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IMPACTUL ACORDĂRII SUBVENȚIILOR  LA NIVELUL CULTURILOR 

DE GRÂU, PORUMB ȘI  FLOAREA–SOARELUI  

ÎN PERIOADA 2007-2016 
 

Dezvoltarea zonelor rurale din România, obiectivul PNDR corespunzător Pilonului II al PAC, 

este susținută explicit și prin măsuri de piață privind agricultura și de alte măsuri post-aderare  

prevăzute în programe operaționale. În cazul de față se va urmări impactul acordării subvențiilor la 

nivelul culturilor de grâu, porumb  și floarea –soarelui  în perioada 2007-2016, acesta fiind  analizat 

din punct de vedere al indicatorilor economici pentru fiecare cultură. Se vor evidenția aspecte ale 

schimbărilor identificate la nivelul celor trei culturi în perioadele de implementare a PNDR 2007-

2013 și PNDR 2014-2020. Aplicarea schemei de plăți directe (SAPS) și a plăților directe naționale 

complementare urmărește practicarea unei agriculturi competitive și durabile, orientată către piață. 

Efectele așteptate se regăsesc în creșterea productivității și a ponderii valorii adăugate brute în 

valoarea producției agricole. 
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THE IMPACT OF SUBSIDIES ON WHEAT, MAIZE AND SUNFLOWER 

CROPS IN THE PERIOD 2007-2016 
 

The development of rural areas in Romania, the National Rural Development Program 

objective corresponding to Pillar II of the Common Agricultural Policy, is explicitly supported by 

market measures In agriculture and other post-accession measures foreseen in operational programs. 

In the present case, the impact of subsidies on wheat, maize and sunflower crops in the period 2007-

2016 will be investigated, from the point of view of the economic indicators for each crop. The 

analysis will highlight the changes identified at the level of the three crops during the NRDP 2007-

2013 and NRDP 2014-2020 implementation periods. The application of the Direct Payment Scheme 

and complementary national direct payments aims at a competitive and sustainable, market-oriented 

agriculture. The expected effects are increasing productivity and the share of gross value added in the 

agricultural production value. 
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