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Laudatio 

 

 

 

În onoarea 

Domnului profesor doctor Giuseppe D’ASCENZO, 

Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia 

 

 

Acordarea celui mai înalt titlu onorific al Universităţii 

este întotdeauna un prilej de meditaţie asupra valorilor 

academice întruchipate, pe de o parte, de laureat şi, pe de altă 

parte, de noua sa Alma Mater. Prilejul acesta este de trei ori 

fericit: mai întâi, pentru că onorează o mare personalitate în 

domeniul Chimiei, profesorul D’Ascenzo. Totodată, este onorat 

un remarcabil Rector al uneia dintre cele mai mari universităţi 

ale Europei şi ale lumii – Universitatea „La Sapienza”. În fine, 

omagiem astăzi un mare prieten al Universităţii ,,Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, promotor şi protector al colaborării dintre 

cele două universităţi în domenii decisive pentru progresul 

ştiinţific contemporan. 

Născut la Cheren, în Eritreea, la 24 noiembrie 1937, cu 

studii şi specializări la Universitatea „La Sapienza”, Roma şi la 

Universitatea Houston, Texas, Giuseppe D’Ascenzo este 



 2 

Profesor Doctor de Chimie Analitică la Universitatea „La 

Sapienza”, Roma. 

În prima etapă a carierei sale universitare, a fost ales 

directorul unui departament de cercetare, preşedinte al 

Colegiului directorilor de departamente şi apoi decan al 

Facultăţii de Matematică, Fizică şi Ştiinţe Naturale la 

Universitatea „La Sapienza”. Timp de opt ani, în două 

legislaturi consecutive (1997-2004), a condus destinele acestei 

deosebit de prestigioase universităţi, din poziţia de rector. 

A fost preşedinte ales al Consiliului Rectorilor din 

universităţile regiunii Lazio (1998-2002), preşedinte ales al 

Consorţiului Universităţilor Mediteraneene, ce include un 

număr de 72 universităţi (1997-2004). 

În calitate de coordonator al activităţii internaţionale a 

Universităţii „La Sapienza”, a probat o veritabilă vocaţie 

constructivă, orientată spre valorile imuabile ale idealurilor 

academice, contribuind decisiv la realizarea a peste 250 de 

acorduri de cooperare cu universităţi din întreaga lume. 

Profesorul D’Ascenzo este preşedinte al Consiliului 

Ştiinţific al Institutului Internaţional „Sapientia Mundi” şi a 

fost reprezentantul, din partea Italiei, în IUPAC (Uniunea 

Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată) şi în COLABIOCLI 

(Confederaţia Latino-Americană de Biochimie Chimică). Este 

coordonatorul ştiinţific al structurii interuniversitare de 



 3 

cooperare între universităţi din Italia şi Statele Unite ale 

Americii (printre care MIT). 

Este membru în numeroase asociaţii ştiinţifice şi 

comitete editoriale ale unor reviste internaţionale de prestigiu. 

În 1999, a primit distincţia de „Cavaler al Marii Cruci 

de Merit”, acordată de Republica Italiană.  

A primit „Laurea Honoris Causa” în ştiinţe ambientale 

de la Universitatea din Cusco, Peru şi în ştiinţe biologice de la 

Universitatea „Ricardo Palma”, Lima, Peru. 

Activitatea ştiinţifică propriu-zisă se concretizează în 

peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate dintre care, pentru a 

argumenta profunzimea rezultatelor şi varietatea domeniilor 

abordate, menţionăm: Monitoring Natural and Synthetic 

Estrogens at Activated  Sludge Sewage Treatment Plants and in 

a Receiving River Water (Environmental Science & Technology) - 

citată de 361 ori; Thermal Properties of Some Metal 

Pyridinecarboxylates (Analytica Chimica Acta); Iron (III) 

diethyldithiocarbamate new volatile metal chelate (Journal of 

Anorganic and Nuclear Chemistry); Thermal behaviour of bis 

(ethylenediamine) complexes of cobalt (III) with benzoic acid and 

its derivatives (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei); 

Complexes of divalent metal ions with cinchomeronic and 

dimicotinic acid. Thermal properties (Thermochimica Acta); 

Thermal analysis of tetraaminecobalt (III) – organic dicarboxylic 

acid compounds (Revue Roumaine de Chimie); Evolution of paper 
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chromatography: from Runge’s perceptions to Tswett’s 

adsorbtion (Fresenius Journal of Analytical Chemistry); 

Development of a method based on liquid chromatography-

electrospray for analyzing imidazolinone herbicides in 

environmental water at part-per-trillion levels (Journal of 

Chromatography) etc. 

Remarcăm şi activitatea de coordonare a unor programe 

de cercetare, crearea de centre de cercetare în care au fost 

implicaţi, alături de chimişti şi biologi, geologi, economişti, 

centre ce au promovat metodologiile multidisciplinare, 

cercetarea de excelenţă cu implicaţii în cooperarea 

internaţională. Amintim, de exemplu, proiectul ARCA 

(coordonat de Prof. Dr. G. D’Ascenzo) relativ la dezvoltarea eco 

– compatibilă şi sustenabilă a ecosistemelor (cu referire la 

arhipelagul Galapagos). 

Profesorul G. D’Ascenzo este direct implicat şi în 

prezent în stabilirea de relaţii bilaterale de cooperare cu 

universităţi prestigioase din spaţiul european şi din SUA dar şi 

din, printre altele, Mexic, Siria, China. 

Este unul dintre promotorii Acordului dintre 

Universitatea „La Sapienza” şi Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”din Iaşi, ce prevede realizarea în cooperare a unui Centru 

de Formare şi Analiză în Ingineria Riscurilor; centrul 

presupune organizarea unui masterat internaţional dedicat 

pregătirii specialiştilor în concordanţă cu normativele europene 
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referitoare la studiile de fezabilitate şi risc, publicarea unei 

reviste de profil, organizarea de conferinţe internaţionale etc. 

Rezultatele ştiinţifice remarcabile din domeniul chimiei, 

modul magistral în care a modelat devenirea Universităţii „La 

Sapienza”, partener Strategic al Universităţii ,,Alexandru Ioan 

Cuza", contribuţia importantă la formarea Spaţiului European 

al Învăţământului Superior, aportul hotărâtor la succesul unor 

proiecte academice internaţionale majore susţin cu asupra de 

măsură titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, acordat Domnului Profesor 

Doctor Giuseppe D’Ascenzo. 
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