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Decernarea Premiului Thurn und Taxis pentru anul 2019,
Regensburg, Germania

Decernarea Premiului Thurn und Taxis - de la stânga
la dreapta: prof.dr. Jürgen Bauhus, prof.dr. Klaus
Richter, dr. Adrian Dănescu, prințesa Gloria von
Thurn und Taxis și dr. Hans Pongratz
Awarding of Thurn und Taxis Prize - from left to
right: prof.dr. Jürgen Bauhus, prof.dr. Klaus Richter,
dr. Adrian Dănescu, Gloria, Princess of Thurn und
Taxis, and dr. Hans Pongratz (Foto. V.-N. Nicolescu)

Miercuri 18 decembrie 2019, superbul palat
St. Emmeram de la Regensburg (Germania),
reședința familiei princiare Thurn und Taxis
începând cu anul 1816, a găzduit festivitatea
decernării premiului cu același nume pentru
științe silvice (Thurn und Taxis Förderpreis für
die Forstwissenschaf) pe anul 2019.
Acest premiu, de regulă unul singur acordat
anual, a fost instituit de Iohannes, al 11-lea prinț
de Thurn und Taxis (1926-1990), în anul 1978,
și este menit să recompenseze performanțele deosebite, în domeniul științelor silvice, ale
unor tineri cercetători. Așa a fost cazul, printre
mulți alții, cu nume actualmente consacrate în
domeniul științelor silvice la nivel mondial,

cum sunt Andreas Roloff (1986- Göttingen), W.
Keith Moser (1994 - Yale, SUA), Thomas Knoke (2004, München), Sonja Vospernik (2005
- Viena), Arne Nothdurft (2008 - Göttingen),
Patrick Pyttel (2012, Freiburg), Charalambos
Neophytou (Freiburg, 2013).
În această galerie prestigioasă se înscrie cu
prisosință laureatul din anul 2019 al premiului,
dr. Adrian Dănescu, absolvent al Facultății de
Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov
(șef de promoție) în anul 2011.
În continuarea pregătirii sale silvice, Adrian
a absolvit (ianuarie 2014) masteratul în Forest Ecology and Management la Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau,
Germania, acolo unde și-a realizat și teza de
doctorat, susținută în decembrie 2018, cu tema
Structural diversity as a driver of growth dynamics in irregular, mixed forests, sub îndrumarea
prof.dr. Jürgen Bauhus.
Premiul, atribuit de către un juriu compus din
personalități ale învățământului silvic din Germania, este în valoare de 6.000 de euro și a fost
înmânat de către prințesa Gloria von Thurn und
Taxis, în cadrul ceremoniei organizate de Universitatea Tehnică din München sub conducerea
prof.dr. Klaus Richter, decan de studii al Facultății de Științe Silvice și Managementul Resurselor din cadrul acestei universități prestigioase.
Laudatio-ul pentru dr. Dănescu a fost citit
de către dr. Hans Pongratz, de la Universitatea
Tehnică din München, care a subliniat meritele
științifice deosebite ale tezei de doctorat premiate, prezentată imediat după Laudatio, într-o
manieră excelentă, de către autor.
În cadrul ceremoniei a fost transmis și un
mesaj de felicitare din partea decanului Facul237
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violoncel, chitară) internațional (Germania,
Suedia, Argentina), finalizat cu unul din tangourile celebre ale lui Astor Piazzola.
Valeriu-Norocel Nicolescu
Abstract. Award of the Thurn und Taxis Prize for

Blazonul familiei princiare Thurn und Taxis
Coat of arms of Princely House Thurn und Taxis
		
(Foto. V.-N. Nicolescu)

tății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din
Brașov, prof. dr. ing. Alexandru-Lucian Curtu,
și a prof. dr. M. Sc. ing. Valeriu-Norocel Nicolescu, alături de care premiantul a făcut primii
pași în cercetarea silvică.
Atmosfera deosebită a unei după-amieze
speciale a fost întregită de fondul muzical, vocal și instrumental, asigurat de un trio (vioară,
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the year 2019, Regensburg, Germany
The prestigious Thurn und Taxis Prize (established
in 1978) for the year 2019 was awarded to Dr. Adrian Dănescu, a young Romanian-born forest engineer
with two Alma Maters: Faculty of Silviculture and
Forest Engineering in Brasov, Romania (Head of
B.Sc. Class in 2011) and Albert-Ludwigs-Universität
in Freiburg im Breisgau, Germany (M.Sc. in 2014 and
Ph.D. in 2018).
The awarding ceremony was organized by the
Technical University of Munich in the beautiful St.
Emmeram Palace of Regensburg (Germany) on December 18, 2019, and the prize was awarded by Gloria, Princess of Thurn und Taxis, a German socialite,
businesswoman, philanthropist, Catholic activist, and
artist.
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