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INTRODUCERE
Obiectivul tezei de doctorat
Teza de doctorat "Cercetări privind managementul bioinvaziilor
insectelor în SE României" reprezintă un început în studiul manifestărilor,
reacţiilor şi pagubelor organismelor dăunătoare sub impactul încălzirii
atmosferei.
Bioinvaziile insectelor dăunătoare reprezintă o reacţie de răspuns la
aceste modificări climatice, concertizate într-o adaptare deosebită a
dăunătorilor culturilor agricole şi silvice la noile condiţii ale factorilor abiotici,
materializată într-o deplasare (şi colonizare) în noi teritorii, migrare însoţită de
schimbarea comportamentului, creşterea agresiunii, voracităţii, polifagiei şi
implict a pagubelor (daunelor) în agricultură şi silvicultură.
în noua conjunctură, se poate afirma că insectele reprezintă
"bioindicatori ai schimbărilor climatice". Schimbarea condiţiilor climatice a
devenit de acum un lucru cert. FAO anunţa că la nivel global anul 2005 a fost
cu 0,4° superior mediei ultimilor 14 ani, an de referinţă pentru măsurarea
modulului climatic.
Unul din obiectivele Uniunii Europene este acela de a promova
progresul economic şi social, echilibrat şi durabil, prin întărirea coeziunii
economice şi sociale a ţărilor membre. Un rol important în acest proces este
conferit regiunilor, percepute ca spaţii mai apropiate de cetăţeni. în
accepţiunea Consiliului Europei, regiunea este unitatea administrativ teritorială situată imediat sub nivelul statului, care are autoritatea aleasă a
administraţiei publice şi mijloace financiare de susţinere a acestei autorităţi.
Prin urmare, în acest moment, conceptual, în România unitatea administrativ
- teritorială o reprezintă judeţul, deşi există practic pe hârtie 8 euroregiuni
care lucrează fără administraţie o serie de proiecte ale Uniunii.
Dezvoltarea regională reprezintă conceptul definitoriu al construcţiei
Uniunii Europene, şi, în acelaşi timp, se constituie într-un parametru de
monitorizare a oricărei ţări care doreşte să adere la această structură. Nu
întâmplător una dintre cele mai importante Direcţii ale Comisiei Europene se
numeşte "Dezvoltare regională şi coeziune socială".
Populaţia planetei va creşte ajungând în 2050 la 9 miliarde locuitori în
condiţiile reducerii semnificative a resurselor naturale, inclusiv a celor
energetice. Menţionăm că în decembrie 2005 s-a atins deja cifra de 6,5
miliarde.
Nevoia crescândă de produse agroalimentare şi de o calitate tot mai
bună, trebuie să fie însoţită de noi orientări şi preocupări în direcţia
asigurării unui nivel cât mai înalt al calităţii vieţii, al securităţii şi al
siguranţei alimentare. Ori, invaziile insectelor şi alţi factori de afectare a
nivelului şi calităţii producţiei reprezintă un risc atât pentru securitate
cât şi pentru siguranţa alimentară.
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