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MECANISMUL DE FINANŢARE A PROTECŢIEI MEDIULUI – SURSĂ DE 

SĂRĂCIRE A POPULAŢIEI ŞI  A FIRMELOR DIN AGRICULTURĂ 
 

În prezent asistăm la o schimbare evidentă a climei, cu impact direct asupra stării şi evoluţiei 

resurselor din agricultură. Măsurile care se iau pentru protecţia mediului se pare că nu sunt suficiente, iar 

mecanismul de finanţare în domeniu, în loc să ducă la o îmbunătăţire a calităţii resurselor din agricultură, 

are efecte inverse.  Mai mult, aşa cum vom arăta, duce şi la o înrăutăţire a nivelului de trai al populaţiei. 

În lucrare vom surprinde principalele probleme privind:  

- determinarea necesarului de resurse financiare pentru protecţia mediului 

- colectarea fondurilor pentru protecţia mediului 

- utilizarea fondurilor pentru protecţia mediului 

- controlul utilizării fondurilor pentru protecţia mediului 

- implicarea factorului organizaţional în finanţarea protecţiei mediului. 
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THE ENVIRONMENTAL PROTECTION FINANCIAL MECHANISM - A 

SOURCE OF POVERTY FOR POPULATION AND AGRICULTURAL FIRMS 
 

 We are currently witnessing an obvious climate change, with a direct impact on the situation and 

evolution of agricultural resources. Measures taken to protect the environment appear to be inadequate 

and the funding mechanism in place, rather than improving the quality of agricultural resources, has 

reversed the effects. Moreover, as we shall present, it also leads to worsening the living standard of the 

population. 

 In the paper we shall capture the main issues with regard to: 

 - determining the need for financial resources for environmental protection 

 - collecting funds for environmental protection 

 - use of funds for environmental protection 

 - controlling the use of funds for environmental protection 

 - the involvement of the organizational factor in financing the environmental protection. 
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