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Ştefania Mărăcineanu
18 iunie 1882
La Sectorul 1 galben, a fost înregistrată
naşterea copilului Ştefanie Mărcineanu la
18 iunie 1882, ora 13:15, româncă de
religie ortodoxă.
Este fiica naturală a Sevastiei, de profesie
„manageră”, în vârstă de 20 de ani.
Naşterea a avut loc, de fapt, pe 17 iunie, la
ora 21:00, în casa din suburbia Sf. Ioan
Moşi, strada Fundătura Câmpului nr.19.
(astăzi, str. Luncşoara).
Declarată de: moaşa Theressa Kraus
Martori: Carol Hilsenbeck, doctor,
şi Moritz Grossenfeld, „vaccinator”
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Actul este corectat abia în 22 mai 1940,
fiind trecut numele utilizat toată viaţa:
Ştefania Mărăcineanu

Suburbia Sf. Ioan Moşi, Fundătura Câmpului nr.19

Traseul profesional
•Şcoala normală Azilul “Elena Doamna” (1892-1893)
•Şcoala Centrală de fete (1899-1903)
•Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (1907-1910)
•Cursuri de pedagogie în cadrul Universităţii din Bucureşti (1911)
•Examenul de capacitate pentru profesorii secundari (1914)
•Universitatea Sorbonna din Paris – doctorat (1924)
•Şcoala Centrală – profesoară suplinitoare (1911)
•Şcoala Centrală – profesoară titulară provizorie (1914)
•Şcoala Centrală – profesoară titulară definitivă (1919)
•Paris – Institutul Radiului (Marie Curie) (1919-1920)
•Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti – asistentă (1925) (ulterior
asistentă definitivă)
•Meudon / Paris – Observatorul Astronomic (1925-1929)
•Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti – şefă de lucrări (1939)
•Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România (1937)

Premiul Nobel şi Ştefania Mărăcineanu
24 iunie 1936
• 15 ian 1934 – soţii Irene şi Frederique JoliotCurie anunţă rezultatele obţinute cu ocazia
experimentelor pentru demonstrarea
fenomenului de radioactivitate artificială;
• 5 iunie 1934 – Irene Curie menţionează într-un
articol publicat în “Neues Wiener Journal”
numele Ştefaniei Mărăcineanu, cu referire la
contribuţia ei în evidenţierea fenomenului;
• 29 noiembrie 1935 – N. Vasilescu-Karpen
prezenta în şedinţa Academiei Române
comunicarea “Radioactivitatea artificială şi
lucrări româneşti în acest domeniu”, pe care o
însoţeşte cu proiecţii;
• 10 decembrie 1935 – se atribuie Premiul
Nobel soţilor Irene şi Frederique Joliot-Curie
pentru descoperirea radioactivităţii artificiale.

Academia Română

• 24 iunie 1936 – Ştefania Mărăcineanu depune
un memoriu, solicitând să fie prezentat în şedinţa
Academiei de Ştiinţe din România, pentru a fi
sprijinită în demersul de a i se recunoaşte
contribuţia la descoperirea acestui fenomen;
• 1937 – este primită membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe din România.

Academia Română

„Nu contest premiul Nobel soţilor Curie
Joliot pentru perfecţionarea ce au adus în
această descoperire ca metode de investigaţie, punere în evidenţă a fenomenului şi
chiar pentru aporturi noui.
Cer însă să mi se recunoască rolul ce am
avut în această descoperire.
Am fost prima care am îndrăsnit să anunţ
acest fenomen în 1924,când părea o
nebunie.”
“Aceiaş metodă a întrebuinţat şi D-na Joliot
Curie la începutul cercetărilor D-sale. ...
Singura deosebire consista în faptul că D-sa
aşeza foiţa metalică peste poloniu iar eu
depuneam polonium pe foiţa metalică.”
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“D-na Pierre Curie nu mi-a permis a da
această explicaţie în teza de doctorat şi mia spus: vom continua lucrarea şi va figura
şi numele d-tale. Am făcut totuşi rezerve în
teza de doctorat...”

“Imediat după obţinerea gradului de
Doctor am publicat pe propria mea
răspundere la Academia Română.”

Academia Română

Ştefania Mărăcineanu – Conferenţiar?
9 septembrie 1941
Câmpulung Muscel

“... în momentul de faţă aş putea spera
şi eu să mi se facă dreptate şi să obţin
măcar pentru ultimii ani în învăţământ
o situaţie conformă activităţii şi
titlurilor mele în Universitate ...”
“...după cum ştiţi am organizat o secţie
de Radioactivitate în Laboratorul de
Electricitate, după modelul
Laboratorului de Fizică de la Institutul
de Radium din Paris cu aparate
personale a căror valoare, azi mai ales
este destul de mare, ... şi unde am băgat
tot ce aş fi putut economisi în cariera
mea didactică... “
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“... Acest Laborator după mine va
rămâne Universităţii, dar cel puţin cât
trăiesc şi pot lucra să am şi eu o
situaţie alta ca cea de acum şi să-mi
sfârşesc cariera în mod onorabil ...”
“... Laboratorul acesta este viaţa mea,
de care nu m’aş putea despărţi de cât
când n’aş mai fi. Când se înfiinţase o
secţie şi eram să fiu numită şefa ei ştiţi
că secţiile au fost desfiinţate. A fost o
persecuţie şi o opoziţie care m’a
urmărit pas cu pas, de când am rupt cu
Institutul de Radium pe chestia
dreptului meu.”
“... Ştiu că am un grup contrariu în
Universitate tot din cauza aceloraşi
motive, dar pun multă nădejde în
spiritul Dv. de dreptate. Gradul de
conferenţiar mi-ar da o satisfacţie şi o
conferinţă de Radioactivitate. ...”
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Această scrisoare este trimisă de la
Spitalul de zonă interioară nr. 292 din
Câmpulug Muscel, unde desfăşura
activitate de voluntariat pentru tratarea
răniţilor sosiţi de pe front, în secţia de
electroterapie. (Prima tentativă de
oficializare a Laboratorului datează din
1933.)
Era momentul în care Horia Hulubei îl
înlocuieşte pe Nicolae Maxim la
conducerea catedrei de Chimie – Fizică,
transferat fiind de la Universitatea de la
Iaşi (septembrie 1940).
În septembrie 1942 Ştefania Mărăcineanu
se pensionează la vârsta de 60 de ani.
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Totuşi va publica în continuare rezultate
ale activităţii sale. În 1943, în cadrul unei
şedinţe a Academiei de Ştiinţe, va susţine o
lucrare privind experimentele desfăşurate
pe parcursul anului de secetă 1942, de
generare a ploilor în zona Bărăganului.
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Ştefania Mărăcineanu şi ploile
1942-1943
10 iunie 1930 – cererea de brevet cu nr.
18.547 “Mijloc de a provoca ploaia”
Experimente:
1930 – Bucureşti, Braşov
1931 – comuna Ceptura, jud. Prahova;
Aug/sep 1934 – Touggourt, Algeria;
1942 – Hagieni, jud. Ialomiţa
Mărculeşti, jud. Ialomiţa
Călugăreni, jud. Giurgiu
Zurbaua, jud. Ilfov
Buturugeni, jud. Giurgiu
•N. Vasilescu Karpen – Academia Română
•Ion Petrovici – ministrul Culturii
•Constantin Kiriţescu – Academia de Ştiinţe
•Dumitru Warthiady – inginer agronom
•Gral. Odobescu – proprietar (Zurbaua) etc
Articol prezentat în şedinţa Academiei de
Ştiinţe din 5 februarie 1943.
Academia Română
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15 august 1944
70 de ani de la moartea Ştefaniei Mărăcineanu

26 mai 1924
90 de ani de la obţinerea doctoratului

4/16 iulie 1864
150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti
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