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Rezumat: Protecţia mediului de viaţă a populaţiilor vegetale şi animale, ca şi a comunităţilor umane – se
realizează în principal prin majoritatea activităţilor de amenajarea teritoriului în acest scop. Protecţia
mediului reprezintă unul din obiectivele fundamentale ale amenajării teritoriului. De aceea se poate susţine
că amenajarea teritoriului si protecţia mediului constituie o cauză comună. Un demers separat în cele două
domenii nu este de dorit, mai ales la nivel central, datorită întârzierilor pe care le produce în evoluţie, prin
birocratizarea colaborării actorilor celor două domenii. Din acest motiv, multe state din Europa vestică au
realizat oportunitatea conexiunii şi au realizat ministere comune ale mediului şi amenajării teritoriului. În
acest cadru, conjugarea organică a acţiunilor de protecţia mediului cu cele de amenajare a teritoriului, la
nivel central şi local, ar fi o măsură benefică către progres.
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Abstract: Life environment protection for plant and animal populations and for human communities is
achieved through territorial activities. One of the land settlement objectives is environmental protection.
Therefore one may sustain that land settlement and environmental protection represent a common cause.
A different step in these two areas is not to be taken. Therefore, many West European states developed
common ministries for environment and land settlement. The conjugation of environmental protection
actions with the ones for land settlement, on local and central level, represents a benefit measure towards
progress.
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