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GRADUL DE INFLUENȚĂ AL SCHEMELOR DE PLĂȚI DIRECTE 

ASUPRA VENITURILOR OBȚINUTE ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ 

CONVENȚIONALĂ ȘI ECOLOGICĂ - ANUL DE PRODUCȚIE 2016-2017 
 

Politica Agricolă Comună 2014-2020 oferă o abordare „mai generală” și „mai integrată” a 

măsurilor de sprijin, în sensul că pentru aplicarea “mai echitabilă” și „mai ecologică” a fost introdusă 

o nouă modalitate de organizare a plăților directe. Plățile directe privind sistemul de agricultură 

convențională și ecologică, pentru anul de producție 2016-2017, se referă la schemele de plată ce pot 

fi accesate de către fermierii activi. Pentru a demonstra gradul de influență al acestora asupra 

veniturilor obținute, la diferite culturi, se utilizează metoda normativ constructivă, precum și analiza 

calitativă a informațiilor, privind măsurile de politică agricolă. Rezultale obținute arată că fără 

acordarea plăților directe, culturile înregistrează pierderi de venit, pierderi ce sunt compensate de 

sprijinul financiar acordat și care are o contribuție semnificativă în menținerea în cultură a 

suprafețelor cultivate. Analiza efectuată contribuie la cunoașterea formelor de sprijin și permite 

constituirea unei viziuni de ansamblu în diagnosticarea stării diferitelor procese și fenomene 

economice, care concură la realizarea veniturilor din agricultură. 
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THE INFLUENCE OF DIRECT PAYMENT SCHEMES  

ON REVENUES OBTAINED IN THE CONVENTIONAL AND 

ECOLOGICAL AGRICULTURAL SYSTEM - PRODUCTION YEAR 

 2016-2017 
 

The 2014-2020 Common Agricultural Policy offers a " more general" and "more integrated" 

approach to support measures, in the sense that for a "more fair" and "greener" application, a new 

method of organizing direct payments was introduced. Direct payments for the conventional and 

organic farming system for the production year 2016-2017 refer to the payment schemes that can be 

accessed by active farmers. In order to demonstrate their influence on the obtained incomes, for 

different crops, the normative constructive method is used, as well as the qualitative  analysis of  

information on the agricultural policy measures. The obtained results show that in the absence of 

direct payments, crops had income losses, losses that are offset by the financial support provided, 

which has a significant contribution to maintaining the cultivated areas into cultivation. The analysis 

carried out helps to know the different forms of support and allows an overall view in diagnosing the 

different phenomena and economic processes that contribute to the achievement of incomes in 

agriculture. 
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