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LAUDATIO 
 

Profesor Universitar Doctor THOMAS TITTIZER 
 
Domnule Profesor universitar doctor THOMAS TITTIZER, 
Domnule Rector, Profesor universitar doctor GH. SECARĂ, 
ONORAŢI OASPEŢI, DISTINŞI COLEGI 
 

A vorbi din partea Senatului Universităţii din Piteşti, în 
faţa Dumneavoastră, despre personalitatea distinsului profesor 
universitar doctor Thomas Tittizer, este un mare privilegiu, dar 
şi o mare responsabilitate. Şi, daţi-mi voie să vă mărturisesc  
cinstit, că în faţa acestei responsabilităţi inedite, mă simt 
copleşit dar, în acelaşi timp, şi responsabil: responsabil fată de 
Domnul profesor Thomas Tittizer, pe care îl omagiem astăzi, 
prin acordarea înaltului titlu academic „Doctor Honoris Causa”; 
responsabil faţă de comunităţile ştiinţifice universitară şi 
academică, pe care cu toţii le reprezentăm şi, nu în ultimul 
rând, responsabil faţă de mine. 

De aceea, nu este deloc uşor a găsi măsura cea mai 
cumpănită în a prezenta, într-un rezumat, personalitatea atât de 
complexă a profesor Thomas Tittizer şi contribuţiile ştiinţifice 
ale domniei sale, într-un domeniu atât de complex şi de actual 
cum este Hidrobiologia. Vreau să îi mulţumesc dintru început,  
pentru că mi-a acordat încredere în această întreprindere. 
Sincere mulţumiri adresez şi Senatului Universităţii din Piteşti, 
domnului profesor universitar dr. Gheorghe Secară, rectorul 
acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţara 
noastră, pentru iniţiativa de a-l laurea pe domnului profesor 
Thomas Tittizer "Doctor Honoris Causa". Mă bucur sincer de 
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încununarea cu această înaltă distincţie a bunului şi apreciatului 
meu prieten şi coleg. 

 Dar cine este onoratul şi onorantul nostru oaspete de 
astăzi?  
Este un om pe care ne-am obişnuit ca de vreo şapte – opt ani 
încoace, să-l întâlnim pe coridoarele Facultăţii de Ştiinţe a 
Universităţii noastre, câte o lună pe an, predând un curs 
modular la Specializarea Biologie. Un om care are aerul că te 
cheamă, fără să o facă, cel puţin nu în mod explicit, în limbajul 
convenţional. Un om care, făcând abstracţie de ţinuta absolut 
corectă şi de fizionomia aparţinând tiparului nordic, emană o 
căldură şi dă dovadă de o spontaneitate nespecifice părţii de 
lume de unde vine. Acest caracter al său m-a făcut să-i 
mărturisesc odată, într-o întâlnire cu  intelectuali din Piteşti şi 
din ţară că, personal, îl consider un neamţ cu suflet de român. 

 După cum scria despre domnia sa o distinsă doamnă a 
poeziei argeşene – Denisa Popescu, Thomas Tittizer trece prin 
România aşa cum ar trece prin casa  şi prin viaţa unei iubite, 
impregnându-şi adică trecerea cu generozitatea şi cu discreţia 
care lasă ferestrele, şi uşa deschise, desferecate, pentru că nu 
numai că nu ai de ce te teme, dar ai şi pe cine, şi ce aştepta.  

Profesorul Thomas Tittizer este un autentic om de 
cultură. Cultură în general, materială şi spirituală. Şi una şi alta, 
deoarece etimologia cuvântului care ne îndreaptă gândul spre 
latinescul coleo – colere – cultum, în accepţiunea horaţiană şi 
ciceroniană, înseamnă a îngriji pământul (cu vieţuitoarele lui cu 
tot) şi a îngriji spiritul, pentru ca roadele să fie mai bogate, mai 
frumoase şi mai valoroase. Marii învăţaţi ai antichităţii latine, 
paragonau cultura pământului cu cea a spiritului, deoarece 
asemănarea se impunea. Pentru a da rod bogat, pământul se 
cuvenea îngrijit, cu alte cuvinte cultivat, deoarece sămânţa 
aruncată la întâmplare într-un loc sălbatic şi cea semănată în 
ogorul îngrijit va rodi altfel într-un caz şi altfel în celălalt. Tot 
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astfel şi sămânţa minţii, scânteia inteligenţei, darul cel mai de 
preţ al omului, generatoare şi creatoare a tuturor valorilor 
omenirii, va izvodi la întâmplare într-un caz, cu rod îmbelşugat 
într-alt caz. 

Thomas Tittizer a fost şi rămâne un cercetător 
recunoscut într-unul din domeniile care face parte din  ştiinţele 
pământului – hidrobiologia. În acelaşi timp, a fost şi rămâne un 
iubitor împătimit al muzicii şi al literaturii, capabil să 
reconstituie acordurile Murmurului pădurii al lui Wagner din 
nesfârşitele păduri ale Germaniei şi trilurile ciocârliei noastre 
din dimensiunile unui ecosistem în care resursele etnice s-au 
structurat indisolubil cu cele ecologice carpatine. Am avut 
marea plăcere să-l ascult mângâind clapele vechiului pian, ca 
într-o îngemănare a  omului de ştiinţă cu sublimul muzicii şi cu 
poezia neasemuită a naturii. L-am văzut transpus în sfere 
eterice, în mijlocul florilor din cocheta-i grădină, ascultând 
Imperialul beethovian sau Fantezia scoţiană a lui Max Bruch şi 
am avut dimensiunea omului de ştiinţă şi de cultură Thomas 
Tittizer. 

S-a născut la Pâncota, lângă Arad, la data de 29 ianuarie 
1938, într-o familie germană nobiliară, cu pământuri, podgorii, 
mori şi alte averi. Aşa că, până la vârsta de şapte ani s-a bucurat 
de o copilărie frumoasă şi de o atentă supraveghere pe linia 
educaţiei. După război, sovieticii i-au dus tatăl în lagărele 
Krivoirogului sovietic, pentru munca de refacere, din cauza 
naţionalităţii germane, unde s-a îmbolnăvit, murind la scurt 
timp după reîntoarcerea în ţară. Comuniştii i-au luat toată 
averea şi nu i-au iertat niciodată ascendenţa, fiind discriminat în 
învăţământul liceal şi în cel universitar. După absolvirea unei 
şcoli profesionale, a reuşit, totuşi, să se înscrie la Şcoala Medie 
de Băieţi Timişoara, unde a obţinut diploma de maturitate în 
1956. Urmează alţi ani de persecuţii, când este nevoit să lucreze 
ca mecanic de precizie la Filiala Timişoara a Academiei 
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Române, dar educaţia aleasă primită în familie, spiritul său de 
luptător metodic şi optimismul responsabil care nu l-a părăsit 
până astăzi l-au impus pe scara valorilor, ajungând student la 
Facultatea de Ştiinţe naturale şi Chimie a Institutului Pedagogic 
Timişoara,  unde obţine diploma de profesor, apoi diploma de 
licenţă la Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti. 
Oficiază patru ani la catedră, la Liceul Peciu Nou, lângă 
Timişoara, după care se transferă biolog - şef de laborator la  
Direcţia Generală de Gospodărirea Apelor Mureş – Banat, din 
Timişoara. În 1969 obţine o bursă a Societăţii Max-Planck în 
Krefeld – Germania.  

În 1970 se înscrie la doctorat, la Universitatea Göttingen 
– Germania. Solicită, prin Ambasada română din Bonn, 
prelungirea paşaportului cu trei ani, pentru terminarea 
doctoratului, dar este somat ca în 48 de ore să se întoarcă în 
România. Alege să continue doctoratul, sperând într-o 
prelungire ulterioară. După câteva luni, află că a fost 
condamnat în ţară, în contumacie, la cinci ani de temniţă, 
pentru „înalta trădare” de  a-şi continua doctoratul în Germania. 
De acum, „neamţul cu suflet de român” este condamnat de 
autorităţile ţării lui, să stea, timp de peste 20 de ani, departe de 
cele două mame pe care le-a iubit cel mai mult pe lume: ţara şi 
mama care i-a dat viaţă.  

După obţinerea titlului de doctor în ştiinţe biologice, în 
1974 se încadrează ca şef de laborator, apoi sef de secţie, la 
Institutul Federal de Hidrologie, din Koblenz – Germania, de 
unde a ieşit la Pensie, la cerere, în 2001. În paralel, a fost şi 
profesor asociat la Universitatea din Frankfurt am Main, iar 
după pensionare, s-a mutat la Universitatea din Bonn, mai 
aproape de domiciliul său din Boppard (Perla Rinului). 

Opera ştiinţifică a profesorului Thomas Tittizer 
cuprinde peste 200 de lucrări publicate (cărţi, studii, articole, 
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expertize şi rapoarte ştiinţifice, recenzii), din care, 110 sunt 
trecute în lista selectivă cuprinsă în broşura de prezentare.      

Activitatea ştiinţifică a profesorului Thomas Tittizer s-a 
axat, cu precădere, pe influenţa construcţiilor şi amenajărilor 
hidrotehnice pe apele interioare, asupra ecologiei acvatice 
(Limnologie). În acest vast domeniu de cercetare, a făcut studii 
comparative privind răspândirea şi densitatea vieţuitoarelor din 
apele dulci, în ecosistemele acvatice naturale şi în cele 
antropizate în diferite grade. A studiat efectele în timp, ale 
modificării ecosistemelor acvatice prin drenaje, ridicări de 
baraje, corectare de cursuri de ape etc., făcând recomandări 
concrete pentru studii de fezabilitate şi prospecţiuni ecologice, 
înainte de începerea oricărei prospecţiuni economice şi 
amenajări ale  unor ecosisteme naturale. În acest domeniu, are 
lucrări de primă importanţă, cunoscute şi apreciate în Germania 
şi pe plan internaţional. În cadrul studiilor de limnologie, s-a 
ocupat, implicit, şi de cercetarea şi chiar descrierea unor specii 
de animale acvatice, în special de nevertebrate. Are o solidă 
pregătire şi o mare experienţă practică în domeniul epurării 
apelor, din care a încercat să împărtăşească şi românilor. Ce 
păcat că noi, încă nu ştim să beneficiem de astfel de ocazii, să 
exploatăm optim aceste oferte ale unor de specialişti care se 
oferă să ne ajute. Numai atât.  

Nu este cazul să detaliez analiza valoroasei opere 
ştiinţifice a profesorului Tittizer, ea fiind recunoscută şi 
apreciată de specialiştii în domeniu, unele dintre rezultatele sale 
fiind intrate în patheonul ştiinţific al ecologiei acvatice.  

A colindat toată Europa, ca invitat la congrese, comisii 
de specialitate, expertize, colocvii şi sesiuni ştiinţifice 
internaţionale, a elaborat zeci de recenzii la cărţi de specialitate, 
a popularizat ştiinţa în ziare şi reviste, a dat sute de interviuri în 
media scrisă şi vorbită. Profesorul Thomas Tittizer a fost mulţi 
ani reprezentantul statului german în Asociaţia Internaţională 
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de Cercetare a Dunării (IAD), fapt pentru care, în septembrie 
2006, Asociaţia i-a apreciat valoroasa activitate, prin conferirea 
titlului de membru de onoare – primul acordat până acum, în 50 
de ani de existenţă. Trebui să remarcăm că în cadrul acestei 
asociaţii, Thomas Tittizer a fost o voce ascultată şi pentru 
cauzele României, alături de reprezentantul nostru, profesorul 
Gheorghe Brezeanu, care, întâmplător sau nu, a fost şi profesor 
asociat al Universităţii noastre.  

În prezent, laureatul nostru de astăzi este redactor şef al 
revistei Donau Actuell/Danube news (Actualităţi dunărene) 
editată de IAD.  

Profesorul Tittizer este unul din membrii Comisiei de 
standardizare a metodelor de cercetări limnologice şi calitatea 
apelor, din care a făcut parte ca expert european în domeniu. Ca 
o recunoaştere a înaltei sale competenţe ştiinţifice, a fost 
delegatul Uniunii Europene în Comisia de evaluare a pagubelor 
produse, în anul 2000, de deversarea apelor cu cianuri de la 
Baia Borşa, în apele Someşului şi Tisei. De asemenea, este 
membru în Comisia germano-austriacă a apelor de frontieră. 
 

ONORAT AUDITORIU! 
 

 Am încercat să prezint, în rezumat, bogata activitate 
ştiinţifică şi academică a cercetătorului de mare anvergură 
europeană, profesorului talentat  şi  conducătorului competent  
de doctorate, care este profesorului Thomas Tittizer. În acelaşi 
timp, am încercat să pun în evidenţă câteva din trăsăturile 
omului de aleasă cultură Thomas Tittizer. Şi, nu în ultimul rând 
caracterul său de OM. Pentru mine, a fost o adevărată desfătare 
să-i ascult dizertaţiile pe probleme de muzică bună, de literatură 
sau de artă. Atunci mi s-a relevat, cu precădere, marea sa 
înţelegere şi bunătate. 
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Domnia sa a fost timp de şapte ani, nu numai în vizite 
de protocol, ci şi ca invitat de suflet care a pus umărul, cot la 
cot cu noi, pentru a moderniza învăţământul din domeniul 
biologiei şi ecologiei, pentru a dota laboratoarele de specialitate 
şi pentru a face cunoscută Universitatea din Piteşti în lumea 
ştiinţifică şi academică din Germania. Trebuie să relevăm, că 
prin strădania domniei sale sa realizat primul contact al nostru 
cu mediul academic şi ştiinţific german. 

 
DISTINS AUDITORIU! 

 
 Astăzi, domnul profesor universitar doctor Thomas 
Tittizer este oaspetele de onoare al conducerii Universităţii din 
Piteşti, pentru îndeplinirea hotărârii Senatului nostru, de a i se 
conferi  titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA. Ne bucurăm 
că domnul profesor acceptă acest titlu, ca un semn de 
recunoaştere şi preţuire a unei personalităţi ştiinţifice 
exemplare,  recunoscute şi apreciate în Germania, în România 
şi în multe ţări ale lumii. Suntem convinşi că această zi va 
rămâne în istoria Universităţii din Piteşti, în memoria noastră, 
dar şi în memoria distinsului profesor, care nu a încetat 
niciodată să iubească pe Enescu şi muzica populară 
românească, pe care le consideră că au măreţie şi unicitate, pe 
Eminescu şi Caragiale care definesc literatura română şi în 
general, cultura noastră de anvergură europeană, uneori de 
rezonanţă mondială. 
  

Vă mulţumesc pentru amabilitatea de a mă asculta! 
 

Profesor universitar doctor 
Radu Stancu 

Facultatea de Ştiin ţe 
Catedra de Biologie – Horticultură 
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THOMAS TITTIZER 
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