
 

 

Concept de proiect. 

Cross Border fruits and vegetable processing for promoting employment and 

connected services. 

 

Obiective 

1. Promovarea comerțului transfrontalier de legume proaspete și procesate 

2.  Constructia a 3 centre de procesare a producției agricole 

(Moldova/Ucraina/România) 

Construcția atelierului: 6 spații de lucru obligatorii. În general, atelierele 

pentru procesarea fructelor şi legumelor trebuie să prezinte siguranţă faţă de 

insecte şi dăunători (gândaci, şoareci, sobolani, etc), oferind spaţiu suficient 

pentru ca întregul proces de producţie să se desfăşoare nestingherit, respectând 

toate aspectele: depozitarea materiilor prime, a ambalajelor şi a produselor 

finite.  

Conform legislaţiei şi regulamentelor în vigoare, construcţia trebuie să fie 

astfel concepută şi planificată încât să respecte delimitarea spaţiilor de lucru 

obligatorii: 1. vestiar personal 2. depozitare legume/fructe și borcane, precum și 

prespălarea legumelor și fructelor 3. depozit pentru materii prime auxiliare 

(zahăr, alte ingrediente etc.) 4. procesare 5. etichetare și ambalare 6. stoc pentru 

produsul finit (etichetare, livrare) 

3. Reducerea saraciei prin implicarea proprietarilor de terenuri în producerea 

materiei prime. 

Valorificarea materiei prime din gospodărie, după reţete și idei 

proprii 

Surplusul de fructe și legume din gradina proprie sau din perimetrul 

învecinat poate fi procesat, generînd un plus de venit.  

4. Încurajarea proprietarilor de terenuri sa dezvolte mici afaceri agricole 

5. Implicarea și instruirea a 50 de potențiali fermieri în proiect 

6. Standartizarea a 20 rețete traditionale de conserve din fructe și legume 

7. Participarea la 3 expoziții specializate 



 

 

 

 

 Valorificarea legumelor și fructelor în vederea obținerii de produse cu valoare 

nutritivă ridicată și potențial antioxidant; 

 Valorificarea deșeurilor rezultate din industria de procesare a legumelor și 

fructelor; 

 Realizarea la nivel pilot a produselor din legume și fructe, rezultate din 

activitatea de cercetare; 

 Realizarea la nivel pilot a conservelor din fructe (compot, gem, nectar) destinate 

diabeticilor și obezilor, utilizând îndulcitori naturali 

 Deshidratarea convectivă a legumelor şi fructelor. 



 

 

 


