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Rezumat: Coerenţă economică şi socială stă la baza teoriei dezvoltării în Europa, aceasta spune că la nivel
european există atât teritorii în curs, cât şi teritorii slab dezvoltate. Această inegalitate poate deveni principala
sursă a instailităţii economice.
Fondurile structurale sunt:
- Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă
- Fondul European de Dezvoltare Regională
- Fondul Social European
- Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă
- Fondul de Coeziune
România a beneficiat de sprijin pe timpul a trei perioade: pre-aderare(2000-2006), post-aderare(2007-2013) şi
perioada actuală.
În perioada 2000-2006 România a primit suma de 7 miliarde euro pentru cele trei fonduri(PHARE, ISPA şi
SAPARD), la finalul perioadei înregistrînd o reducere a decalajului PIB pe locuitor.
Pentru planul Naţional de Dezvoltare Regională(PNDR) din aceeaşi perioadă ajutorul acordat a ajuns la 2
miliarde euro.
Pentru perioada 2007-2013 fondurile alocate României a fost de 19,2 miliarde euro, alocand doar pentru anul 2007
suma de 2,03 miliarde de euro, la finalul fiind retrase 0,44 miliarde euro, cu o rată de absobţie 21,7 %.
Pentru PNDR-ul din perioada actuală, Uniunea Europeană a acordat 8,26 miliarde euro, împarţind sumele pe 6
priorităţi şi 20 de măsuri.
În planul de afaceri s-a abordat atât datele generale ale solicitantului, cât şi calculul sprijinului în funcţie de
dimensiunea economică, structura exploataţiei şi achiziţiile care vor fi făcute pentru înfiinţarea culturii de lavandă.
Valoarea sprijinului este de 40000 euro deoarece dimensiunea exploataţiei în anul zero este de 12193,2 SO,
exploataţia fiind amplasată la sat, având în proprietate 15 ha de teren arabil cu un potenţial agricol ridicat.
Producţia estimată este de 600000 euro,cu obiectivul de a vinde 238674,03 euro până la acordarea tranşei a doua.
Ferma va achiziţiona utilaje în valoare totală de 2216,57 euro, dar şi butaşi de lavandă( 66298,34 euro),producţia
totală va fi de 90 tone pe an.
Cuvinte cheie: Fonduri europene,cultura de lavandă, plan de afaceri, pre-aderare,post-aderare, dimensiune
economică.

Summary: Economic and social coherence lies at the heart of the theory of development in Europe, it says that
there are both current and underdeveloped territories at European level. This inequality can become the main
source of economic instability.
The Structural Funds are:
- European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
- European Regional Development Fund
- European Social Fund
- Financial Instrument for Fisheries Guidance
- The Cohesion Fund
Romania benefited from support during three periods: pre-accession (2000-2006), post-accession (2007-2013) and
the current period.
Between 2000 and 2006, Romania received € 7 billion for the three funds (PHARE, ISPA and SAPARD), and at the
end of the period they saw a reduction in the GDP gap per capita. For the National Regional Development Plan
(NRDP) over the same period the aid reached 2 billion euros.
For the period 2007-2013, the funds allocated to Romania amounted to 19.2 billion euros, allocating only for the
year 2007 the amount of 2.03 billion euros, at the end being withdrawn 0.44 billion euro, with an absorption rate
21.7% . For the current NRDP, the European Union has allocated € 8.26 billion, dividing the sums by 6 priorities
and 20 measures.
The business plan addressed both the general data of the applicant and the calculation of the support according to
the economic dimension, the structure of the holding and the acquisitions that will be made for the establishment of
the lavender culture.
The value of the support is EUR 40000 because the size of the farm in the year zero is 12193,2 SO, the holding
being located in the village, having 15 ha of arable land with a high agricultural potential.
Estimated production is 600,000 euros, with the goal of selling 238,674.03 euros until the second tranche is
granted.

The farm will acquire machinery with a total value of 2216.57 euro, but also lavender cuttings (66298.34 euro), the
total production will be 90 tonnes per year.
Keywords: European funds, lavender culture, business plan, pre-accession, post-accession, economic dimension.

Clasificare JEL: M11
Clasificare REL: 14D
1.Importanţa Fondurilor Europene in dezvoltarea durabilă a spatiului rural
1.1 Fonduri Europene: Abordări conceptuale
În Europa, teoria dezvoltării este construită pe baza conceptului de coerenţă economică şi
socială. Anumite teritorii au unele avantaje economice, sociale sau demografice care le permit
dezvoltarea continuă şi armonioasă. Există de asemenea teritorii care nu realizează suficiente
câştiguri. Inegala dezvoltare a unor teritorii reflectă slăbiciunea economică şi poate deveni sursa
principală a instabilităţii economice si sociale a ţării.1
Reforma Fondurilor Structurale se sprijină pe trei principii cheie: o mai mare selectivitate,
mai multe resurse şi îmbunătăţirea metodelor de investiţie.
În viitor, intervenţiile se vor concentra doar pe cinci au fost selectate ca fiind prioritare.
Obiectivul 1: promovarea dezvoltării în regiunile în curs de dezvoltare.
Obiectivul 2: transpunerea zonelor industriale aflate în declin astfel încât ele sa poată fi complet
integrate in procesul de dezvoltare economică.
Obiectivul 3: combaterea pe termen lung a şomajului
Obiectivul 4: ocuparea profesională a tinerilor
Obiectivul 5: ajustarea structurii agricole şi de dezvoltarea zonelor rurale mai puţin favorizate.2
Fondurile Structurale au fost create înaintea Tratatului de la Roma, când primul fond –
Fondul Social European (FSE) – a fost creat, urmat de Fondul European de Garantare si
Orientare Agricola (FEOGA) in 1962, ca rezultat al primei politici sectiriale in agricultură şi
transport. Subdezvoltarea cronică a unor regiuni şi prima extindere a Uniunii Europene au fost
principalele motive pentru Fondului European de Dezvoltare Regională, al cărui scop este
finantarea proiectelor din infrastructură.
În 1986-1987 o dată cu apariţia Instrumentului Financiar pentru Orientare Piscicolă ca şi condiţie
de aderare a două ţări scadinave (Finlanda si Suedia).
Al patru lea fonda fost corelat cu Fondul de Coeziune care a fost creat pentru a susţine
prevenirea mediului si reţelelor de transport pentru Grecia, Portugalia, Spania şi Irlanda.
Prin urmare, fondurile structurale includ urmatoarele:
-Fondul European de Orientare si Garantare Agricolă (FEOGA) - sprijina piaţa produselor
agricole si promovarea reorganizării agriculturii comune;
-Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - utilizat pentru a reduce lipsa echilirului
între anumite regiuni ale UE;
-Fondul Social European (FSE) - principalul instrument de politică socială din UE;
-Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP) - reuneşte toate instrumentele
financiare alocate sectorului piscicol;
Fondul de Coeziune a fost creat in 1993 pentru a finanţa proiecte din zona conservării
mediului si dezvoltarea reţelelor de transport.3
1.2 Analiza Fondurilor Europene în România
1.2.1 Politica de coeziune in perioada 2000-2006
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Politica de coeziune a acestei perioade a intrat în vigoare de la reuniunea din Berlin a
Consiliului European, când acordul Agenda 2000 a solicitat o reuniune a politicii europene de
coeziune.
Fondurile de pre-aderare sunt urmatoarele:
- PHARE – Polonia ai Ungaria: Ajutor pentru Restructurare Economică
- ISPA – Instrument pentru politicile structurale de pre-aderare
- SAPARD – Programul Special de pre-aderare pentru agricultură şi devoltare rurală
PHARE este primul instrument financiar de pre-aderare creat pentru a asista ţările candidate în
procesul de stabilizare a instituţiilor democratice şi a economiei de piaţă.
ISPA asigură suportul financiar necesar investiţiilor majore în mediu şi infrastructură.
SAPARD ce finanţează proiecte pentru dezvoltarea rurală.
În perioada 2000-2006 au fost alocate pentru România sume în valoare de aproximativ 7
miliarde de euro, respectiv 2,63 miliarde pentru PHARE, 1,14 miliarde pentru SAPARD şi 2,02
miliarde pentru ISPA. 4
Se precizează că fondurile ar trebui sa abordeze probleme pentru trei obiective:
Obiectivul 1: pentru regiunile a căror dezvoltare a rămas in urmă
Obiectivul 2: pentru reconversia economică si socială a zonelor cu dificultaţi structurale
Obiectivul 3: pentru adaptarea şi modernizarea politicilor, sistemelor de educaţie şi ocuparea
forţei de muncă.5
Subliniem faptul că, la sfârșitul perioadei de programare 2000-2006 a fost înregistrată o
anumită reducere a decalajului PIB pe cap de locuitor , dar si creștere disparităților în interiorul
țărilor membre și între regiuni, întrucât politica de coeziune și fondurile structurale, nu a eliminat
dezechilibrul dezvoltarii regionale.
1.2.2 Planul National de Dezvotare 2004-2006 (PND)
Planul Naţional de Dezvoltare pentru trei ani a fost adoptat de Guvernul României in
decembrie 2003, principiul său obiectiv este coeziunea economică şi socială a statelor membre
UE.
Ajutorul financiar alocatde UE ( prin cele 3 instrumente de pre-aderare pentru PND) acoperă
1958,98 milioane euro din 17119,79 milioane euro.
Cea mai mare parte a resurselor financiare vin de la bugetul statului (10731,34 milioane euro),
iar diferenţa este acoperită de fonduri private- 1594,45 milioane euro şi împrumuturi de la
instituţiile financiare internaţionale-2835,02 milioane euro. 6
1.2.3
1.2.4 Perioada 2007-2013. Absorbția fondurilor structurale de către România în anii postaderare timpurie.
Precizăm că fondurile structurale (inclusiv fondurile de coeziune) alocate România de la
bugetul UE pentru perioada de programare 2007-2013, este de 19,2 miliarde de euro, plus
cofinanțarea națională (bugetul de stat, bugetele locale și sectorul privat) în jurul valorii de 9
miliarde de euro.
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Tabelul 1
Fondurile alocate României in 2007 şi rata lor de absorpţie

Alocate
(mld euro)
Total fonduri structurale si de 1.28
coeziune
-Fondul
European
pentru 0.60
Dezvoltare Regională
-Fondul de Coeziune
0.44
-Fondul Social European
0.23
Total fonduri pentru agricultură 0.76
si dezvoltare rurală
-Fondul
European
pentru 0.74
Agricultură şi Dezvoltare Rurală
-Fondul
European
pentru 0.02
Pescuit
Total
2.03

Retrase
(mld euro)
0.42

Rata de absorptie
(%)
32.7

0.18

30.1

0.16
0.07
0.02

36.8
31.6
3.0

0.01

1.0

0.02

100.0

0.44

21.7

După cum s-a menționat în studiul BNR, cauza principală a ratei de absorbție scăzută a
fondurilor structurale este legată de întârzierile în elaborarea de programe la nivel național, ci și
în deciziile privind bugetul la nivelul UE.
În condițiile in care nici o informație cu privire la utilizarea concretă a 420 de milioane
euro trase din fondurile structurale și de coeziune există mari îndoieli cu privire la rata reală de
absorbție. Indiferent de relativitatea datelor, este evident că, în 2007, România a înregistrat o
poziție netă negativă față de bugetul UE (reprezentând 0,36 la sută din PIB).
Este important de remarcat faptul că, în timpul etapei de implementare a proiectului, absorbția
din fondurile structurale pot fi influențate de vulnerabilitățile care decurg din Cadrul
macroeconomic al României, atât pe plan intern și extern.
O vulnerabilitate majoră, care ar putea afecta rata de absorbție de către România a fondurilor
europene este rigiditatea sistemului bancar în ceea ce privește împrumuturile pentru cofinanțarea
proiectelor.7
1.3 Identififarea fondurilor europene pentru înfiinţarea fermelor agricole in perioada 2014-2020
1.3.1 Norme comune în 2014-2020 pentru cele cinci fonduri europene structurale
Perioada 2014-2020 a adus un cadru legislativ pentru aceste fonduri, care intră în
incidenţapoliticii de coeziune a UE, politica agricolă comună şi politica comună pentru pescuit.
Cele cinci fonduri structurale sunt următoarele:
-Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
-Fondul Social European ( FSE)
-Fondul de Coeziune
-Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR)
-Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPM)
Noul cadru de politică îşi propune să încurajeze o mai bună coordonare şi cooperare între
fonduri. Acest lucru se va realiza prin Regulamentul comun de dispoziţii pentru fondurile
europene structurale şi de investiţii , care a introdus reguli ce se aplică tuturor fondurilor.
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1.3.2 Obiective politice și principii de intervenție
UE se angajează să creeze mai multe și mai bune locuri de muncă și o societate inclusivă
social. Aceste obiective stau la baza strategiei Europa 2020.
Pentru politica de coeziune reforma a dus la înființarea a două obiective principale:
- investiții pentru creștere și locuri de muncă, un obiectiv comun pentru toate cele trei categorii
de regiuni: mai puțin dezvoltate, tranziție și mai dezvoltate (sprijinite de FEDR, FSE și Fondul
de coeziune);
- Cooperarea teritorială europeană, care urmează să fie susținută de FEDR.
Pentru FEADR, reforma politicii agricole comune stabilește trei obiective:
- încurajarea competitivității agriculturii;
- gestionarea durabilă a resurselor naturale și a schimbărilor climatice, inclusiv livrarea de bunuri
publice în zonele rurale și conservarea peisajelor europene;
- echilibrat dezvoltarea teritorială a economiilor rurale și a ocupării forței de muncă.
FEPM își propune să livreze obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului reformate și
sprijină punerea în aplicare a politicii maritime integrate.8
1.3.3 Structura PNDR 2014-2020
Programul National de Dezvoltare Rurala al Romaniei este impartit in 6 prioritati si 20
de masuri ce au ca scop reducerea disparitatilor din mediul rural si crestera competitivitatii.
Prioritatea 1 - Transferul de cunoștințe și inovare: promovarea transferului de cunoștințe și
inovare în agricultură, silvicultură și zonele rurale.
Prioritatea 2 - Competitivitate: creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și
gestionarea durabilă a pădurilor.
Prioritatea 3- lanțului alimentar și de gestionare a riscurilor: promovarea organizării lanțului
alimentar, inclusiv prelucrarea și comercializarea produselor agricole, bunăstarea animalelor și
de gestionare a riscurilor în agricultură.
Prioritatea 4 - Managementul Ecosisteme: Restaurarea, conservarea și consolidarea
ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură.
Prioritatea 5 - utilizarea eficientă a resurselor și climatice: promovarea utilizării eficiente a
resurselor și sprijinirea tranziției către o emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările
climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier.
Prioritatea 6 - incluziunea socială și dezvoltarea locală: Promovarea reducerii sărăciei incluziunii
sociale și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Tabelul de mai jos arată modul în care se alocă cheltuielile totale planificate publice (care
cuprinde sprijinul FEADR și contribuția națională) între prioritățile de dezvoltare rurală. 9
Tabelul 2
Cheltuielile planificate pe prioritate

Prioritate

Total cheltuieli publice pe % total cheltuieli publice
prioritate (mil euro)
1864.2
19.7%
si 995.4
10.5%

P2-competitivitate
P3-lanţuri
alimentare
managementul riscului
P4-managementul
1813.7
ecosistemelor
P5- utilizarea eficientă a 1025.8
resurselor și climatice
P6- incluziunea socială și 2563.7
dezvoltarea locală
8

29.7%
10.8%
27.1%

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_en.pdf
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2. Plan de afaceri
DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
 Denumirea/ Forma juridică a solicitantului
VASILE LACRAMIOARA-ALINA PFA
 Date de identificare ale acestuia
Vasile Lacramioara Alina PFA: Nr de ordine in registrul comerţului:
F51/150/12.04.2016, Cod Unic de Înregistrare:35948429 din 12.04.2016,cu Sediul
profesional: Sat Dor Mărunt, Comuna Dor Mărunt, nr. 165, Judetul Călăraşi
 Obiectul de activitate
Vasile Lacramioara Alina PFA are ca activitate principală: cultivarea plantelor
aromatice: lavandă
DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE
Istoricul activităţii
Solicitantul, Vasile Lacramioara Alina PFA a achizitionat suprafaţa de 15 ha teren arabil, situat
in Comuna Dor Mărunt, Judetul Călărasi pe care v-a cultiva plante aromatice: lavandă.
 Vasile Lacramioara Alina PFA a fost înregistrată în registrul comerţului la data
13.04.2016
 Vasile Lacramioara Alina PFA a fost înscrisă în Registrul Unic de Identificare APIA la
data 12.04. 2016 si i s-a atribuit următorul Număr Unic de Identificare Solicitant:
RO008773819
Tabelul 3

Nr./
crt
1
2

Calculul valorii sprijinului pornind de la dimensiunea economică a exploataţiei
Dimensiunea economică a Dimensiunea exploataţiei Valoarea
sprijinului
exploataţiei
în anul 0 conform Cererii nerambursabil
de Finanţare
12.000 S.O. - 29.999 S.O.
12193,2 SO
40.000 de euro10
30.000 S.O. - 50.000 S.O.
50.000 de euro
Tabel 4
Structura actuală a exploataţiei

Tipul culturii/
Specia
de
animale,
păsări, familii
de albine

Nr de ha/
animale/
capete/
Valoare SO
familii de
albine

1

2

3

............
TOTAL
SECTOR
VEGETAL
TOTAL

15
15
15

Pondere SO în
Total SO aferent
exploatației

UAT-ul în
care
se
regăsesc
culturile/
animalele/
păsările/
familiile de
albine

Gradul
potențialului
agricol
(ridicat/
mijlociu/
scăzut)

5

6

12193,2
12193,2

4 (=col 3/TOTAL
col 3*100)
100%
100%

sat
sat

ridicat
ridicat

12193,2

100%

sat

ridicat

Tabel 5
Bazele de producţie ale solicitantului

Nr Localitate/
Crt. Judeţ

Suprafaţa agricolă totală
în folosinţă

1.

Dor
Mărunt
TOTAL

Din care:

în
Arabil Pajişti Sere
Pomi Vii Alte
proprietate
şi
şi
categorii
Păşuni solarii
15 ha
15 ha
15 ha

15 ha

Vasile Lacramioara Alina PFA va incepe implementarea planului de afaceri in termen de maxim
9 luni de la data semnarii contractului de finantare. Se va avea in vedere:
- Obţinerea de produse agricole de calitate superioară si care vor raspunde exigenţelor de
calitate la cerintele de pe piaţa;
- Reducerea pierderilor de producţie;
- Crearea condiţiilor optime de executare a verigilor tehnologice;
- Valorificarea integral a producţiei;
- Valorificarea la maximum a terenului agricol;
Vasile Lăcrămioara Alina nu deţine un loc de muncă.
Durata de implementare a planului de afaceri este de maximum 36 luni.
Detalierea îndeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a
planului de afaceri
Exploataţia agricolă Vasile Lacramioara Alina PFA se angajează să comercializeze, din
producţia proprie, până la acodarea tranşei a doua de plată, o cantitate de lavandă în valoare de
cel puti 20% din valoarea primei tranşe de plată, adică cel puţin 8000 euro. Aceasta se va
justifica in cadrul tranşei 2 de plată cu documente justificative.
Prin proiect urmăresc instalarea si dezvoltarea fermei de lavandă, astfel că investiţiile pe care
le voi face vor avea in vedere achiziţionarea butaşilor de lavandă, a utilajelor si echipamentelor
performante care să-mi dea posibilitatea executării unor lucrări tehnologice de cea mai bună
calitate in vederea obţinerii unor producţii ridicate la unitatea de suprafaţă,reducerii cheltuielilor
cu costul lucrării mecanizate si implicit creşterea veniturilor exploataţiei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă instalarea, dezvoltarea si modernizarea
exploataţiei având drept scop creşterea competitivităţii printr-o utilizare eficientă a tuturor
factorilor de producţie în vederea indeplinirii standardelor naţionale si a celor comunitare.
Obiective specifice
Voi conduce activitatea din fermă în aşa fel încât să îndeplinesc obiectivele specifice submăsurii
6.1 prin:
 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, creşterea cantitativă şi
calitativă a producţiei, adaptarea la cerinţele pieţei.
 Adaptarea exploataţiei la standardele comunitare
 Creşterea veniturilor exploataţiei agricole
Tabelul 6

Tipul
sectorului
Sector vegetal
TOTAL

Dimensiunea
exploataţiei (SO)
propusă
pentru anul ţintă
12193,2 SO
12193,2 SO

Tabel 7

Bazele de producţie ale solicitantului
Detalierea investiţiilor
Număr Valoare
(lei)
Motopompă
1 buc 2530
Instalaţie de udat prin picurare

1 buc

2000

Motocultor

1 buc

5500

Total

3 buc

10030
Tabelul 8
Obiective

Nr.
Crt
1
2

Obiectiv propus

Valoare estimată
euro
Producţie estimată
600000
Producţie estimată a fi vandută până la 238674,03
acordarea tranşei a doua
3
Amenajare platformă gunoi
4
Achiziţie utilaje
2216,57
Curs valutar euro: 4,5250 lei

în Echivalent în lei la
curs euro
2700000
1080000
10030
Tabelul 9

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
materii prime/materiale
auxiliare

Produse/servicii oferite

Nr.
crt

Cantitate
aproximativă

1
2

Lavandă de România
Firme specializate

3

Total

Butaşi de lavandă
300000
Amalaje plastic sau 4000
carton pentru recoltare
304000

Valoare
aproximativă
(Euro)

% din
total
achiziţii

66298,34
1150

98,29
1,73

67448,34

100%
Tabel 10

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client
(Denumire
şi Valoare aproximativă (Euro)
adresă)
1
Piaţă liberă
17581,88
2

% din vânzări

Tabelul 11
Planul de cultură pentru sectorul vegetal, inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje

Denumire
Cultură

An 0
Suprafaţă
(ha)

Lavanda
TOTAL

15
15

An 1
11

An 2

An 3

Producţie
(tone)12

Suprafaţă
(ha)

Producţie
(tone)

Suprafaţă
(ha)

Producţie
(tone)

Suprafaţă
(ha)

Producţie
(tone)

0
0

15
15

90
90

15
15

90
90

15
15

90
90

Tabelul 12
Planul de producţie şi comercializare pentru sectorul vegetal
Denumire
cultură

An 1
Producţia
estimată
destinată
comerciali
zării
(kg)

Valoarea
estimată
a
producţiei
comercializate
(Euro)

An 2
Producţia
estimată
destinată
comercializării
(kg)

Valoarea
estimată
a
producţiei
comercializate
(Euro)

An 3
Producţia
estimată
destinată
comercializării
(kg)

Valoarea
estimată
a
producţiei
comercializate
(Euro)

Lavanda

90000

198895,02

90000

198895,02

90000

198895,02
Tabelul 13

Obiectivul13

Graficul de timp pentru realizarea obiectivelor şi etapelor

Comercializarea producției proprii în
procent de minimum 20% din valoarea
primei tranșe de sprijin
Demararea implementării planului de
afacere
Îmunataţirea
managementului
si
dezvoltarea exploataţiei agricole.
Solicitantul va deveni fermier activ
Achiziţie utilaje

Perioada propusa

Observaţii

2017-2020
9 luni de la data aprobării
deciziei de acordare a sprijinului
În 33 de luni de la semnarea
contractului de finanţare
În maximum 18 luni de la data
încheierii intalării
2018

EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
 Riscul neîndeplinirii criteriilor legate de începerea implementării planului de afaceri în
termen de nouă luni de la momentul contactării;


Riscul gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie, ceea
ce afectează capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;



Riscul de a nu îndeplini obiectivele suplimentare propuse de solicitant prin acţiunile stabilite
în prezentul plan de afaceri;



Riscul înlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile și deciziile de risc
financiar în cazul în care un solicitant care are statut de persoană juridică cu mai mulți
acționari și unde un tânăr fermier, așa cum este definit în articolul 2 din R(UE) nr.
1305/2013, trebuie să aibă un control efectiv pe întreaga durată a angajamentului (pe
perioada de implementare şi monitorizare a proiectului) în ceea ce privește deciziile
referitoate la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare.
Dacă la verificarea tranșei a doua de plată și dacă pe perioada de 3 ani de monitorizare a
proiectului se constată că nu au fost îndeplinite şi menţinute condiţiile de eligibilitate şi de
selecţie prevăzute în Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integrală a sprijinului
acordat.
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