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PNDR

Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură 

Direcția pentru agricultură județeană

Grup operațional

Programul Național de Dezvoltare Rurală

MINI ÎNDRUMAR PRIVIND CONDIȚIILE DE 
DESFACERE PENTRU MICII PRODUCĂTORI

Prima rundă de programe dedicate 
dezvoltării rurale, europene sau 
guvernamentale, care au vizat și sprijinirea 
micilor fermieri, a făcut ca, încet-încet, micile 
ferme/exploatații să înceapă să se dezvolte. 
Odată cu creșterea volumului producției a 
apărut o nouă problemă: vânzarea produselor 
agricole. Atunci când cantitățile de produse 
sunt mici, cea mai la îndemână metodă de 
valorificare este vânzarea într-o piață, la un 
preț bun, dar când ferma trece de anumite 
dimensiuni, valorificarea directă a producției 
proprii devine aproape imposibilă. Dacă până 
acum câțiva ani în România existau puțini 
producători agricoli care întâmpinau astfel 
de probleme, acum, ca urmare a creșterii 
numărului de mici fermieri, desfacerea 
produselor „s-a complicat”. În mod natural, 
apar nevoia și dorința de asociere și formare 
de cooperative ca soluție comună de accesare 
a pieței de către micii producători.

În principiu, micii producători agricoli își 
pot valorifica produsele pe următoarele căi:
• vânzarea directă către consumatorii finali;
• vânzarea în piețe și târguri sau vânzarea 

directă la domiciliul consumatorului;
• vânzarea către intermediari;
• vânzarea directă în magazine sau 

supermarketuri (hipermarketuri).

Noua legislație, aprobată în octombrie 
2014 și intrată în vigoare în mai 2015 

(Legea 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol), 
stabilește că agricultorii persoane fizice care 
vând produse agricole proprii vor avea nevoie 
de noi documente. 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 145/2014, producătorii agricoli 
persoane fizice care doresc să își vândă 
produsele obținute în gospodăria 
proprie vor fi obligați să dețină un 
atestat de producător, care va înlocui 
actualul certificat de producător, iar pe 
lângă acesta va fi necesar și un carnet de 
comercializare, care va putea fi asimilat 
unui chitanțier. Astfel, când vor vinde 
produse, producătorii agricoli vor 
trebui să le elibereze cumpărătorilor o 
filă din carnetul de comercializare.



4 5

Conform Legii nr. 145/2014, atestatul de 
producător reprezintă documentul eliberat 
persoanei fizice care desfășoară activitate 
economică în sectorul agricol, valabil pentru 
titularul acestuia, și care atestă calitatea de 
producător agricol persoană fizică. 

Acest document va cuprinde numele și 
prenumele producătorului agricol, precum și 
denumirea produselor și suprafața de teren 
exploatată, respectiv efectivele de animale 
înregistrate în registrul agricol organizat de 
autoritățile administrației publice locale pe a 
căror rază se află terenul/ferma/gospodăria. 

Atestatul de producător va fi valabil un 
an calendaristic de la data emiterii și va 
fi vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei 
și a semnăturii primarului comunei, orașului, 
municipiului, sectorului municipiului 
București, după caz.

Noile dispoziții prevăd că documentul 
va fi eliberat, la cerere, persoanelor fizice, 
după ce autoritățile vor verifica, atât pe baza 

datelor din registrul agricol, cât și la fața 
locului, dacă există suprafețele de teren, 

respectiv efectivele de animale pentru care se 
solicită eliberarea atestatului de producător. 
După aceea, primarul va elibera atestatul de 
producător în termen de cinci zile lucrătoare 
de la data solicitării, cu avizul consultativ 
al structurilor asociative profesionale/
patronale/sindicale din agricultură, după 
caz, constituite potrivit legii și organizate la 
nivel local și județean.

În condițiile în care atestatul de producător 
înlocuiește certificatul de producător, 
prevederile recent intrate în vigoare stabilesc 

faptul că certificatele emise în temeiul HG nr. 
661/2001 pot fi utilizate până la expirarea 
perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe 
ele, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014.

Agricultorii persoane fizice care vor deține 
atestat de producător vor putea să vândă 
produsele obținute în ferma/gospodăria 
proprie fie pe piață, fie altor comercianți, 
fiind obligați să dețină și un carnet de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol.

Potrivit Legii nr. 145/2014, carnetul de 
comercializare este documentul utilizat de 
persoana fizică deținătoare a atestatului de 
producător, precum și de soțul/soția, rudele/
afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea 
actului de comerț cu ridicata sau comerț cu 
amănuntul al produselor agricole obținute 

în ferma/gospodăria proprie. Vânzarea 
produselor cumpărate de la terțe persoane în 
baza carnetului de comercializare este interzisă. 

Carnetul de comercializare va fi utilizat 
exclusiv pentru produse vegetale, zootehnice 
și apicole.
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Ca și atestatul de producător, carnetul de 
comercializare va fi eliberat la cerere de către 
primarul pe a cărui rază de competență se află 
terenul/ferma/gospodăria în care se obțin 
produsele destinate comercializării, în termen 
de cinci zile lucrătoare de la data solicitării.

Prima filă din acest carnet va conține date 
privind identitatea producătorului agricol ca 
titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/
afinilor de gradul I. De asemenea, vor fi 
incluse și informații privind suprafețele 
cultivate și structurile corespunzătoare pe 

specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, 
cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru 
struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, 
respectiv pe specii de animale, care să reflecte 
producțiile estimate și cantitățile destinate 
comercializării. Aceasta filă va fi semnată de 
primar și va rămâne nedetașabilă.

După cum reiese din actul normativ, 
carnetul de comercializare a produselor 
va funcționa practic precum un 
chitanțier. Concret, atunci când vor vinde 
produse, în orice cantitate și structură 

sortimentală, indiferent de calitatea 
cumpărătorului, respectiv persoană fizică sau 
juridică, agricultorii vor utiliza filele acestui 
carnet astfel:

• primul exemplar se înmânează 
cumpărătorului;

• al doilea exemplar îl păstrează vânzătorul;
• al treilea exemplar se păstrează la carnet.

Totuși, excepția de la aceste prevederi o 
reprezintă situația în care vânzarea se va 
desfășura în piețe agroalimentare, târguri și 
piețe ambulante. În aceste situații, producătorii 
agricoli vor fi obligați să înscrie, la sfârșitul 
fiecărei zile, într-o filă corespunzătoare, 
produsele agricole și cantitățile totale vândute 
în ziua respectivă.

Totodată, carnetele utilizate care vor 
conține al treilea exemplar al filelor vor fi 

restituite primăriilor emitente în termen de 
15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei 
file.

Conform Legii nr. 145/2014, producătorii 
agricoli persoane fizice care vor deține 
un atestat de producător și un carnet 
de comercializare vor putea să-și vândă 
produsele în spații distincte, amenajate 
în acest sens în piețe. Procentul de alocare 
a spațiilor de vânzare distincte va fi de 
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DE VORBĂ CU 
SPECIALIŞTII

minimum 40% din totalul spațiilor de vânzare 
existente. 

De asemenea, același act normativ stabilește 
că producătorii agricoli vor fi obligați să afișeze 
la locul de vânzare eticheta de produs, care 
va conține informații cu privire la denumirea 
acestuia, localitatea de origine, data obținerii 
lui și prețul de vânzare.

Reglementările care au intrat recent în 
vigoare prevăd și o serie de sancțiuni pentru 
producătorii care nu vor ține cont de 
regulile privind atestatul de producător 
și carnetul de comercializare. 

Astfel, cei care vor utiliza carnetul de 
comercializare fără să respecte regimul de 
utilizare a filelor pot fi sancționați cu amendă 
de la 200 de lei la 1 000 de lei. De asemenea, 
producătorii agricoli care vor transporta 
produse agricole de la locul de deținere la locul 
de comercializare fără să respecte obligația 
de a deține o filă completată corespunzător 
a cantităților și structurii sortimentelor 
transportate pot primi amendă de la 3 000 de 
lei la 4 000 de lei. În plus, dacă nu vor afișa 
eticheta de produs, comercianții vor fi pasibili 
de amendă cuprinsă între 100 de lei și 300 de 
lei. Amenzile cresc considerabil în cazul în 
care producătorii comercializează produse 
fără să aibă atestat de producător valabil și 
carnet de comercializare. În această situație, 
amenzile sunt între 15 000 de lei și 22 500 de 
lei. Mai mult decât atât, dacă producătorii vor 
vinde, în baza carnetului de comercializare, 
alte produse decât cele din producția proprie, 
fapta constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 7 500 de lei la 15 000 de lei.
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Dr. Ovidiu Spînu, Director la Fundația Heifer 
România: Modele de succes în mediul rural ale 
Fundației Heifer România – „Dar din Dar”
În 2015, Heifer România sărbătorește 23 de 

ani de existență și de asistență oferită micilor 
fermieri. Heifer International a stabilit primul 
contact în România în anul 1991, aprobând 
primul proiect, Capre de Angora pentru 
fermele românești,  în 1992. Cinci ani mai 
târziu, în 1997, la Cluj-Napoca, a fost deschis 
biroul Heifer România, activitatea fiind extinsă 
treptat pe tot teritoriul țării și în două țări 
vecine: Republica Moldova (2002) și Bulgaria 
(2007).

Proiectele implementate de Fundația Heifer 
includ o mare varietate de resurse materiale 
și informații adresate comunităților din 
mediul rural. În cadrul proiectelor Heifer, 
familiile partenere au ca principală obligație 
transmiterea către altă familie a primului 
produs femelă sau a echivalentului valorii 
acestuia. Principiul Passing on the Gift („Dar din 
Dar”) asigură continuitatea și sustenabilitatea 
proiectelor. Multe dintre activități au avut 
scopuri sociale, fiind adresate beneficiarilor 
din grupuri vulnerabile: romi, orfani, văduve 
sau persoane cu dizabilități. Alte proiecte 
au prevăzut dezvoltarea și crearea de lanțuri 
valorice în domeniul laptelui, al cărnii, peștelui 
sau mierii. Aceste activități au fost deschise 
tuturor membrilor comunității, indiferent de 
naționalitate, religie, statut social, gen sau 
opțiuni politice. Nu în ultimul rând, mediul 
înconjurător și sustenabilitatea acestuia au 
constituit preocupări majore ale fundației.

În România, relieful, condițiile climatice 
și dimensiunile proprietăților agricole din 
zona rurală sunt potrivite pentru practicarea 
agriculturii de nișă. Fundația Heifer România a 
implementat mai multe proiecte în diferite zone 
ale țării unde economia se bazează pe agricultură 
tradițională și pe creșterea animalelor, ambele 
practicate la nivel de subzistență. Printre 
proiectele de succes se remarcă cele concentrate 
pe agricultura de nișă, în domenii cum ar fi 
apicultura, creșterea păstrăvilor sau fabricarea 
de brânzeturi tradiționale.

Deoarece apicultura este o ocupație potrivită 
pentru familiile sau micii producători cu resurse 
limitate și stabiliți în zone ale țării cu o rată 
mare a șomajului și sistem agricol neproductiv, 
Fundaţia Heifer România a implementat mai 
multe proiecte care vizează această activitate. 
Creșterea albinelor aduce venituri imediate, iar 
mierea și produsele apicole sunt ușor de procesat, 
ambalat și depozitat, fără să necesite cheltuieli 
prea mari. În zonele de acţiune ale organizației 
se observă multiplicarea beneficiilor, inclusiv 
economice. Stupii sunt fabricați de meșteri 
locali, iar producătorii sunt încurajați să extragă, 
să proceseze, să își ateste și să vândă produsele 
apicole în mod colectiv, datorită cererii mari de 
pe piețele locale și externe. 

Practicarea apiculturii presupune acumularea 
multor cunoștințe. De aceea, Fundaţia Heifer, 
pe lângă distribuirea familiilor de albine, a 

organizat sesiuni de instruire și împărtășire 
de know-how cu preponderență în dezvoltarea 
sistemelor agricole durabile, abordând întreg 
procesul, de la producție până la marketingul 
produselor apicole. Pe parcursul implementării 
proiectelor, Fundaţia Heifer a îndemnat 
comunitatea crescătorilor de albine, inclusiv pe 
micii producători, să coopereze. S-au constituit, 
astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Valea Someșului” și Fundația Agapis, care au 
înregistrat succes în acest domeniu. 

Ca și în cazul apiculturii, creșterea păstrăvilor 
este o activitate care necesită o înaltă calificare, 
începe la scară mică, mai întâi ca pasiune, 
crește și se transformă în timp într-o activitate 
aducătoare de venituri. Creșterea păstrăvilor nu 
presupune o muncă asiduă, hrănirea peștilor 
putând fi făcută de orice membru al familiei. 
Investiția inițială este mică, iar sursa de hrană și 
venit este asigurată în orice moment. Păstrăvul 
poate fi consumat imediat după recoltare sau este 
dus pe piață ca pește viu, eviscerat sau afumat. 
Ca și în apicultură, partea de know-how este 
mai importantă decât munca fizică, iar pentru 
a demonstra succesul instruirilor organizate 
pe toată durata implementării proiectelor, unii 
dintre cei mai pasionați parteneri ai proiectului 
au reușit să reproducă păstrăvii și să vândă puieți, 
dezvoltând competențe demne de apreciere.

Prin proiectul Modele agricole sustenabile 
pentru zona montană din România, implementat 
în șase locații din centrul și Nordul țării, Fundaţia 
Heifer a urmărit dezvoltarea modelelor agricole 
din zona montană prin integrarea activităților 
tradiționale în sistemul economic modern. 
Acest obiectiv a fost realizat prin construirea a 
șase stâne moderne, operaționale în cele șase 
locații alese, implementarea unui program de 
pregătire privind procesarea produselor lactate 
de oaie, dezvoltarea unui studiu de marketing, 
urmat de crearea unui brand comun, și 
elaborarea și implementarea unui ansamblu 
de marcare, etichetare și promovare la nivel 
local și național ale produselor rezultate. De 
asemenea, au fost susținute cursuri de instruire 
în vederea îmbunătățirii managementului în 
ceea ce privește pășunatul, iar asociațiile de 
fermieri și-au întărit într-un mod substanțial 
relațiile externe prin schimburile de experiență 
organizate cu ajutorul partenerilor de proiect 
elvețieni. 

Până în prezent, Fundaţia Heifer România 
a asistat 142 759 de familii și copii orfani și a 
distribuit 5 914 vaci, 4 218 capre, 10 478 de oi, 
4 752 de iepuri, 1 124 de porci, 63 de bivoli,        
500 000 de păstrăvi și 2 200 de albine și stupi, 
cu scopul de a îmbunătăți nutriția și de a crește 
veniturile beneficiarilor.
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PNDR 2014-2020: SPRIJIN PENTRU DESFACEREA 
PRODUSELOR ȘI PENTRU DEZVOLTAREA 
LANȚURILOR SCURTE DE APROVIZIONARE 
Programul Național de Dezvoltare 

Rurală (PNDR) 2014-2020 acordă o atenție 
deosebită sprijinirii proiectelor de tip lanț 
scurt. Se are în vedere acordarea de sprijin 
pentru a facilita cooperarea între persoanele 
participante la dezvoltarea rurală, pentru a-i 
ajuta să depășească și să aplaneze problemele 
specifice de natură socio-economică, legate 
de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de 
servicii în zonele rurale.

Cea mai clară dovadă a nivelului de 
competitivitate scăzut este existența unei 
game limitate de produse agroalimentare 
recunoscute la nivel european, a unui nivel 
mai scăzut al productivității fermelor și 

al sectorului de procesare, precum și al 
activităților de diversificare și de marketing. 
În plus, o mare pondere din produsele 
agricole exportate este constituită din produse 
neprocesate sau procesate primar, cu un nivel 
scăzut de prelucrare, ca urmare a utilizării 
limitate de tehnologii și idei noi.

Obiectivele principale ale Măsurii 16 - 
„Cooperare” sunt:
• comercializarea produselor alimentare 

obținute la nivel local prin lanțuri scurte 
de aprovizionare și prin piețe locale, 
aceasta trebuind să devină o componentă 
importantă a sectorului agroalimentar din 
România;

• consolidarea și diversificarea lanțurilor 
alimentare locale pentru a putea răspunde 
preferințelor consumatorilor și pentru 
o mai bună integrare pe piață a micilor 
producători;

• identificarea noilor modalități de 
comercializare a unui volum mai mare de 
produse proprii și de atragere a unor noi 
categorii de consumatori;

• dezvoltarea unor legături între 
sectorul agroalimentar și turistic prin 
aprovizionarea cu produse alimentare 
locale.

Măsura are în vedere și cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianți cu 

amănuntul, restaurante, unități de cazare 
din spațiul rural, precum și încheierea de 
parteneriate cu organizații neguvernamentale, 
unități de învățământ din mediul rural, 
autorități publice etc.

PNDR 2014-2020 - Sub-măsura 16.4 - 
„Sprijin acordat pentru cooperare orizontală 
și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare”

Sub-măsura 16.4 își propune să ofere sprijin 
pentru cooperarea orizontală și verticală 
între „actorii” din lanțul de aprovizionare, în 
vederea stabilirii și dezvoltării unor lanțuri 
scurte de aprovizionare și a unor piețe locale, 
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precum și în scopul realizării de activități 
corelate de promovare în context local.

Sub-măsura cuprinde:
• încurajarea inovării şi cooperării și 

dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele 
rurale;

• consolidarea legăturilor dintre agricultură, 
producția alimentară și silvicultură, pe de 
o parte, și cercetare și inovare, pe de altă 
parte, inclusiv în scopul unei gestionări 
mai bune a mediului și al unei performanțe 
de mediu îmbunătățite;

• îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a lor în lanțul agroalimentar 
prin intermediul schemelor de calitate, 
al creșterii valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele locale și în 
cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 
grupurilor și organizațiilor de producători 
și al organizațiilor interprofesionale.

Promovarea cooperării între „actorii” 
locali este un obiectiv principal al sub-
măsurii, în scopul comercializării produselor 
agroalimentare prin intermediul lanțurilor 
scurte de aprovizionare. Sub-măsura 
nu presupune numai cooperarea dintre 
fermieri, procesatori, comercianți alimentari 
cu amănuntul, restaurante, hoteluri și 
alte forme de cazare în mediul rural, ci și 
realizarea de parteneriate cu organizații non-
guvernamentale și autorități publice.

Sprijinul va fi acordat în următoarele 
condiții:
• rambursarea cheltuielilor eligibile;
• plata în avans, cu condiția constituirii 

unei garanții bancare sau echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din 
valoarea avansului.

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele 
constituite din cel puțin un partener din 
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/o cooperativă care 
își desfășoară activitatea în sectorul agricol:
• fermieri;
• microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• organizații non-guvernamentale;
• consilii locale;
• unități școlare, sanitare, de agrement și de 

alimentație publică.

Ponderea sprijinului nerambursabil este 
de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, 
cu excepția cazului în care se aplică regulile 
ajutorului de stat și se impune o limită 
inferioară. Suma maximă acordată este de   
100 000 euro.

PNDR 2014-2020 - Sub-măsură 16.4.a 
- „Sprijin pentru cooperarea orizontală 
și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare”

Sub-măsura 16.4.a își propune să ofere sprijin 
pentru cooperarea orizontală și verticală între 
„actorii” din lanțul de aprovizionare, având ca 
obiectiv promovarea cooperării între „actorii” 
locali în scopul comercializării fructelor și 
produselor din fructe printr-un lanț scurt.

Tipul de sprijin:
• rambursarea cheltuielilor eligibile;
• plata în avans, cu condiția constituirii 

unei garanții bancare sau echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din 
valoarea avansului.

Sprijinul se acordă pentru parteneriatele 
constituite din cel puțin un partener din 
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/o cooperativă 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
agricol:
• fermieri;
• microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• organizații non-guvernamentale;
• consilii locale;
• unități școlare, sanitare, de agrement și 

de alimentație publică.

Ponderea sprijinului nerambursabil este 
de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, 
cu excepția cazului în care se aplică regulile 
ajutorului de stat și se impune o limită 
inferioară. Suma maximă acordată este de  
100 000 euro.

În plus, prin sprijinul furnizat prin PNDR 
2014-2020 se urmărește susținerea orientării 
către piață a exploatațiilor agricole și 
integrarea pe filieră de produs, prin: 
• facilitarea accesului la rezultatele 

activităților de cercetare din domeniul 
tehnologic, economic, de protecție a 
mediului etc., care să permită obținerea 
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BAZĂ DE DATE CU 
PRODUCĂTORI LOCALI

de produse cu valoare adăugată și 
orientarea către piață a fermelor (Măsura 
01, Sub-măsura 1.1 - „Sprijin pentru 
formarea profesională și dobândirea de 
competențe”); 

• sprijinirea serviciilor de consiliere pentru 
fermele mici și mijlocii, fermele de familie 
înregistrate la Agenția de Plăți și Intervenții 
pentru Agricultură și microîntreprinderile 
din mediul rural (Măsura 02, Sub-măsura 
2.1 - „Servicii de consiliere pentru fermieri, 
tinerii fermieri, microîntreprinderile și 
întreprinderile mici din zonele rurale”); 

• creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole, prin investiții pentru 
restructurarea și modernizarea fermelor 
și adaptarea la standardele europene, 
inclusiv pentru producerea și utilizarea 
energiei din surse regenerabile în 
cadrul fermei, investițiile, individuale 
sau colective, putând fi alocate pentru 
procesarea/marketingul produselor 
agricole, dezvoltarea și modernizarea unor 
capacități de procesare și de comercializare 
a produselor agricole, implementarea 
standardelor comunitare, promovarea 
tehnologiilor moderne și a inovațiilor; în 
acest fel vor putea fi realizate facilități 
de depozitare și ambalare, certificare, 
sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, 
promovare și marketing pentru integrarea 
pe filieră de produs (Măsura 04, Sub-
măsura 4.2 - „Investiții pentru procesarea/
marketingul produselor agricole”); 

• înființarea grupurilor de producători 
pentru promovarea și vânzarea în comun a 
produselor, dat fiind că acestea pot realiza 
legătura dintre producător și piață și pot 
asigura adaptarea producției la cerințele 

pieței și la preferințele consumatorilor, 
iar în acest sens se acordă sprijin pentru 
introducerea în comun a produselor pe 
piață (inclusiv pregătirea pentru vânzare), 
centralizarea vânzărilor, aprovizionarea 
cumpărătorilor en gros și dezvoltarea 
competențelor în materie de exploatare și 
comercializare (Măsura 09 - „Înființarea 
grupurilor de producători în sectorul 
agricol”); 

• consolidarea poziției pe piață (pe filieră 
de produs) a fermelor mici și mijlocii cu 
ajutorul asocierii și/sau al cooperării 
în scopul comercializării (Măsura 16 - 
„Cooperare”). 

 
În cazul celui din urmă punct, sprijinul 

este acordat pentru acțiuni de cooperare între 
„actorii” relevanți pentru sectorul agricol în 
scopul promovării comercializării producției 
și al dezvoltării de produse noi, care să conducă 
la creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și la comercializarea lor pe piață. 
Cooperarea dintre fermieri și alți „actori” 
în scopul integrării pe lanțul agroalimentar 
conduce la creșterea competitivității și la 
consolidarea rolului fermierilor, influențând 
pozitiv viabilitatea generală a fermelor (Sub-
măsurile 16.1 - „Sprijin pentru înființarea și 
funcționarea grupurilor operaționale, pentru 
dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse, 
practici, procese și tehnologii în sectoarele 
agricol, alimentar și forestier” și 16.4 - „Sprijin 
pentru cooperarea orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea 
stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de 
aprovizionare și de piețe locale, precum și 
în vederea realizării de activități corelate de 
promovare în context local”).
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Dochioiu 
Victoria

Comuna Negrilești, județul 
Vrancea

0764 147 273 Produse: cașcaval de vacă afumat și neafumat, caș de oaie, 
brânză la putină și brânză de burduf.

AF Bangălă 
Dorin-Gheorghe

Satul Fundata, nr. 65, 
comuna Fundata, județul Brașov

0723 366 328 Produse tradiționale atestate: cașcaval „Bangălă” Fundata, 
urdă dulce/sărată „Bangălă”, caș proaspăt/afumat „Bangălă”, 
brânză de burduf „Bangălă”, telemea de oaie/vacă „Bangălă”. 

AF Balaj Ioan Satul Tâmpa, nr. 98, Miercurea 
Nirajului, județul Mureș 

Lapte și produse lactate: caș de oaie „Nirajul”.

AF Biriș 
Vasilev

Satul Sf. Gheorghe, nr. 13, 
orașul Iernut, județul Mureș

Produse: caș de oaie, brânză de burduf, telemea, cașcaval și 
urdă dulce „Iernut”.

Vasuian Galea Comuna Negrilești, județul 
Vrancea

0726 357 707 Produse: cașcaval de vacă afumat și neafumat.

ÎF Starp 
Vasile

Satul Remetea-Luncă, nr. 134A, 
comuna Mănăștur, județul Timiș

Produs tradițional înregistrat: brânză de burduf 
tradițională din lapte de oaie.

ÎF Stroie 
Nicolae

Satul Săceni, nr. 4, comuna 
Traian Vuia, județul Timiș

Produse tradiționale din lapte de oaie: caș, brânză 
telemea, brânză de burduf, urdă dulce.

ÎI Tișcă 
Gheorghe

Str. Colibașilor, nr. 11, satul 
Bran, comuna  Bran, județul 
Brașov

0740 330 402 Produse tradiționale brevetate: brânză de burduf „Dorin”, 
urdă „Dorin”, telemea de oaie „Dorin”, caș neafumat/afumat 
„Dorin”, cașcaval de casă „Dorin”.

ÎI Cățean 
Silviu-Nicolae

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 137, 
satul Rotbav, comuna Feldioara, 
județul Brașov

0744 435 572 Produse tradiționale brevetate: caș proaspăt/afumat 
„Ferma Cățean”, brânză de burduf „Ferma Cățean”, telemea de 
oaie „Ferma Cățean”, cașcaval „Ferma Cățean”, urdă „Ferma 
Cățean”, telemea de vacă „Ferma Cățean”.

ÎI Gib Gabriel Str. Crișan, nr.15, orașul 
Călimănești, județul Vâlcea

0756 320 731 Produse lactate tradiționale și ecologice: lapte, lapte 
bătut, telemea de vacă, urdă.

ÎI Mihai 
George-Raul

Satul Micula Nouă, nr. 67, 
comuna Micula, județul Satu Mare

Produse tradiționale atestate: caș de oaie „Raul”, caș de 
capră „Raul”, brânză telemea de oaie „Raul”.

ÎI Morar 
Rodica-Gina

Satul Hunedoara Timișană, 
nr. 2, comuna Șagu, județul Arad

0744 398 262 Produs tradițional brevetat: cașcaval „Sofica de Arad”.

ÎI Ungur 
Lucia-Aurica

Satul Preluca Nouă, nr. 61A, 
comuna Copalnic-Mănăștur, 
județul Maramureș

0741 138 725 Produse tradiționale atestate: smântână „Ungur de 
Preluca”, brânză dulce „Ungur de Preluca”.

Ioniță Ștefan Satul Brădetu, nr. 277, 
comuna Brăduleț, județul Argeș

0745 333 549 Produs tradițional atestat: cașcaval afumat „Baciu 
Fane”.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Isac Marius-
Ioan

Satul Slănic, nr. 427B, 
comuna Aninoasa, județul Argeș

0741 246 461 
0761 642 013

Produse tradiționale atestate: cașcaval afumat 
„Ciobănașul”, pastramă de oaie „Ciobănașul”, brânză de burduf 
„Ciobănașul”, telemea de vacă „Ciobănașul”, telemea de oaie 
„Ciobănașul”.

Mânăstirea 
Aninoasa

Satul Aninoasa, comuna 
Aninoasa, județul Argeș

0726 011 147 Produse tradiționale atestate mânăstirești: cașcaval 
afumat, telemea de vacă, unt de vacă, prune uscate, sirop de 
brad, sirop de fructe, must de mere.

PF Banciu Gh. 
Ioan

Satul Ivanda, nr. 366, 
comuna Giulvăz, județul Timiș

Produs: brânză telemea din lapte de oaie.

PF Istrate 
Ioan

Satul Fundata, nr. 63, 
comuna Fundata, județul Brașov

0744 426 259 
0745 131 995 

Produse tradiționale atestate: telemea de vacă „Ferma 
Istrate” Fundata, brânză  de burduf „Ferma Istrate” Fundata, 
caș „Ferma Istrate” Fundata, cașcaval „Ferma Istrate” Fundata, 
telemea de oaie „Ferma Istrate” Fundata, urdă „Ferma Istrate” 
Fundata.

PF Lițoi 
Gheorghe

Str. Târgoviștei, nr. 46, 
comuna Valea Mare Pravăț, 
județul Argeș

0727 374 529 Produse tradiționale atestate: telemea de vacă „Lițoi”, 
caș afumat „Lițoi”, urdă sărată „Lițoi”, cașcaval opărit și afumat 
„Lițoi”, brânză de burduf „Lițoi”.

PF Popoiu 
Marian-Nicolae

Str. Valea Popii, nr. 109, 
Satul Moieciu de Sus, comuna 
Moieciu, județul Brașov

0754 919 045 Marian Popoiu este coordonatorul unui grup de 
producători de brânză care respectă tradiția locală de 
producție și tehnologie.

PF Rășanu 
Maria-Codruța

Str. Principală, nr. 9, satul 
Moieciu de Jos, comuna Moieciu, 
județul Brașov

0740 233 120 Produse tradiționale atestate: caș proaspăt/afumat 
„Mihnea”, brânză de burduf „Mihnea”, cârnați subțiri de 
oaie „Mihnea”, brânză telemea „Mihnea”, pastramă de oaie 
„Mihnea”, urdă „Mihnea”.

PFA Poponeci 
Ion

Satul Șirnea, nr. 227, comuna 
Fundata, județul Brașov

0727 347 245 Produse tradiționale atestate: cașcaval „Poponeci”, 
brânză telemea „Poponeci”, urdă „Poponeci”, brânză de burduf 
„Poponeci”, caș proaspăt/afumat „Poponeci”, dar și produse din 
carne sub același brand.

Pasc Mărioara Municipiul Turda, județul 
Cluj

0745 486 505 Membrii familiei Pasc sunt crescători de ovine și 
produc brânzeturi naturale și afumături tradiționale.

PFA Atonoaie 
Cristina-Maria

Comuna Brusturoasa, județul 
Bacău

0740 072 025 Produse tradiționale atestate: lactate.

PFA Săvescu 
Ion

Satul Jgheaburi, nr. 26, 
comuna Corbi, județul Argeș

0746 129 768 Produs tradițional atestat: cașcaval afumat „Moș Onica”.

Fețișoara lui,
Spuma laptelui

Lapte și produse lactate
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Radu Viorel Satul Baldovinești, comuna 
Vădeni, județul Brăila

0725 526 239 Produse tradiționale atestate: brânză telemea 
„Hatman”, cașcaval „Hatman”.

SC Agro Ghise 
SRL

Satul Dudeștii Noi, comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș

Produse lactate: telemea tradițională de oaie.

SC Agrobio 
Producție Servicii 
și Comerț SRL

Satul Zoltan, nr. 14, comuna 
Ghidfalău, județul Covasna

0728 027 582 Produse tradiționale atestate: cașcaval afumat/afumat 
împletit „de Covasna Roby”, cașcaval „de Covasna Roby”.

SC Artesana 
SRL

Str. Prundului, nr. 27, 
municipiul Tecuci, județul Galați

0236 811 964 Produse: din lapte de capră, din lapte de oaie, din lapte de 
vacă.

SC Bonas SRL Str. Crișeni, nr. 5, satul 
Dezmir, comuna Apahida, 
județul Cluj

0264 487 800 Produse: lapte, lapte bătut, frișcă, smântână, cașcaval, 
cașcaval Dalia, cașcaval Rucăr, Delicatess, cașcaval afumat, 
brânzeturi, iaurt, sana, chefir.

SC Canamar 
SRL

Str. Principală, nr. 68, 
comuna Mașloc, județul Timiș

0745 515 920 Produse: lapte proaspăt, smântână, telemea de vacă, 
telemea de oaie, caș, brânză dulce dietetică.

SC Capri-Lact 
SRL

Str. Agromecului, nr. 73, satul 
Motoci, comuna Mischii, județul Dolj

0251 450 273 Produse din lapte de capră: telemea proaspătă, telemea 
maturată, iaurt, sana, cașcaval, brânză de burduf, urdă, lapte etc.

SC Chitriuc 
A&A Impex SRL

Str. Petru Mușat, nr. 8, et. 3, ap. 
15, orașul Siret, județul Suceava

0722 690 127 Produsul cu care se identifică societatea comercială: 
cașcavalul Rucăr 100% natural.

SC Ciupa SRL Str. Verde, nr. 43B, municipiul 
Timișoara, județul Timiș

0744 587 688 Produse lactate: brânzică de casă, caș din lapte de vacă, 
telemea din lapte de vacă, iaurt în oală de lut.

SC Comlact 
SRL

Str. Principală, nr. 5, satul 
Corușu, comuna Baciu, județul Cluj

0264 288 806 Produse: lapte de consum, smântână, sana, iaurt probiotic, 
telemea de vacă, lapte bătut, brânză proaspătă, brânză de burduf.

SC General 
Suhardo Com SRL

Satul Păltiniș, comuna 
Păltiniș, județul Botoșani

0231 622 042 Produse tradiționale atestate: urdă dulce „Suhardo”, smântână 
dulce „Suhardo”, telemea de vacă „Suhardo”, cașcaval „Suhardo”.

SC Laktotrio 
2001 Prod SRL

Str. Principală, nr. 338, comuna 
Horodniceni, județul Suceava

0230 573 556 Produse: brânzeturi tradiționale de Horodniceni.

SC Novalact 
SRL - Ferma 
Rupi

Satul Ștefănești, comuna 
Ileana, județul Călărași

0740 111 969 Produse: lapte crud, lapte degresat, iaurt de băut, iaurt 
cremos, brânză proaspătă natur, brânză proaspătă cu ierburi de 
Provence, biluțe cu ierburi de Provence în ulei de măsline, rulouri 
de brânză semimaturată natur, rulouri de brânză semimaturată 
cu ierburi de Provence, brânză Rupi, unt, smântână etc.

SC Portas 
Com SRL

Aleea Griviței, nr. 19,  bl. 
T3, parter, ap. 2, municipiul 
Botoșani, județul Botoșani

0744 646 395 Produse tradiționale atestate: cașcaval „de Vlășinești”, 
caș ca la bunica „de Vlășinești”, brânză ca la bunica „de 
Vlășinești”, smântână bună, unt ca la bunica.

SC Simultan 
SRL

Str. Principală, nr. 280, 
comuna Orțișoara, județul Timiș

0256 212 036 Produse: lapte, cașcaval, iaurt, sana, kefir, lapte bătut, 
smântână.

SC Zada 
Prodcom SRL

Satul Horodnic de Jos, 
comuna Horodnic de Jos, județul 
Suceava

0230 560 266 Produse: cașcaval (Rucăr, Dalia, Brădet, Hârlău, cu 
condimente, ruladă de cașcaval), telemea (de vacă, Negrilică), 
brânză proaspătă de vaci, cașcaval Zada.

SC Brădet 
SRL

Satul Brădetu, comuna 
Brăduleț, județul Argeș

0730 330 220 
0248 222 604

Produs tradițional atestat: cașcaval afumat vâlsănesc.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC Caprina 
SRL

Satul Toporu, comuna 
Toporu, județul Giurgiu

0722 723 121 Produse: telemea proaspătă, brânză specialitatea casei, 
lapte de capră, iaurt degresat, brânză dulce, zer, iaurt, telemea 
maturată, cremă de brânză, săpun din lapte de capră.

SC Cicos SRL Satul George Enescu, comuna 
George Enescu, județul Botoșani

0744 615 030 Produs tradițional atestat: cașcaval „Cicos”.

SC Genys 
Company SRL

Aleea Curcubeului, nr. 6, 
bl. 6, sc. D, ap. 1, municipiul 
Botoșani, județul Botoșani

0231 586 504 Produs tradițional atestat: cașcaval „Genys”.

SC Gerard 
SRL

Satul Coțușca, comuna 
Coțușca, județul Botoșani

0742 884 212 Produs tradițional atestat: cașcaval „Lelița”.

SC La 
Beladona SRL

Str. Făget, nr. 55A, 
municipiul Sighetu Marmației, 
județul Maramureș

0758 704 126 Produse tradiționale atestate: cașcaval „Petrovan 
de Valea Stejarului”, brânză frământată „Petrovan de Valea 
Stejarului”, brânză telemea „Petrovan de Valea Stejarului”.

SC Lițu 
Prodcom SRL

Str. Izvoru Alb, nr. 87, 
municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava

0230 310 025 Produs tradițional atestat: cașcaval „Izvorul Alb”

SC Ted 
International 
2000 SRL

Str. Livezeni, nr. 5, 
municipiul Petroșani, județul 
Hunedoara

0254 548 060 Produs tradițional atestat: caș de oi momârlănesc.

SC Viofanny 
Lact Prodcom 
SRL

Str. Independenței, nr. 9, bl. 
D3, sc. A, ap. 10, orașul Săveni, 
județul Botoșani

0745 157 755 Produs tradițional atestat: cașcaval de „Săveni 
Viofanny”.

PF Sterp Ioan Str. Principală, nr. 277, 
comuna Jina, județul Sibiu

Produse tradiționale atestate: brânză telemea „Sterp 
Ioan”, caș dospit „Sterp Ioan”, urdă dulce „Sterp Ioan”, brânză 
de burduf „Sterp Ioan”.
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Venea mireasma dulce de carne la frigare...

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

AF Florin 
Iovănescu

Str. Principală, nr. 56, comuna 
Sălașu de Jos, județul Hunedoara 

0254 779 692 Produse: faimoșii virsli „de Sălașu”.

Bârză 
Gheorghe

Satul Tălmăcel, nr. 144, orașul 
Tășmaciu, județul Sibiu

0743 023 803 Produse: pastramă ciobănească de oaie, cârnați de oaie/
porc, caltaboși, tobă de Tălmăcel, slănină afumată, pecie afumată.

Bătătura 
Bolovani

Str. Linia Nouă, satul 
Bolovani, comuna Cornățelu, 
județul Dâmbovița 

0723 689 873 Produse: carne de pui de țară și pui la grill.

IF Oancea 
Maria

Str. Cibinului, nr. 58, orașul 
Tălmaciu, județul Sibiu 

0745 386 978 Produse tradiționale atestate: cârnați de porc afumați 
„Oancea”, tobă de Tălmăcel „Oancea”, slănină afumată 
„Oancea”, caltaboși de porc „Oancea”, pecie afumată „Oancea”.

ÎI Tatarciuc 
Gh. Iulia

Str. Grigore Antipa, nr. 20, 
municipiul Botoșani, județul 
Botoșani 

0740 634 806 Produse tradiționale atestate: pastramă din carne de porc 
„Tatarciuc”, ceafă afumată „Tatarciuc”, mușchi file „Tatarciuc”, 
pastramă de vițel „Tatarciuc”, cârnați afumați „Tatarciuc”.

Paliștan 
Mihai și Ionela 

Satul Ciugheș, comuna 
Palanca, județul Bacău 

0724 554 092 Produse: păstrăv proaspăt, afumat în coajă de brad, 
marinată de păstrăv și pâine făcută pe vatră. 

La Baciu Str. Oborului, nr. 7, 
municipiul Vatra Dornei, județul 
Suceava 

0722 261 991 Produse: kaizer, ceafă semicrudă, pastramă de curcan, 
costiță hățuită, jambon „La Baciu”, mușchi file, mușchi 
semicrud, pastramă de rață, kaizer cu paprică. 

Ograda Verde Str. Mălinului, nr. 20, satul 
Breaza de Sus, orașul Breaza, 
județul Prahova 

0727 730 072 Produse din carne de păsări de curte: carcasă de pui, 
carcasă de curcan și ouă de găină.

PF Drăgoiu 
Elena

Satul Șirnea, nr. 31, comuna 
Fundata, județul Brașov 

0745 140 831 Produse tradiționale atestate: cârnați de porc 
„Drăgoiu”, caș „Drăgoiu”, brânză de burduf „Drăgoiu”, mușchi 
de porc afumat „Drăgoiu”, urdă „Drăgoiu”, slănină afumată 
„Drăgoiu”, brânză telemea „Drăgoiu”, cârnați de oaie „Drăgoiu”. 

PFA Stauder 
Iozef-Gyula

Str. General Georgescu, nr. 28, 
orașul Seini, județul Maramureș 

Produse tradiționale atestate: tobă de casă „Stauder”, 
șuncă de casă „Stauder”, slănină de casă „Stauder”.

PFA Urzică 
Luminița

Str. Iancu Gonțea, nr. 214, 
satul Șimon, comuna Bran, 
județul Brașov 

0268 238 040 Produse tradiționale atestate: cârnați de porc „Vilică”, 
pastramă de oaie „Vilică”, cârnați de oaie „Vilică”.

SC Produse 
Tradiționale 
Gabioti din 
Pleșcoi SRL

Satul Pleșcoi, nr. 177, comuna 
Berca, județul Buzău 

0741 178 784 Produse tradiționale atestate: mici de casă, piept de porc 
crud afumat, mușchi țărănesc crud afumat, lebăr de casă, tobă de 
casă, cârnați de casă afumați de porc, babic de Pleșcoi, ghiudem 
de Pleșcoi, toate sub brand-ul „Gabioti”.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC AD SRL Str. Nichita Stănescu, nr. 32, 
municipiul Satu Mare, județul 
Satu Mare 

0261 713 455 
0744 231 550

Produse tradiționale atestate: slănină afumată de casă 
„Debreczeni”, kaizer afumat de casă „Debreczeni”, cârnați de casă 
„Debreczeni”, gușă fiartă de casă „Debreczeni”, șuncă afumată de 
casă „Debreczeni”, jambon afumat de casă „Debreczeni”, tobă de 
casă „Debreczeni”, caltaboș de casă „Debreczeni”, lebăr de casă 
„Debreczeni”, ciolan afumat de casă „Debreczeni”.

SC AGIL SRL Calea Torontalului, DN6, 
km 564+600 STG, municipiul 
Timișoara, județul Timiș 

0256 248 035 
0256 248 036  

Produse: proaspete, produse crud-uscate, cârnați, 
afumături, specialități, produse crude.

SC Avastar 
SRL

Str. Gării, nr. 89, bl. C26, parter, 
municipiul Pașcani, județul Iași 

0232 719 539 Produse: carcase, piese, carne integrală (de vită, lucru), 
organe, seu.

SC Carpatis 
SRL

Str. Mirăuți, nr. 72, 
municipiul Suceava, județul 
Suceava 

0230 217 767 Produse: specialități, salamuri, cârnați, alte preparate 
(caltaboș, crenvurști groși, parizer de pasăre, oase garf, parizer 
afumat de porc, slănină, tobă, rasol de porc afumat).

SC Cominter 
Dumbrava 
Impex SRL

Str. Republicii, nr. 213, orașul 
Rupea, județul Brașov 

0744 367 076 
0268 260 294

Produse tradiționale atestate: mușchi file afumat 
„Dumbrava”, cârnați de berbecuț „Dumbrava”, pastramă de 
porc „Dumbrava”, slănină de casă afumată „Dumbrava”,  piept 
ardelenesc „Dumbrava”, cârnați de casă/picanți „Dumbrava”, 
ceafă afumată „Dumbrava”, caltaboș „Dumbrava”, slănină fiartă 
„Dumbrava”, tobă de casă „Dumbrava”.

SC Doripesco 
Prod SRL

Str. Bisericii, nr. 224, comuna 
Hălchiu, județul Brașov 

0268 481 581 
0268 481 682

Produse tradiționale atestate: baghetă pescărească 
„Delta din Carpați Doripesco”, salată de icre de crap „Delta 
din Carpați Doripesco”, salată de icre ardelenească „Delta din 
Carpați Doripesco”, pastramă pescărească „Delta din Carpați 
Doripesco”, păstrăv ardelenesc „Delta din Carpați Doripesco”, 
batog afumat „Delta din Carpați Doripesco”.

SC Facos SA Str. Humorului, nr. 100, 
comuna Șcheia, județul Suceava 

0230 526 525 Produse: preparate din carne, conserve din carne, produse 
de post.

SC Instant 
Eclips SRL

Str. Vasile Lupu, nr. 12, 
municipiul Curtea de Argeș, 
județul Argeș 

0743 229 503 Produse tradiționale atestate: pastramă de oaie  „Baci 
Nicolae”, cârnați  „Baci Nicolae”, cașcaval  „Baci Nicolae”, urdă  
„Baci Nicolae”, brânză de burduf  „Baci Nicolae”.

SC Killer SRL Str. Principală, nr. 2B, 
comuna Horodnic de Jos, județul 
Suceava 

Produse: produse țărănești, produse conservate prin sărare 
și afumate, produse fierte și afumate, salamuri, șunci și rulade, 
specialități fierte și afumate, prospături, semipreparate și 
produse pentru grătar. 

Carne și produse 
din carne
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC Prodafum 
SRL

Calea 13 Septembrie, nr. 189, 
Sectorul 5, București 

0737 515 988 Produse tradiționale atestate: caltaboș cu orez Muntenia 
„Prodafum”, drob de porc Muntenia „Prodafum”, lebăr Muntenia 
„Prodafum”, mititei Muntenia „Prodafum”, tobă de casă 
Muntenia „Prodafum”, slănină cu boia Muntenia „Prodafum”, 
cârnați de porc afumați Muntenia „Prodafum”, jambon cu os 
afumat Muntenia „Prodafum”, patricieni din carne de oaie 
afumați Muntenia „Prodafum”, mușchi crud afumat Muntenia 
„Prodafum”.

SC Raitar SRL Satul Sasca Nouă, comuna 
Cornu Luncii, județul Suceava  

0230 544 799 Produse: produse tradiționale, produse fără structură, 
specialități, afumături,  cârnați, șunci, salamuri, produse de 
post (vegetale), semipreparate, crudități și organe.

SC 
Rosesabrini SRL

Str. Caporal Dumitrache, nr. 
22 bis, localitatea Breaza de Jos, 
orașul Breaza, județul Prahova 

0745 416 615 
0722 501 201

Produs tradițional atestat: păstrăv afumat în cobză de 
brad „Doftana”.

SC Scuza 
Prod Serv SRL

Str. Principală, nr. 94, 
comuna Forăști, județul Suceava 

0230 540 809 Produse din carne de porc: țărănești, tradiționale, 
specialități, cârnați, salamuri. Produse din carne de pasăre, din 
carne de oaie, șunci, fierturi, afumături, tocături, produse de post.

SC Siciliana 
SRL

Str. Mihail Sadoveanu, nr. 13, 
orașul Șimleu Silvaniei, județul 
Sălaj 

0745 366 474 
0260 678 943

Produse tradiționale atestate: cârnăciori picanți 
afumați „Cordiș”, cârnați de casă afumați  „Cordiș”, pecie lungă 
afumată „Cordiș”, peștișor afumat „Cordiș”, clisă afumată  
„Cordiș”, șuncă afumată „Cordiș”, piept afumat „Cordiș”, costiță 
afumată „Cordiș”, ceafă afumată „Cordiș”. 

SC Udeșteana 
SRL

Str. Principală, nr. 44, 
comuna Udești, județul Suceava 

0748 175 615 Produse: preparate din carne, cârnați, Cabanos.

SC Valmar 05 
SRL

Satul Pleșcoi, comuna Berca, 
județul Buzău 

0722 260 336 Produs tradițional atestat: cârnați de Pleșcoi „Valmar”.

Zimbria Str. Vatra Luminoasă, 
Sectorul 2, București 

0751 309 964  Specialități Zimbria: piept de rață nobil, piept de pui cu 
șofran, cârnați de porc, ceafă de porc, Cabanos, salam de vară, 
parizer cu curcan, pui afumat, crenvurști din carne de curcan, 
cârnați din carne de curcan, curcan copt la jar, purceluș de 
lapte, piept haiducesc.

SC Avi-Giis 
SRL

Satul Stupărei, comuna 
Mihăești, județul Vâlcea 

0250 738 516 Produse tradiționale atestate: caltaboș oltenesc „Ca 
altădată”, jumări de porc „Ca altădată”, cârnați din topor „Ca 
altădată”, tobă țărănească „Ca altădată”, cârnați cu ambâț „Ca 
altădată”, slănină usturoiată „Ca altădată”, carne afumată la 
garniță „Ca altădată”, mușchi perpelit „Ca altădată”.

SC Babet 
Prodcom SRL

Str. Bernfeld Emanoil, nr. 
7, municipiul Brașov, județul 
Brașov

0268 427 289 Produse tradiționale atestate: tobă de casă „Babet”, 
șunculiță ardelenească „Babet”, slănină afumată de casă 
„Babet”, mușchi de porc afumat „Babet”, jumări de casă 
„Babet”, costiță afumată „Babet”, ceafă afumată „Babet”, cârnați 
de casă afumați „Babet”, caltaboș ardelenesc „Babet”.

SC Compil 
Moțul SRL

Str. Moților, nr. 75, orașul 
Câmpeni, județul Alba 

0258 771 874 Produse tradiționale atestate: cârnați afumați „Moțul”, 
ciolan afumat „Moțul”, jambon afumat „Moțul”, mușchiuleț 
afumat „Moțul”,  costiță afumată „Moțul”. 

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC Dru Agro 
SRL

Str. Livezeni, nr. 28, 
municipiul Galați, județul Galați 

0751 309 967 Produse tradiționale atestate: cârnați ciobănești „Tataia 
Gică”, pastramă ciobănească „Tataia Gică”, mușchiuleț de porc 
„Ilinca”, cotlet haiducesc „a lui Zamfir”, costiță afumată „Ilinca”, 
toba „lui Ignat”, cârnați de porc „a lui Ignat”.

SC Edy-Ursu 
Comimpex SRL

Str. Carpați, bl. 6, parter, 
municipiul Petroșani, județul 
Hunedoara 

0254 541 649 Produse tradiționale atestate: cârnați afumați „Edy-Ursu”, 
cârnăciori proaspeți „Edy-Ursu”, cârnați țărănești „Edy-Ursu”.

SC Toto SRL Satul Brădetu, comuna 
Brăduleț, județul Argeș 

0722 613 194 Produse tradiționale atestate: cârnați de casă „Tătăran”, 
slănină afumată „Tătăran”, jambon afumat „Tătăran”, caltaboș 
„Tătăran”, tobă „Tătăran”, jumări „Tătăran”, ceafă crudă/uscată 
„Tătăran”, costiță afumată „Tătăran”, cotlet crud/ uscat „Tătăran”.

SC Costiana 
SRL

Șos. Andronache, nr. 17-19, 
Sectorul 2, București

0764 400 418 Companie de tradiție pe piața de pește: specialități din 
pește și fructe de mare din România și Europa.
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Ochișorii lui,
Mura câmpului;

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Agricooltural 
de Singureni

Șoseaua Principală, nr. 397, 
comuna Singureni, județul 
Giurgiu 

0724 233 104 Produse: ceapă, ardei grași, verdeață, roșii, ridichi, fasole 
verde, castraveți, vinete, cartofi.

Dalmasso 
Anca

Str. Principală, nr. 200, 
comuna Saschiz, județul Mureș 

0740 286 874  Produse: dulceață de nuci verzi, gem de rubarbă, gem/peltea 
de coacăze, gem, zacuscă, murături picante, gogoșari murați.

Biodumbrava Comuna Joița, județul 
Giurgiu 

0724 543 869 Produse: legume BIO proaspete, legume BIO congelate, 
produse tradiționale, fructe BIO, ouă.

Bunătăți din 
Natură

Municipiul Focșani, județul 
Vrancea 

0722 297 595  Produse: dulcețuri naturale, siropuri etc. 

Cămara 
Moțului 

Str. Centru, nr. 29A, comuna 
Arieșeni, județul Alba 

0788 321 726  Produse: bine cunoscutul afrodiziac moțesc, compoturi, 
dulcețuri tradiționale, brânză moțească, murături, caltaboș, cârnat 
de casă afumat, carne a la VANK, cașcaval cu nucă, cașcaval moțesc 
„Cămara Moțului”, slănină afumată, tobă, siropuri, sucuri naturale. 

Coșul cu 
legume

Str. Piersicului, nr. 3, comuna 
Valea Măcrișului, județul Ialomița 

0742 298 554  Produse: legume din grădină, dulcețuri, verdețuri, lactate și 
brânzeturi, uleiuri ecologice.

Csipkar Imre Comuna Olari, județul Arad 0770 176 762 Produse: boia de ardei dulce și boia de ardei picant.

Cișmaș Dan și 
Tincuța 

Str. Principală, nr. 108, 
comuna Albești, județul Mureș 

0745 121 961  Produse atestate ecologic: produse lactate, legume, 
plante uscate pentru ceai, produse tradiționale (gemuri și 
dulcețuri, murături, zacuscă, siropuri).

Dealurile 
Uilei

Str. Principală, nr. 37, satul 
Uila, comuna Batoș, județul 
Mureș 

0744 869 436 Produse: naturale din fructe (cireșe, vișine, mere, pere), 
dulcețuri, compoturi, murături, zacuscă, paste de tomate și 
ardei, siropuri naturale, must din mere și din struguri.

Dumitrașcu 
Gina

Comuna Reghiu, județul 
Vrancea

0769 369 397 Produse: dulcețuri și siropuri.

Hosu Ela și 
Sebastian 

Str. Principală, nr. 375G, 
comuna Mărișel, județul Cluj 

0728 115 577 Produse: dulceață, sirop de casă, dulceață fără zahăr, ceai 
din plante de la munte, miere (cu nuci, cu semințe de dovleac, 
cu nuci caju, cu migdale și polifloră de munte).

IF Ciurte 
Aurelia-Maria

Satul Prislop, nr. 89A, 
comuna Boiu Mare, județul 
Maramureș 

0763 664 766 Produse tradiționale atestate: zacuscă de ciuperci Ciurte 
„din Chioar”, magiun de prune Ciurte „din Chioar”, suc de mere 
Ciurte „din Chioar”.  

ÎI Faur 
Dacian „MNERE 
& RACIE”

Satul Voivodeni, nr. 81, 
comuna Bârsa, județul Arad 

0743 438 889 Produs tradițional atestat: mnere de prune „Dorina de 
Aldești”. 

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

ÎI Fenechiu 
Horia-Sorin

Satul Mărtănuș, nr. 191A, 
comuna Mărtănuș, județul 
Covasna 

0722 349 192 Produse tradiționale brevetate: sirop de muguri de brad 
„Fenechiu”, sirop din flori de soc „Fenechiu”, dulceață de afine 
„Fenechiu”, dulceață de zmeură „Fenechiu”, dulceață de mure 
„Fenechiu”.

ÎI Gáll 
Erzsébet

Str. Kossuth Lajos, nr. 67, 
municipiul Gheorgheni, județul 
Harghita 

0749 053 476  Produse: gemuri, siropuri, sucuri și compoturi din fructe 
(vișine, zmeură și coacăze negre) cultivate în grădina proprie, 
produse din soc, muguri de brad, afine negre și con de brad.

ÎI Velican 
Minodora-Carmen

Str. Andrei Șaguna, nr. 174, 
comuna Hărman, județul Brașov 

0740 299 537 Produse tradiționale atestate: nectar de trandafir 
„Carmen din Honigberg”, dulceață de trandafir „Carmen din 
Honigberg”.

Legume de 
Țară

Str. Morlovani, nr. 36, 
comuna Albota, județul Argeș 

0721 957 193 Produse: legume și verdețuri, miere de rapiță, de tei, 
polifloră, miere polifloră cu nuci, sirop de dovleac și din flori 
de salcâm, dulceață de zmeură, gem, vin de casă, brânzeturi, 
lapte bătut, urdă de vacă, piper și boabe de muștar, făină albă 
de grâu, muștar, murături la borcan, varză murată, prăjituri și 
pâine de casă etc.

Legume 
Fericite

Str. Independenței, nr. 321, 
comuna Tărtășești, județul 
Dâmbovița 

0730 574 184 Produse: ingrediente de salată, conserve, dulcețuri, sucuri, 
siropuri, ceaiuri și mirodenii pentru remedii aromatice, produse 
de țară, plante medicinale.

Lupea Lucia Comuna Snagov, județul Ilfov 0756 159 750 Produse: legume BIO (roșii, ardei, rucola) conserve, plante 
aromatice la caserolă.

PFA Cristurean 
Iuliana-Irina

Cartierul Hetiur, nr. 111, 
municipiul Sighișoara, județul Mureș 

0265 711 196 Produse: legume proaspete, conserve și murături.

PFA Gărgan 
Stamate-Adrian

Orașul Petrila, județul 
Hunedoara 

0727 719 891 Produse: pastă de fructe fără zahăr, cocteil de vitamine fără 
zahăr, sucuri de fructe. 

PFA Pop A. 
Ioan-Gheorghe

Satul Buciumi, nr. 142, 
comuna Buciumi, județul 
Maramureș 

0749 245 045 Produse tradiționale autorizate: magiun „Pop din 
Buciumi”, dulceață de afine „Pop din Buciumi”, zacuscă „Pop 
din Buciumi”, suc de mere „Pop din Buciumi”.

PFA Zaharia 
Mihai-Alexandru 
(Bunicel.ro)

Aleea Petrăchești, Sectorul 6, 
București

0765 233 659 Produse: gem de mere, anason uscat și nucșoară, dulceață 
de nuci verzi și de pepene galben, mere verzi și scorțișoară, 
magiun de prune cu nucă și mentă, dulceață de vișine, gem de 
piersici, corcodușe și cardamom, gem de dovleac, mere, stafide 
și carob (roșcove).

PFA Mihai 
Tulai

Str. Principală, nr. 379, 
comuna Luna, județul Cluj 

0264 326 267 Produse: ulei (de floarea-soarelui, de in, de nucă, de 
dovleac, de rapiță, de cânepă), uleiuri condimentate.

Conserve
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

PFA Predoni 
Ioan

Satul Ostrovu Mic, nr. 44, 
comuna Râu de Mori, județul 
Hunedoara 

Produs tradițional atestat: magiun de Hațeg „Predoni”.

PFA 
Secăreanu Petre

Municipiul Câmpina, județul 
Prahova 

0764 467 060 Produse: trufe.

Rusu Răzvan Comuna Idicel de Pădure, 
județul Mureș 

0740 057 998 Produse: dulceață de coacăze, de afine, de măceșe, de cireșe 
amare/cireșe negre/galbene, de zmeură și de mure.

SC Bau-
Master SRL

Str. Oașa, nr. 22B, municipiul 
Sebeș, județul Alba 

0745 266 865 
0258 731 260

Produse tradiționale atestate: dulceață de căpșuni 
„Domnița”, dulceață din flori de salcâm „Domnița”, dulceață de caise 
cu sâmbure „Domnița”, dulceață de vișine cu nucă „Domnița”.

SC Intercom 
SRL

Str. Pompierilor, nr. 154, 
municipiul Gheorgheni, județul 
Harghita 

0744 691 405  Produse: sarmalele sub formă proaspătă, refrigerate sau 
congelate. 

SC Miadmar 
Hdp SRL

Str. Viticulturii, nr. 2, 
municipiul Tulcea, județul Tulcea 

0721 253 444 Produse: salată „Deltaica” cu icre de crap, salată „Deltaica” 
cu icre de știucă, pastramă  „Deltaica” de crap argintiu, 
sardeluță  „Deltaica” marinată în ulei, sardeluță  „Deltaica” 
marinată în ulei picant, batog „Deltaica” de crap argintiu, batog  
„Deltaica” de somn, pastramă  „Deltaica” de somn.

SC Mib 
Prodcom SRL 
(Arovit)

Str. Traian Vuia, nr. 210, 
municipiul Cluj-Napoca, județul 
Cluj 

0264 274156 
0264 274 157  

Produse: tomate, nectaruri, dietetice, gemuri, dulcețuri, 
mâncăruri cu carne, mâncăruri de post, congelate, HoReCa, 
diverse, gemuri pentru patiserii, ECO.

SC Oleomet-
Sa SRL

Str. Justiției, nr. 62, Sectorul 
4, București

0722 519 472 Produse: ulei vegetal din semințe de cânepă, de armurariu, de 
in, de rapiță, din miez de nucă, din semințe de susan, din boabe de 
soia, din germeni de grâu, din semințe de cătină și de dovleac, din 
sâmburi de struguri, din semințe de muștar, de chimen negru, de 
coriandru, de floarea-soarelui și din germeni de porumb.

SC Slănic 
Muscel 
Agroindustrial 
Complex SRL

Satul Slănic, comuna 
Aninoasa, județul Argeș 

0730 530 770 
0724 920 223  

Produse: dulceață de afine/de afine dietetică, de cireșe 
amare, de căpșuni, de fragi, de gutui cu fragi, de gutui cu nucă, 
de mure, de nuci verzi, de prune cu nucă și vanilie, de vișine și 
de zmeură, gogoșari în sos de muștar, rachiu de mere, de pere, 
șerbet de cacao, de cafea, de cătină, afine de pădure congelate, 
mure de pădure congelate.  

SC Vrâncioaia 
Tradițional SRL

Str. Dunării, municipiul 
Piatra Neamț, județul Neamț 

0731 327 627 Produse tradiționale atestate: dulceață de cireșe amare 
„Vrâncioaia”, dulceață de căpșuni „Vrâncioaia”, dulceață de 
vișine „Vrâncioaia”, dulceață de cireșe albe „Vrâncioaia”, 
dulceață de zmeură  „Vrâncioaia”, dulceață de afine 
„Vrâncioaia”, dulceață de mure „Vrâncioaia”, zacuscă de vinete 
„Vrâncioaia”, zacuscă cu fasole „Vrâncioaia”.

Shiitake Sibiu Str. Ana Ipătescu, nr. 77, 
municipiul Sibiu, județul Sibiu 

0744 885 209  Trei sortimente de ciuperci: Shiitake proaspăt, Shiitake 
uscate (deshidratate), Shiitake murate la borcan.

SC Sonimpex 
Topoloveni SRL

Aleea Baraj Cucuteni, nr. 
4, bl. M5A, sc. 1, Sectorul 3, 
București 

0722 588 959 Firma este furnizoare a Casei Regale, din anul 2010, 
pentru Magiunul de prune Topoloveni, și din 2011 pentru 
dulcețurile, zacusca și pasta de roșii marca Topoloveni. 
Magiunul de prune Topoloveni este o pastă vâscoasă 
(concentrată 5:1) de prune, ușor tartinabilă.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Stoica Stan și 
Loredana

Municipiul Turda, județul 
Cluj 

0726 025 504 
0721 890 672 

Produse: dulceață de gutui, de caise, de vișine, de agrișe, 
siropuri de brad, de păpădie, de vișine, de merișoare, zacuscă de 
ghebe, de hribi, de vinete.

Suciu Adrian 
și Elena

Comuna Criț, județul Brașov 0744 485 032 Produse: lactate (lapte de capră, brânză de burduf, telemea, 
brânză cu ardei), dulcețuri de coarne, de rubarbă, de nuci verzi, 
de măceșe, de caise cu miez din sâmbure. 

Trifan 
Florentina

Comuna Reghiu, județul 
Vrancea

0769 135 590 Produse: dulcețuri, siropuri, murături, palincă și cătină.

Neacșu 
Violeta

Municipiul Râmnicu Vâlcea, 
județul Vâlcea 

0766 883 346 Produse: zacuscă, tocană de legume, murături asortate, 
castraveți la oțet, ardei în sos de bulion, ardei copt la borcan, 
pastă de bulion, zarzavat din roșii cu ardei, roșii în suc de roșii, 
gogoșari umpluți cu varză, vinete cu ardei la borcan, dulcețuri.
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Mustăcioara lui,
Spicul grâului; 

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

AF Bugner Satul Soroștin, nr. 29, 
comuna Șeica Mică, județul Sibiu

Produse: pâine de casă cu cartofi, pâine de casă cu cartofi 
bătută de coajă, pâine ardelenească de casă, pâine de casă cu 
cartofi în forme rotunde, colaci, cozonaci cu nucă tradiționali etc.

AF Szasz Bela Str. Costache Negruzzi, nr. 32, 
municipiul Sighișoara, județul 
Mureș 

Produs: pâine de casă coaptă pe vatră în cuptor la foc cu 
lemn de salcie. 

AF Bencze A Comuna Ojdula, nr. 655, 
județul Covasna 

Brutărie și panificație: colac secuiesc kürtöskalács. 

AF Bencze 
Sincler Il

Comuna Ojdula, nr. 853, 
județul Covasna 

Brutărie și panificație: pâine de casă cu cartofi. 

AF Nacov 
Ioan

Satul Dudeștii Vechi, nr. 767, 
comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș 

0256 384 368 Produse de panificație: pâine rotundă țărănească de 
două kilograme, pâine bănățeană de un kilogram.

Asan Pervin Municipiul Mangalia, județul 
Constanța 

0749 864 639  Produse: plăcinte tătărești, bragă din mei măcinat, lipie, 
tărâțe, pâine coaptă pe vatră.

Brutăria Eldi Str. Principală, nr. 72-
73, satul Agrișteu, comuna 
Bălăușeri, județul Mureș  

0265 206 268  Produse: diferite feluri de pâine albă, semialbă și neagră, 
specialități de pâine cu cartofi, rustică, de secară, Graham sau 
cu semințe, produse de patiserie.

Cofetăriile 
Trenulețul

Str. Maior V. Popescu, nr. 
1, bl. P2, parter, municipiul 
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

0250 732 626 
0250 735 363  

Produse tradiționale de cofetărie: savarină Ecler, 
Amandină Boemă, Foret Noire, Tiramisu, Caraiman, Cișmigiu. 
Produse tradiționale de patiserie: cozonac cu nucă, cu 
mac, chec cu nucă și cacao, pască cu brânză și stafide, ștrudel 
cu mere și cu brânză dulce, pateuri cu brânză, mini pateuri, 
saleuri, urechiușe cu gem. Alte produse: prăjituri de casă, 
produse de post, dietetice și produse șprițate etc.

Onu Elisabeta Str. Principală, nr. 121, 
comuna Bascov, județul Argeș

0768 101 021  Produse din categoria turtei dulci în diverse forme: 
tradiționale, inspirate din lumea poveștilor, ciubuce de diverse 
forme și culori, covrigi de colindețe, covrigi cu mac, cu susan și 
sare, împletiți, covrigi mucenici.

ÎF Opincaru 
Lucian-Ioan

Str. Ion Creangă, nr. 36, 
municipiul Sebeș, județul Alba

0258 732 530 Produse tradiționale denumite „puiul târgului”, pe 
care  întreprinderea familială le desface în târguri și piețe cu 
rulota proprie. 

ÎI Bodoșcă 
Mihail-Gabriel

Comuna Ghelința, județul 
Covasna 

0741 642 251 „Pâinea secuiască de casă cu cartofi” este al doilea 
produs al acestei întreprinderi individuale atestat după noile 
reguli.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

ÎI Contras 
Gheorghe-Viorel

Str. Principală, nr. 349/B, 
comuna Moșnița Veche, județul 
Timiș 

0256 313 016 
0763 690 401  

Produse: pâinea casei, pâinea casei în tavă rotundă, pâinea 
casei în tavă, franzelă albă pe vatră, pâine neagră, împletitură, 
margaretă cu susan, baghetă franțuzească, lipie cu ulei de 
măsline, covrigi cu susan, cornuri simple, melci cu nucă și mac, 
cornuri umplute, cozonac cu diferite umpluturi.

ÎI Kope Zsofia Satul Ozun, nr. 61, comuna 
Ozun, județul Covasna

0743 811 352 Produs tradițional atestat: colac secuiesc „Zsóka”.

ÎI Onea 
Domnica-Mariana

Satul Viscri, nr. 199, comuna 
Bunești, județul Brașov

0754 615 197 Produs tradițional brevetat: pâine de casă „Onea” din 
Viscri. 

ÎI Rotariu 
Georgeta 
Agroturism

Satul Fornădie, nr. 8, comuna 
Șoimuș, județul Hunedoara 

Produs tradițional atestat: „Lașcă de la buna Romanița”.

ÎI Rus 
Mărioara

Str. Calinete, nr. 76 A, satul 
Turț, comuna Turț, județul Satu 
Mare

Produse tradiționale brevetate: pâine albă de casă, pâine 
de mălai, cozonac oșenesc, pâine neagră, pogăcele de mălai, 
brânzoaice , toate sub brand-ul „Anamaria Rus de Turț”.

Kovatch 
Piroska

Comuna Lupeni, județul 
Harghita 

0747 577 512 Produs relevant: bine cunoscutul kürtöskalács.

ÎI Les Maria Str. Viticulturii, nr. 2, 
municipiul Tulcea, județul Tulcea 

0751 246 401 Produs tradițional atestat: pâine de casă „Mariana din 
Tulghieș”.

ÎI Sava Ioan-
Matei

Str. Republicii, nr. 58, ap. 15, 
municipiul Baia Mare, județul 
Maramureș

0744 700 493 Produse tradiționale atestate: prăjitura cu foi „Sava” cu 
diferite umpluturi, cornulețe cu silvoiz și nucă „Sava”,  prăjitură 
cu mere „Sava”,  sărățele „Sava”.

Mașina cu 
Înghețată

Municipiul Arad, județul 
Arad

0742 862 672 Produse: înghețată, parfait de vanilie, ciocolată, iaurt cu 
miere și nucă.

Mioara 
Stoichiță

Orașul Videle, județul 
Teleorman

0761 605 587 Produse bazate pe aducerea tradițiilor românești în 
actualitate, producătoarea fiind cunoscută pentru prăjituri de 
casă, colaci, șerbet, poale-n brâu, siropuri și dulcețuri.

PFA Fori 
Etelka

Satul Hoghiz, nr. 111A, 
comuna Hoghiz, județul Brașov 

0752 977 743 Produs tradițional autorizat: pâine de casă „Aniko”.

PFA Ranf 
Ioan

Satul Alămor, nr. 178, 
comuna Loamneș, județul Sibiu 

0757 769 883 Produse tradiționale autorizate: pită coaptă pe vatră 
„de la Fegu”, lichiu copt pe vatră „de la Fegu”.

PFA Toth I. 
Ecaterina

Str. 337, nr. 5, orașul Pecica, 
județul Arad 

0748 218 356 Produse din categoria pastelor făinoase: tăiței de 
casă.

Produse de panificație, 
patiserie și cofetărie
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Prăjiturici 
Delicioase

Municipiul Brăila, județul 
Brăila

0725 465 334  Produse: prăjituri de casă, dulcețuri.

SC Adriana 
Prod SRL

Str. Ștefan cel Mare, nr. 
359, comuna Ghimbav, județul 
Brașov

0744 886 891 „Pâinea tradițională Adriana” este realizată manual 
în proporție de 80% și se obține din făină de grâu albă care 
provine din zona Țara Bârsei, drojdie de panificație, sare iodată, 
cartofi din zona Brașov și Covasna și apă.

SC Agropan 
SRL

Str. Romană, nr. 22, 
municipiul Gherla, județul Cluj 

0264 244 331 Produse: de panificație, de patiserie, colaci, japoneze, 
prescuri, pesmet, făină albă.

SC Alex 
&Party SRL

Str. Negru Vodă, nr. 170, 
municipiul Câmpulung Muscel, 
județul Argeș 

0722 527 874 Produs tradițional atestat: covrigul „muscelean”.

SC And-Var 
Mézes SRL

Str. Taberei, nr. 32, 
municipiul Odorheiu Secuiesc, 
județul Harghita

0266 213 292 Produse: turtă dulce tradițională cu diferite arome 
(ambalată), turtă dulce simplă (ambalată), turtă dulce cu 
diferite forme, cu forme de animale și cu forme de flori.

SC Bega Pam 
SA

Str. Martir Ioan Buteanu, nr. 
2, municipiul Timișoara, județul 
Timiș

0356 171 551  Produse: specialități de pâine, specialități sărate, 
specialități mediteraneene, pizza, dulciuri, produse tradiționale 
de sărbători, făină, pesmet.

SC Cofetăria 
Mami SRL

Pietonalul Transilvaniei, 
municipiul Botoșani, județul 
Botoșani

0741 341 576  Produse: torturi, prăjituri, cozonaci. 
Produse tradiționale: iepurași de Paște, mieluți de 

cozonac, mucenici moldovenești, pască cu brânză și stafide,  cu 
ciocolată, cu smântână, pască poloneză, cozonaci.

SC Cozonac 
Bujor SRL

Str. Mihai Viteazul, nr. 12, 
municipiul Suceava, județul 
Suceava

0724 203 116 Produse: cozonaci, colaci tradiționali, foitaje, plăcinte, 
prăjituri, torturi, pâine.

SC Cozonac 
Domnesc SRL

Satul Tocileni, comuna 
Stăuceni, județul Botoșani 

0742048293
0741341576  

„Cozonacul Domnesc este un cozonac tradițional 
moldovenesc și se bucură de o largă popularitate, 
câștigându-și propria identitate vizuală.”

SC Eden 
Delicatese SRL

Str. Dâmboviței, nr. 29, 
municipiul Oradea, județul Bihor 

0359 446 931
0752 306 597  

Produse: aluaturi dospite, desert, mini produse, produse de 
panificație, produse de panificație tradiționale, produse dulci de 
patiserie din foitaj, produse sărate de patiserie din foitaj etc.

SC Elsira SRL Str. Grănicerului, nr. 10B, 
municipiul Rădăuți, județul 
Suceava

0230 565 010
0722 387 533

Produse: torturi pentru nunți, pentru petreceri aniversare 
ale copiilor, torturi aniversare, produse de cofetărie, macarons, 
ciocolaterie, candy bar, produse de patiserie.

SC Harmopan 
SA

Str. Harghita, nr. 46, 
municipiul Miercurea Ciuc, 
județul Harghita

0266 324 424  Produse: de panificație, de morărit, prăjituri, napolitane și 
pufuleți, paste făinoase.

SC Matias 
SRL

Str. Blajului, nr. 238, comuna 
Sântimbru, județul Alba

0788 444 414  Produse atestate: pupuri „de Sântimbru”, colac „de 
Sântimbru”, colăcuț cu miere  „de Sântimbru”, baton cu miere 
„de Sântimbru”, pită (pâine) crestată „de Sântimbru”, pită 
(pâine) bătută în tavă „de Sântimbru”.

SC Pâine la 
Larisa SRL

Str. Livezilor, nr. 7, 
municipiul Fălticeni, județul 
Suceava 

0230 544 575 Produse: de brutărie, produse de patiserie, produse de 
cofetărie.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC Prospero 
SRL

Parc Industrial și Tehnologic 
Timișoara, Calea Torontalului, km 6, 
municipiul Timișoara, județul Timiș 

0256 294 286  Produse: pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte cu 
fructe, ciocolată, brioșe, torturi.

SC Altstel Ro 
SRL

Str. Principală, nr. 401, 
comuna Moisei, județul 
Maramureș

0743 859 094 Produs tradițional autorizat: tăiței de casă „Voica”.

SC Baguette 
Prod Impex SRL

Str. Victoriei, nr. 156/D, 
municipiul Baia Mare, județul 
Maramureș 

0728 882 931 Produse: pâine de casă coaptă pe vatră în cuptor cu lemne, 
pâine de casă coaptă în tavă, pâine de casă cu cartofi, pâine de 
secară, pâine integrală cu semințe (multicereale), foi cu miere 
de albine, lămâiță, ciocolată de casă, prăjitura Regina Maria, 
prăjitura Kati, prăjitură țărănească umplută cu mere, brânză 
sau mac, chec cu stafide, nucă sau mac.

SC C&A 
Products And 
Services SRL

Str. Câmpului, nr. 329, 
municipiul Cluj-Napoca, județul 
Cluj

0748 837 072 Produs tradițional atestat: pâine tradițională „Alina”.

SC Gallasz 
Producție Comerț 
SRL

Comuna Ghelnița, nr. 88, 
județul Covasna 

0744 227 660 Produs tradițional atestat: pâine de casă cu cartofi 
„Gyongyke”.

SC Genica 
SRL

Str. Brazilor, nr. 57, 
municipiul Brașov, județul 
Brașov 

0745 140 857 Produse tradiționale atestate: pâine intermediară 
„Genica”, pâine țărănească „Genica”.

SC 
Meseriașilor SRL

Str. Meseriași, nr. 2, 
municipiul Târgu Secuiesc, 
județul Covasna 

0769 655 762 Produs tradițional atestat: pâine de casă cu cartofi 
terebesi. 

SC Mialflor 
SRL

Str. Brașovului, nr. 1004, 
comuna Prejmer, județul Brașov 

Produs tradițional atestat: pâine de casă cu cartofi 
„Mialflor”.

SC Moara 
Veche Cumpăna 
SRL

Str. Dacia, nr. 16, comuna 
Cumpăna, județul Constanța 

0731 904 101  Produse naturale și tradiționale din cele mai frumoase 
sate. Cel mai cunoscut produs al firmei este pâinea de casă.

SC Oltor SRL Comuna Bodoc, nr. 98, 
județul Covasna 

Produs tradițional atestat: pâine de casă cu cartofi 
„Manyika”.

SC Radha 
Damodara SRL

Str. Intrarea Munților, nr. 1A, 
municipiul Timișoara, județul 
Timiș

0766 703 806 Produse: fursecuri cu fulgi de ovăz, baigli, sărățele, 
cornulețe, fursecuri de cocos, cozonac, covrigei din făină 
integrală și unt.

SC Rommac 
Trade SRL

Str. Marin Preda, nr. 
78, comuna Olteni, județul 
Teleorman

021 210 54 33 Produse: bomboane, müsli, batoane cu susan, dietetice, 
din cereale cu ciocolată/fructe și semințe, cereale dietetice, fără 
zahăr, fitness, cereale dulci, cornflakes, chipsuri.

SC Ted 
International 
2000 SRL

Str. Livezeni, nr. 5, 
municipiul Petroșani, județul 
Hunedoara

0254 548 060  Indiferent de vârstă, sortimentul variat vă ajută mereu să 
aveți o nutriție echilibrată și sănătoasă.

ÎI Varga Geza Satul Filia, nr. 207, comuna 
Brăduț, județul Covasna

0746 295 517 Produs tradițional atestat: pâine de casă cu cartofi 
„Familia Varga”.
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Aciu Vasile Str. Principală, nr.1/A, 
comuna Bocșița, județul Sălaj 

0740 205 885 Palinca de Zalău a lui Vasile Aciu este cunoscută în toată 
țara.

Casa de 
vinuri „Iordache”

Str. Dealul Viilor, nr. 9, 
municipiul Drăgășani, județul 
Vâlcea

0722 292 752
0722 527 756 

«Casa de vinuri „Iordache” duce tradiția viticulturii 
drăgășenene de peste 200 de ani. Vinurile produse de familia 
Iordache fac deliciul meselor copioase. »

PFA Ciobanu 
Victor 

Satul Vlădeni Deal, comuna 
Frumușica, județul Botoșani 

0754 835 749 Produs tradițional atestat: țuica de prună „Cazanul de 
aur”.

Clinica de 
Bere

Str. Ghioceilor, nr. 21, 
municipiul Timișoara, județul 
Timiș 

0735 003 033 Produse: bere albă nefiltrată „Terapia Platin” și bere 
blondă nefiltrată „Terapia Gold”.

Crama de la 
Pietroasa

Comuna Pietroasele, județul 
Buzău

0741 091 900 Pietroasa intră în istorie fără voia ei acum 170 de ani, 
datorită tezaurului descoperit aici. Descoperitorii lui, cioplitori 
în piatră, lucrau în cariera de lângă Via Ardelenilor. Aceste 
comori au fost onorate și recunoscute cu peste 120 de medalii 
obținute la concursurile naționale și internaționale, mai ales 
pentru vinurile dulci, unele aromate, pentru care Pietroasa are 
o vocație neîntrecută. Vinurile de Pietroasa au lăsat mărturii 
sublime în Cartea de Onoare, în care au scris de-a lungul vremii 
oameni de seamă. În această Carte de Onoare se va scrie mult 
timp de aici înainte istorie.

Domeniile 
Franco-Române

Str. Școlii, nr. 143, comuna 
Săhăteni, județul Buzău

0753 189 389  Produse: vinuri Crai-Nou, Terre Precieuse, Muscat Ottonel, 
Tămâioasa Românească, Merlot Rose, vinuri franțuzești.

Domeniile 
Săhăteni - 
Aurelia Vișinescu

Comuna Săhăteni, județul 
Buzău

021 211 09 77  Produse:
– gama de vinuri Nomad (Sauvignon Blanc 2013, Pinot 

Grigio 2012, Chardonnay 2013, Syrah Roze 2013, Fetească Albă 
2013, Cabernet Sauvignon 2012, Merlot 2012, Fetească Neagră 
2013, Pinot Noir 2013);

– gama de vinuri Artisan (White Artisan 2013, Fetească 
Albă barrique 2012, Tămâioasa Românească 2009, Tămâioasa 
Românească 2012, Red Artisan 2012, Fetească Neagră 2011);

– gama de vinuri Karakter (Cabernet Sauvignon 2011, Rose 
2013, Sauvignon Blanc 2013, Entuziasm 2013);

– gama de vinuri Anima (Chardonnay oak aged 2012, 3 Fete 
Negre seria 003, Cabernet Sauvignon 2011, Syrah 2011, Grand 
Reserve 2011, Pinot Noir 2009, Merlot 2011). 

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

Florescu Emil Comuna Cuca, județul Argeș 0721 764 626 Produse de cea mai bună calitate, cele care îl 
reprezintă pe producător fiind țuica (țuică de prună BIO „Doi 
ochi albaștri”) și palinca din produse ecologice îmbuteliată în 
recipiente tradiționale. 

Jeberean 
Florin

Satul Șușca, comuna 
Pojejena, județul Caraș-
Severin 

0749 208 938 Familia Jeberean este cunoscută pentru gemurile și 
dulcețurile de smochine, dar mai ales pentru răchia de smochine.

ÎI Dregan 
Grigore

Str.Varsor, nr. 643, comuna 
Cămărzana, județul Satu Mare 

0768 918 541 Produse tradiționale atestate: palincă tradițională 
oșenească de prune „Cămara Zânelor” Dregan, palincă 
tradițională oșenească de mere „Cămara zânelor” Dregan, 
palincă tradițională de pere „Cămara zânelor” Dregan, 
palincă tradițională oșenească de cireșe „Cămara zânelor” 
Dregan. 

Furtună 
Iustin

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 18A, 
municipiul Giurgiu, județul 
Giurgiu 

0723 648 175 Produse: cafea la nisip și bragă din mei măcinat.

Licorna 
WineHouse

Comuna Gura Vadului, 
județul Prahova 

0372 710 710 Produse: vinuri din următoarele soiuri de struguri: 
Fetească Albă, Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Fetească 
Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese.

Livada 
Heroiu

Comuna Dobrești, județul 
Argeș 

0744 432 562  Produse: mere gustoase și suc de mere 100% natural.

Mere 
Conecini

Orașul Horezu, județul 
Vâlcea 

0744 899 091   Produse: Mere BIO, suc de mere veritabil. 

PFA Chise 
Florian

Str. Henri Coandă, nr. 4, bl. 
PB46, ap. 15, municipiul Oradea, 
județul Bihor

0742 012 080 Produse atestate: palincă de pere „Trămuța”, palincă de 
mere „Trămuța”, palincă de prune „Trămuța”, palincă de gutui 
„Trămuța”. 

PFA 
Dobrinoiu 
Emanuel

Municipiul Brașov, județul 
Brașov 

0729 898 758 Produse: suc de mere ionatan, golden și renet, suc de 
pere, de roșii, de struguri, suc de mere simplu, suc de mere cu 
ghimbir, cu gutui, cu sfeclă roșie și cu morcovi.

PFA Filip 
Aurica

Satul Lăschia, nr. 33, comuna 
Copalnic Mănăștur, județul 
Maramureș

Produse tradiționale atestate: palincă de mere „Filip 
din Lăschia”, palincă de pere „Filip din Lăschia”, horincă de 
prună „Filip din Lăschia”.

Podgoriile 
Coconi

Satul Coconi, comuna 
Mânăstirea, județul Călărași 

0729 660 614  Produse: vin de masă alb, vin de masă roșu, vin rose, 
Merlot, Băbească Neagră, Crâmpoșie. 

Ciorchinii-s plini, și vulpea, de sine înțeles,
Ar fi mâncat cu poftă și nici n-ar fi ales...

Băuturi
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC Alcorom 
SRL

Str. Principală, nr. 165, 
comuna Mărtinești, județul Satu 
Mare 

0744 523 190 Produse tradiționale atestate: rachiu „Bran”, țuică 
„Bran”, palincă „Bran”.

SC Bermas 
SA

Str. Humorului, nr. 61, 
comuna Șcheia, județul Suceava

0230 526 543  Produsul cu care se identifică societatea producătoare este 
berea Suceava Clasic.

SC 
Budureasca SRL

Str. Principală, nr. 472, 
comuna Gura Vadului, județul 
Prahova 

0730 585 555  Produse: vinuri roșii și vinuri albe.

SC Delicon 
Prodimpex SRL

Str. 9 Mai, nr. 4, municipiul 
Fălticeni, județul Suceava 

0230 540 695 Produse „aRoma”: suc de mere, suc de mere și coacăze 
negre, suc de mere și sfeclă roșie, suc de mere și vișine.

SC Domarom 
Star SRL

Str. Principală, nr. 326A, 
comuna Fundu Moldovei, 
județul Suceava

0230 577 351  Produsul specific „Rarăul” este apă minerală naturală.

SC Parmen 
SRL

Comuna Văleni Dâmbovița, 
județul Dâmbovița

0722 345 495 Produs: suc 100% natural obținut din fructe proaspete și 
sănătoase, atent selecționate, spălate, tocate, presate la rece, 
pasteurizate și ambalate în bag-in-box. 

SC Santefruct 
SRL

Str. Plutonier Ghiniță, nr. 
14, municipiul Fălticeni, județul 
Suceava

0230 370 271
0742 431 310

Produs: suc de mere 100% natural.

SC Valea Mare 
SanoFrut SRL

Str. Baracie, nr. 544, 
comuna Valea Mare Pravăț, 
județul Argeș 

0723 563 623  Produs: suc de mere natural.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere

SC Wine 
Princess SRL

Str. O. Goga, nr. 26, 
municipiul Arad, județul Arad 

0257 251 000 Produse:
– din 2003: Cabernet Sauvignon Grand Selection;
– din 2006: Burgund Premium, Pinot Noir Premium, 

Cuvee Balada, Cabernet Sauvignon;
– din 2011: Cabernet Sauvignon;
– din 2012: Fetească Regală, Perla Minișului, Traminer, 

Pinot Noir, Cadarcă, Fetească Neagră, Burgund Mare, Cuvee 
Dorit 2012, Cadarissima, Merlot;

– Colecția Stonewine: Cadarcă Premium 2009, Fetească 
Neagră Premium 2011, Cabernet Franc Premium 2009, Pinot 
Noir Premium 2006, Furmint 2013, Cabernet Sauvignon 
Grand Selection 2006, Aradinum Cuvee 2009, Balada Cuvee 
2011.

SC Buzdugan 
International 
Company SRL

Satul Morărești, nr. 204, 
comuna Morărești, județul Argeș 

0747 457 162 Produs tradițional atestat: țuică „Buzdugan”.

Neculae Sorin Comuna Saschiz, județul 
Mureș

0722 491 729 Produse: sirop de soc (cel cu care familia a început mica 
afacere), siropuri din coacăze, cătină și salcâm.

Zăganu Satul Măneciu-Ungureni, 
comuna Măneciu, județul 
Prahova 

0722 312 822
  

Produse: bere blondă și bere brună.
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Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere 

PFA Burlea 
Olimpiu

Str. Principală, nr. 130, satul 
Mihai Viteazul, comuna Saschiz, 
județul Mureș

burlea.olimpiu@
yahoo.com

Activitate: creșterea albinelor, producerea de miere 
ecologică și comercializarea ei.

PFA Tănăsoiu 
Ionuț-Cristian

Str. Horia, nr. 60, orașul 
Călimănești, județul Vâlcea

0745 593 990
0766 947 628  

Produse: miere (de salcâm, de tei, polifloră), faguri de 
miere, propolis, ceară. 

SC Tremot 
Dobre și Fiii SRL

Str. Republicii, nr. 360, 
orașul Băicoi, județul Prahova

0244 268 288 Produse: miere de salcâm, de tei, miere polifloră, miere din 
Delta Dunării cu mentă, miere de zmeură, de floarea-soarelui, 
miere de pădure de mană.

SC Institutul 
de Cercetare-
Dezvoltare 
Apicultură SA

B-dul Ficusului, nr. 42, 
Sectorul 1, București

021 232 50 60 Produse: miere de albine, polen, propolis, lăptișor de 
matcă, venin de albine, ceară de albine.

Stupina 
Avram

Municipiul Cluj-Napoca, 
județul Cluj

0732 406 209 Produse: miere (de tei, de salcâm, polifloră, de floarea-
soarelui, de rapiță), polen crud/uscat, propolis, energizant 
apicol, miere cu muguri de brad, produse cu cătină.

Stupina Vasile 
Stan

B-dul Ghencea, nr. 24, 
Sectorul 6, București

0727 549 338  Produse: miere de salcâm de șes, de salcâm de munte, de 
tei, de mană, miere din muguri de brad, polifloră sau de rapiță.

Tartler 
Wilhelm

Str. Principala, nr. 50, satul 
Hamba, comuna Șura Mare, 
județul Sibiu

0269 543 609
0749 417 077  

Produse: miere ecologică, polen și propolis.

Valea 
Barcăului - 
Sănătate Dulce

Comuna Valcău de Jos, 
județul Sălaj

0722 889 951 Produse reprezentative: polen, tinctură de propolis, 
miere de salcâm, de tei, miere polifloră.

Miere dulce-i dragostea,
Dacă o guști, ai tot gusta.

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere 

ÎI Lajos 
Ferenc

Str. Principală, nr. 90, 
comuna Păuleni-Ciuc, județul 
Harghita

0723 972 804 „Ferenc Lajos și-a început activitatea în domeniul 
apiculturii  în 1992. Din 2009 a înființat ÎI Lajos Ferenc. Pe 
lângă producerea mierii, scopul producătorului este creșterea 
mătcilor de calitate. În prezent, cele 220 de familii de albine 
culeg miere toată vara. 70 de familii produc miere certificată 
bio. Mierea produsă este vândută în mare parte la diferite 
târguri din țară și în câteva magazine locale.”

Fagurele cu 
miere

Comuna Horia, județul 
Constanța

0745 292 452 Produse: miere polifloră, miere de tei, de salcâm, de 
coriandru, de rapiță, de floarea-soarelui, miere de mai, miere 
de mană, de baltă, de amorpha, fagure cu miere, căpăcele de 
fagure, polen crud sau uscat, păstură, păstură în fagure, păstură 
cremă, propolis brut, tinctură de propolis, extract de propolis, 
lăptișor de matcă, miere cu propolis, ceară de albine, oțet de 
miere, miere cu nucă, cu cătină, cu scorțișoară, cu ghimbir, 
sirop de cătină cu miere.

ÎI Bartha F. 
Zsolt

Str. Rozelor, nr. 25, 
municipiul Gheorgheni, județul 
Harghita

0742 130 417  „Bartha Zsolt deține diplomă de apicultor din 2005. Și-a 
început activitatea în acest domeniu ca un hobby, iar în 2009 
a înființat ÎI Bartha F. Zsolt. La parterul casei și-a amenajat 
un atelier pentru prelucrare și ambalare și un magazin 
de prezentare. Firma își comercializează produsele prin 
respectivul magazin și la diferite târguri.”

ÎI Libotean 
Constantin-
Eugen

Str. Victoriei, nr. 152, 
municipiul Baia Mare, județul 
Maramureș

0735 133 203  Produse: dulcețuri, siropuri și hidromel: singura băutură 
de miere din țară. 

Zota Liviu Orașul Mărășești, județul 
Vrancea

0745 583 505 Apicultor și producător de produse apicole.

PF Dostetan 
Cornelia-Carmen

Str. Luptei, nr. 33/28, 
municipiul Sibiu, județul Sibiu

0745 795 196 
0742 189 865

Produse: cocteiluri pentru creșterea imunității, miere 
polifloră, de tei, de rapiță, cu aronia, cu cătină, cu zmeură, 
produse apicole cu lăptișor de matcă, cu propolis, cu venin de 
albine, cu apilarnil, cu polen și cu păstură.

PF Stoianov 
Spasa

Str. Principală, nr. 213, satul 
Diniaș, comuna Peciu Nou, 
județul Timiș

0256 418 723
0722 777 553

Produse: miere de salcâm, de tei, miere polifloră, miere de 
pădure (mană), de floarea-soarelui.

PF Viusencu 
Petru

Satul Carani, nr. 442, comuna 
Carani, județul Timiș

Produse: miere de salcâm, de tei, miere polifloră.

Produse apicole
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Contact: 

Sediul Naţional al Unităţii de Sprijin a Reţelei (USR)

Str. Nicolae Filipescu, nr. 39-41, et. 6, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020961

Tel.: 031 690 0214, Fax.: 031 690 0215

E-mail: info@rndr.ro

Internet: www.rndr.ro

Această publicaţie a fost realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România în cadrul proiectului „Înfiinţarea şi sprijinirea 

Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală”. Proiect cofinanţat prin FEADR prin Măsura 511 din cadrul PNDR 2007 - 2013. 

2015

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Se distribuie gratuit.

Departamentul Publicaţii USR

Denumire 
producător

Adresă Contact Descriere 

Anghel 
Rozalia

Satul Criț, comuna Bunești, 
nr. 100, județul Brașov

0745 268 947 Produse: ceaiuri din plante medicinale (de gălbenele, de 
mentă, de mușețel, de coada- șoricelului), gem de rubarbă, de 
măceșe, de prune, de mure, de soc.

Mocănița 
Antonel

B-dul Iuliu Maniu, nr. 14, 
Sectorul 6, București

0721 141 527  Produse: lavandă uscată, buchete de lavandă, butași de 
lavandă.

Natural 
Health Selections

Str. Mărgeanului, nr. 5, 
municipiul Baia Mare, județul 
Maramureș

0362 808 028 Compania este axată pe procesarea diverselor fructe de pădure, 
plante, semințe și leguminoase, pentru obținerea de sucuri, siropuri, 
pulberi și uleiuri naturale 100%, certificate ecologic.

PFA Culda 
Gabriela

Municipiul Cluj-Napoca, 
județul Cluj

0748 869 072  Produse: obiecte artizanale realizate cu ajutorul lavandei și 
produse aromatice (apă de lavandă, lavandă pentru baie, sirop 
de lavandă). 

SC AdServ 
SRL

Str. Mihai Viteazul, nr. 437, 
comuna Hărman, județul Brașov

0725 388 541  Produse: extracte glicerice, ceaiuri simple (vrac/doze), 
ceaiuri compuse (vrac/doze), tincturi.

SC Farmacia 
Naturii SRL

Str. Erou Gheorghe Rusu, 
nr. 4, municipiul Bacău, județul 
Bacău

0728 970 912  Farmacia Naturii este consilierul dumneavoastră, al celor 
care doresc să-și trăiască viața frumos, prevenind degradarea 
corpului fizic. 

Tirban 
Marius-Gheorghe

Satul Poienii de Jos, nr. 88, 
comuna Buntești, județul Bihor

0724 751 678 Produse: alifii, bitter suedez, ceaiuri, siropuri, tincturi.

TrioVerde Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, 
municipiul Suceava, județul 
Suceava

0721 110 147 Produse: ape florale, uleiuri vegetale, unturi vegetale, 
piatră de alaun, argilă verde.

Iar în păr înfiorate
Or să-ți cadă flori de tei

Plante medicinale și 
aromatice

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală promovează producătorii locali, meșteșugarii și formele 
asociative ale acestora. Încurajăm consumul de produse locale, curate, sănătoase. Cumpărând astfel 
de produse, contribui la dezvoltarea economiei locale, la păstrarea tradițiilor și a soiurilor și raselor 
locale, menţii sănătatea ta şi a familiei tale şi reduci impactul asupra mediului prin scăderea cantităţii 
de deşeuri şi a noxelor cu distanţele parcurse de produse. Dacă dorești și tu să fii promovat, înscrie-te 
în baza de date, la: http://promovare.rndr.ro/Producatori.
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