LAUDATIO
Doamnei prof. Rita Padovano
cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa
a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
Doamnă Rector a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,
Domnule Preşedinte al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,
Stimaţi colegi,
Distins auditoriu,
Corpul academic al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad s-a reunit astăzi pentru a aduce
recunoştinţă şi a ne exprima deosebita admiraţie faţă de personalitatea academică şi civică a doamnei
Rita Padovano.
Distinsa noastră invitată s-a născut la 22 iunie 1960 în comuna Fumone, provincia Frosinone,
în aproprierea Romei, d-na Rita Padovano este profesor, om politic, jurnalist, cercetător, consultant
pentru Serviciul Social Internaţional cu sediul la Geneva - din partea italiană, membră de onoare în
Camera de Comerţ Italo-Americană din Chicago din 1998.
Doamna Rita Padovano a absolvit Facultatea de Ştiinţele Educaţiei din Universitatea de Studii
Casino, este înscrisă în Ordinul Jurnaliştilor pentru Lazio şi Molise din 1992, fiind pe rând Manager
în Ministerul Sănătăţii din Italia între 1993 şi 1994, apoi Preşedinte al Consorţiului Agricol din
Provincia Frosinone, între 1994 şi 1995, fiind aleasă Consilier Regional din 1995 până în 2002,
devine apoi profesor la Universitatea de Studii „San Pio V” din Roma, iar din 2004 este Preşedinta
Asociaţiei Culturale „Progetto ARKES” şi Membră a Institutului pentru Istoria Renaşterii Italiene, din
2010.
În calitate de profesor la Universitatea de Studii „San Pio V” din Roma a susţinut cursuri de
Integrare etnică, Cooperare economică şi culturală, Drepturile omului în Regiunea Mediteraneană şi
de Dezvoltare sustenabilă la master. Devine din 2002 Responsabilă cu Relaţiile Externe şi
Instituţionale ale Institutului de Studii Politice „San Pio V” din Roma, institut de cercetare, iar din
2006 este şi coeditor al Editurii Esedra din Padova.
În calitate de manager îşi începe activitatea ocupând poziţia de manager în Ministerul
Sănătăţii din Italia în 1993, apoi Preşedinta Consorţiului Agricol din Provincia Frosinone, fiind aleasă
Consilier Regional din 1995.
Ocupă apoi poziţia de Vicepreşedinte al Comisiei permanente pentru Sănătate, Asistenţă şi
Calitatea vieţii, calitate în care propune şi sunt aprobate numeroase legi regionale între care Legea de
Instituire a Agenţiei de Sănătate Publică pentru Regiunea Lazio (Lege Regională nr. 16 din 1999) care
este o instituţie de control a cheltuielilor sanitare şi de monitorizare epidemiologică în Regiunea
Lazio.
O altă lege este cea de care prevede Normele pentru îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă în
favoarea bolnavilor care suferă de maladii genetice al metabolismului (L.R. nr. 23 din 1989), lege care
ajută la instituirea unui prezidiu sanitar, necesar studiului bolilor rare, într-un centru unic regional,
situat în Spitalul Bambin Gesù din Roma.
În calitate de membră a Comisiei de Consiliere Permanentă în Bilanţ, Programare şi
Economia Instituţiilor Locale a propus şi au fost aprobate numeroase legi între care: Intervenţia pentru
valorificarea zonelor intercomunale (L.R. nr. 6 din 1999- art. 65) - prin care este prevăzută crearea de
zone intercomunale, mai ales în localităţile dezavantajate, ca de exemplu cele montane unde se
întâlnesc fenomene accentuate de depopulare - în vederea asigurării tuturor serviciilor necesare
cetăţenilor şi prevăzute în Constituţia italiană.
O altă importantă lege este cea care prevede instituirea unui Birou Unic pentru activităţile
productive (L.R. nr.14 din 1999) - Biroul Unic este un serviciu pus la îndemâna întreprinzătorilor care
doresc să îşi deschidă o activitate nouă, reducând şi scurtând drumul pentru obţinerea permiselor şi
atestatelor de funcţionare.

Nu mai puţin importante sunt şi celelalte legi propuse şi adoptate, între care se numără şi cele
care prevăd Programarea Teritorială Integrată pentru punerea în valoare a aspectelor de mediu, cultură
şi istorice.
În calitatea de membru în Departamentul pentru Emigranţi a propus şi a fost aprobată legea
prin care s-a constituit Casa Emigrantului în Provincia Frosinone, loc de întrunire, de conferinţe şi
dezbateri pentru organizaţiile din domeniu.
În total au fost aprobate 9 Legi Regionale propuse de către doamna Rita Padovano, în
perioada 1989-2000.
A fost Membră în Comisia de Consiliu pentru Roma cu prilejul Jubileului din 2000,
coordonând activitatea Asociaţiilor de Voluntari, prezenţi la Roma pentru acest eveniment.
De o deosebită importanţă este activitatea ştiinţifică desfăşurată de către doamna Rita
Padovano şi cea de promovare a culturii umaniste la nivel naţional şi internaţional.
Analizând prin această primă activitatea desfăşurată, doar în ultimii 5 ani, constatăm că
doamna Rita Padovano a coordonat 8 proiecte culturale şi 5 proiecte de cercetare, care s-au finalizat
cu 11 cărţi publicate, însumând 3651 de pagini, de asemenea a gândit şi realizat două Web site-uri.
(www.lecatacombe.it şi www.orobluaniene). Dintre aceste 11 publicaţii universitatea noastră a
participat la 4 publicaţii, cu capitole scrise de către cercetători din UAV, iar în 6 volume Cuvântul de
deschidere este adresat de către Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” .
Este de subliniat faptul că atât proiectele culturale cât şi cercetările desfăşurate sunt inovative,
multidisciplinare iar aspectele cercetate - de la cele culturale, istorice, arhivistice la cele economice,
sociale şi de mediu - sunt tratate în ansamblu, scoţându-se în evidenţă atât noutăţile în domeniu cât şi
documente care nu au fost publicate niciodată sau la care nu s-a avut acces până acum. Spre exemplu
în cartea Catacombele din Lazio sunt reunite cele mai frumoase şi mai semnificative catacombe
existente pe teritoriul Lazio, până acum neexistând o lucrare atât de completă în acest sens şi în plus
în carte există şi un studiu comparat între catacombele cele mai importante.
Exemplele pot continua, reliefând faptul că fiecare publicaţie a adus o inovare, un argument în
acest sens este prezenţa la fiecare lansare de carte a personalităţilor pornind de la cele din domeniul
cultural şi universitar şi până la personalităţile politice indiferent de orientarea manifestată.
Fiecare lansare de carte a avut loc în locaţii simbolice pentru tema dezbătută, una dintre
temele frecvent dezbătute, fiind apa, „aurul albastru” cum este denumit de către doamna Rita
Padovano în proiectele coordonate de dânsa, iar lansările de carte au avut loc într-un imobil de lângă
renumita Fontana Trevi.
Nici o lansare de carte nu a trecut neobservată de către presa locală, regională şi naţională
astfel în cei cinci ani au fost scrise peste 90 de articole despre cărţile scrise sub coordonarea doamnei
Rita Padovano, iar colaborarea cu Universitatea „Aurel Vlaicu” apare în peste 30 de articole.
De asemenea la fiecare lansare au fost prezente televiziunile şi radiourile naţionale şi locale.
Vizibilitatea internaţională este dată de faptul că în anul 2008 cartea La storia e L’economia dell'Alta
Valle del Tevere a fost premiată cu Menţiune Specială la Concursul de Literatură Naţională şi
Internaţională „Premio Roma” desfăşurat sub patronajul Ambasadei Austriei la Roma.
În realizarea acestor prestigioase publicaţii doamna Rita Padovano a colaborat cu Comisia
Pontificală de Arheologie Sacră din Vatican, cu Ministerul pentru Bunuri şi Activităţi Culturale, cu
Comunitatea Ebraică din Roma, cu Direcţiile de Arhivă din numeroase mănăstiri, cu numeroase
universităţi din Italia, între care „La Sapienta” din Roma, Universitatea din Casino, şi nu în ultimul
rând, începând cu anul 2007, cu universitatea noastră.
Toate publicaţiile coordonate de către doamna Rita Padovano sunt depuse în bibliotecile
centrale din toate capitalele europene, la toate Academiile Culturale Europene prezente la Roma,
precum si în bibliotecile Vaticanului şi cele de pe Muntele Athos.
Doamnelor şi domnilor Onorată asistenţă
Prin întreaga sa activitate profesională şi civică, pentru personalitatea complexă şi completă,
pentru dăruirea şi consecvenţa în promovarea valorilor umaniste şi culturale, pentru profesionalismul
cu care a iniţiat, promovat şi susţinut proiectele culturale şi de cercetare, pentru că este deschizătoare
de drumuri în abordarea multidisciplinară şi ştiinţifică a spaţiului luat în studiu, Senatul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad a hotărât să acorde titlul DOCTOR HONORIS CAUSA doamnei RITA
PADOVANO.
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