Denumire

Site/Comunitate online

Unde se află

De unde preia marfă

Alte detalii

PlatFerma

https://platferma.ro/

Brașov

Brașov și împrejurimi

Fructe și legume de sezon, dar
conserve bio și detergenți eco,
direct de la producători.

Legume De Țară

https://legumedetara.ro/

Localitatea Albota

Localitatea Albota

Legume de sezon eco

Nasul Roșu

https://www.nasulrosu.ro/

Localitatea
Palanca

Localitatea Palanca

Distribuie doar legume și fructe
cu atestat BIO

Mall Țărănesc

https://malltaranesc.ro/

Brașov

Toată țara

Găzduiește diverse produse
vândute de producători, fără să
asigure livrarea încă.

Carpathica

https://carpathica.ro/

N/A

Național

Înregistrează producători agricoli
certificați pentru a intermedia
cererea și oferta. Până la
01.09.2020 nu sunt percepute
comisioane pentru tranzacții.

Casa Cu Gemene

http://www.casacugemene.ro

București

București și împrejurimi

Comercializează produse BIO,
inclusiv de la alți producători

Aprozarul virtual

https://www.primariaciugud.ro/shop

Localitatea
Ciugud

Localitatea Ciugud

Găzduiește producători locali din
zonă.

Bursa de Legume

https://www.bursadelegume.ro/

Localitatea Matca

Matca

Comercializează legume de
sezon în cantități mari

Agro Market

https://agro-market24.eu/ro/

N/A

N/A

Comercializează legume șiu
fructe în cantități mari

Rețeaua Națională
De Dezvoltare
Rurală

https://rndr.ro/legume/

Toată țara

Toată țara

Promovează legumele și fructele
producătorilor agricoli, sunt doar
platformă de intermediere
Distribuie produse locale
țărănești cu ingrediente naturale
de la fermele mici din județul Iași
și cele învecinate
Distribuie legume și fructe de
calitate de la producătorii din
zonă
Comercializează și distribuie
legume, fructe și produse de
proveniență animală de la
producători
Distribuie și comercializează
produse direct de la producători

LOCAL HUB

https://roadesimerinde.ro/products

Iași

Localitatea Târgu Frumos

Sibiu Food Hub

Pagina Facebook

Sibiu

Sibiu și împrejurimi

Nod Verde

https://nodverde.ro/

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca și împrejurimi

Sat Pentru Oraș

Pagina Facebook

Localitatea
Gherla

Cluj și împrejurimi

Bucate Din
Proximitate

https://bucatedinproximitate.ro/

Localitatea
Curciu

Mediaș

Comercializează produse de la
producători agricoli interesați să
își vândă marfa.

Nod Natural

https://www.nordnatural.ro/index.php/

Câmpulung
Moldovenesc

Bucovina

Comercializează și distribuie
produse agro-alimentare de la
producători locali

Comercializează produse agroalimentare de la producători
Comercializează și livrează la
domiciliu produse agroalimentare direct de la
producători
Comercializează produse agroalimentare de la producătorii
locali
Comercializează produse agroalimentare de la producători locali
Comercializează produse agroalimentare de la producătorii
locali
Comercializează gamă largă de
produse alimentare de la
producătorii locali

Earth Food Ro

Pagina Facebook

București

Ilfov, Dâmbovița, Gorj

Real Foods

https://realfoods.ro/132-legume

București

București și împrejurimi

Fabricat în
România

https://fabricatinro.ro/produse-alimentare/

Iași

Iași și împrejurimi

Bunicel

https://bunicel.ro

Județul
Argeș/București

Județul Argeș

Gusturi Sibiene

https://gusturisibiene.ro/

Sibiu

Sibiu și împrejurimi

All Farm Market

https://allfarm.ro/

Județul Ilfov

Județul Dâmbovița,
București

Granița Urbană

https://granitaurbana.ro/

București

Ilfov, Dâmbovița, Bucrești,
Giurgiu, Constanța, Galați

Comercializează produse agroalimentare de la producătorii
locali

Galați și împrejurimi

Comercializează și livrează la
domiciliu produse agroalimentare direct de la
producătorii din zonă

Zimbria

https://www.zimbria.ro/magazin/

Galați

Cămara
Românească

https://www.camararomaneasca.ro

Bucureștii

București

Achiziționează roșii, castraveți,
vinete,ardei, ceapă pentru
producția proprie de zacuscă
Comercializează și distribuie
produse agro-alimentare de la
producătorii locali din împrejurimi

Fermier Bun

Pagina Facebook

Călărași

Călărași și București

Stâna de Vaideeni

Pagina Facebook

Vâlcea

Vâlcea

Băcănia
Fermierului

Pagina Facebook

București

București

Mâncare Bio

https://www.mancarebio.ro/

Ploiești

Județul Prahova

Comercializează dulcețuri,
siropuri, dulcețuri de la
producatorii din zonă.
Comercializează pâine, lactate,
produse de băcănie de la diferiți
furnizori
Comecializează conserve, uleiuri,
cosmetice bio de la producătorii
din asociație

