
 

        Din lipsa unui depozit agro-alimentar in municipiul Carei pe de o parte si 

imposibilitatea fermierilor de a-si transporta și vinde fructele și legumele în oraș, Carei 

GreenHub este soluția inovativă circulară care adaugă plus de valoare comunității locale.   

Cum funcționează? 

       Compania își propune să implementeze o rețea de conectare între micii fermieri și 

consumatorii locali prin colectarea produselor perisabile într-un centru de stocare, 

comercializare și compostare eco / organic oferind îngrășământul înapoi fermierilor pentru 

un nou ciclu de produse ecologice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        La baza proiectului sta ideea de a crea o soluție inovatoare de “risipă 0 de alimente” 

bazată pe economia circulara. Astfel, depozitul nu răspunde doar necesităților de depozitare 

si vânzare a alimentelor, dar oferă si posibilitatea compostării resturilor de mâncare ramase 

atât in gospodăriile locale cat si in domeniile HoReCa și alte companii interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte avantaje ale proiectului:  

• oferirea spațiului necesar pentru persoanele private in vederea preparării produselor 

perisabile (Gem, zacusca, compot). 

• introducerea conceptului de “share a fruit” pentru persoanele aflate in deficient 

financiar/ cauze sociale 
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• crearea unei burse verzi de tranzacționare a legumelor/fructelor pentru domeniul 

HoReCa, cu posibilitatea de a vedea in timp real stocul si cantitatea produselor din 

depozit 

• dobândirea unei relații emoționale și empatice cu clienții noștri prin promovarea 

campaniilor de educare și reeducare a societății (workshop-uri interactive despre 

reciclare, donarea unui fruct către o cauza nobila, ateliere de preparare a 

conservelor, etc) 

• stabilirea parteneriatelor cu composesoratele zonale, administrația locala, fermierii 

locali și firme de procesare a alimentelor (reducând astfel posibilitatea de degradare 

a fructelor/legumelor) 

 

Planuri pe termen lung:  

         In concluzie, Carei GreenHub vine in sprijinul producătorii locali și a comunității din 

orașul Carei cu scopul este de a salva legumele și fructele fermierilor și crearea un 

îngrășământ ecologic din resturile menajere rămase. Totodata, prin acest proiect ne 

propunem să implementăm 4 din 6 verticale ale unui oraș inteligent (citizen, living, 

enviroment și economy)  asigurând dezvoltarea durabilă a comunității locale din Carei și 

responsabilitatea de a educa populația pentru un consum mult mai responsabil de produse 

perisabile.  

1st year

• investițiile necesare și crearea parteneriatelor
• crearea unei legături intre clienți și furnizori și promovarea compostării 

produselor regenerabile, respectiv crearea de îngrășământ biologic 

2nd year
• extinderea ideii la de GreenHub si in alte orașe din județul Satu Mare
• crearea brandului  de „0 waste”

5th year

• accesarea de fonduri structurale pentru a crea bucătarii proprii cu scopul 
prepararii de smothie, salata de fructe/legume si semi-preparate.

• Agro-tourism
• Export de produse in Ungaria



 

 


