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ŞTEFANIA M ĂRĂCINEANU  
 

Ştefania Mărăcineanu născută la Bucureşti, la 18 iunie 1882 – şi ca urmare a numeroaselor 
experienŃe cu elemente radioactive făcute în decursul vieŃii se îmbolnăveşte de cancer (de altfel, ca şi celebra 
Marie Skłodowska-Curie) şi se stinge din viaŃă la numai 62 de ani, în aprilie 1944.  Fiziciană şi chimistă de 
renume internaŃional, a fost primul savant care a identificat fenomenul radioactivităŃii artificiale, pentru care 
Frédéric şi Irène Joliot-Curie  (1, (2 au obŃinut Premiul Nobel, şi procedeul de declanşare artificială a ploii. 
Deşi este o somitate a ştiinŃei mondiale, în Ńara natală, România, este pe cale să dispară din conştiinŃa 
publicului larg.    

După ce a terminat liceul „Elena Doamna” din Bucureşti în 1899, urmează cursurile FacultăŃii de 
ŞtiinŃe Fizico-Chimice, pe care o absolvă în 1910.  

După licenŃă, devine profesoară de fizică şi chimie la Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti, iar în 
1919 primeşte o bursă de specializare de doi ani la Paris, unde asistă la cursurile de radioactivitate Ńinute de 
celebra Maria Skłodowska-Curie(3. 

În 1924 îşi susŃine lucrarea de doctorat la celebra Universitate Sorbonne din Paris („Recherche sur la 
Constant du Polonium et sur la penetration dans les metaux” – „Cercetări asupra constantei poloniului şi 
asupra penetrării în metale”), pentru care a primit calificativul „Tres Honorable”.  

La susŃinerea tezei, sala a fost arhiplină, printre cei interesaŃi de subiect aflîndu-se însăşi Maria 
Skłodowska-Curie (dubla laureata a Premiului Nobel – 1903, pentru fizică împreună cu soŃul său Pierre 
Curie (4, şi 1911, pentru chimie). 
          În lucrarea ei, Ştefania Mărăcineanu susŃine existenŃa unor fenomene şi descoperiri senzaŃionale, 
printre care observaŃia că substanŃele radioactive prezentau fluctuaŃii ale intensităŃii radiaŃiilor, deşi 
intensitatea lor ar fi trebuit, conform nivelului cunoştinŃelor ştiinŃifice din acea vreme, să fie constantă. O 
descoperire epocală: acest fenomen a fost numit - radioactivitate artificială -. 

Ştefania Mărăcineanu a lucrat în laboratorul soŃilor Irène Joliot-Curie şi Jean Frédéric Joliot-
Curie în perioada cînd şi-a pregătit teza de doctorat, unde a şi descoperit constanta radioactivităŃii 
poloniului, şi pe care a semnalat-o, încă din 1924, celor doi cercetători, ca urmare a unor serii întregi de 
experienŃe ingenioase, şi planificate, decurgînd logic din una în alta.  

Ea a observat, că plumbul din containerele folosite radia şi, după îndepărtarea poloniului radioactiv. 
Lucrînd la teza ei de doctorat privind constanta poloniului (1924), Ştefania Mărăcineanu a observat un 
astfel de fenomen: plumbul din suportul de metal al unor aparate este influenŃat de poloniul radioactiv, 
începînd la rîndul său să emită radiaŃii, care persistau şi după ce poloniul nu mai acŃiona!  A studiat acelaşi 
lucru pe zinc şi cupru, prin radiere cu raze alfa obŃinute de la poloniu radioactiv. 

Savanta Ştefania Mărăcineanu , după terminarea doctoratului, a revenit la Facultatea de ŞtiinŃe a 
UniversităŃii Bucureşti, unde a ÎnfiinŃat Catedra de Radioactivitate şi a creat primul Laborator de 
Radioactivitate din Ńară, folosind aparatură cumpărată din banii proprii. 

După cum se ştie, radioactivitatea naturală, descoperită de Henri Becquerel (5 în 1896, este 
proprietatea unor nuclee atomice de a se dezintegra spontan, prin emisia unor radiaŃii de tip alfa, beta şi 
gama. Radioactivitatea artificială rezultă din bombardarea unor nuclee stabile cu neutroni sau cu particule 
accelerate.  

Aproape un deceniu după descoperirea iniŃială, Frederic şi Irene Joliot-Curie  aveau să obŃină 
radioactivitate artificială prin bombardarea aluminiului cu particule alfa, dezintegrarea metalului continuînd 
şi după îndepărtarea sursei de radiaŃii alfa.  

Cei doi savanŃi au dat o explicaŃie de ansamblu fenomenului radioactivităŃii artificiale, descoperirea 
lor fiind încununată de Premiul Nobel, la care considerăm că fiziciana română ar fi meritat pe deplin să fie 
asociată, întrucît a identificat prima fenomenul. 

Precizare: este vorba despre cuplul Irene Joliot Curie şi soŃul ei Frederic Joliot-Curie, ei sînt 
cuplul care a luat premiul Nobel în 1935, nu părinŃii Irenei - Marie şi Pierre Curie.  

 Şi totuşi, iată ce scria despre Ştefania Mărăcineanu însăşi Irène Joliot-Curie, descoperitoarea, 
împreună cu soŃul ei, Jean Frédéric Joliot-Curie, a radiului:  

„Domnişoara Mărăcineanu a lucrat mai mulŃi ani în laboratorul meu şi recent a obŃinut titlul 
 de doctor în ştiinŃe fizice. Apreciez în mod deosebit munca ei ştiinŃifică”.  
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Cu atît mai mult cu cît însăşi Irene Joliot-Curie mărturisea într-un articol din „Neues Wiener 
Journal”  (5 iunie 1934):  

„Ne amintim că savanta română domnişoara Mărăcineanu a anunŃat în 1924 descoperirea 
 radioactivităŃii artificiale.”  

O recunoaştere timidă, mai mult formală, pentru că, în realitate, Ştefania Mărăcineanu făcuse nu o 
simplă informare, ci demonstraŃii ştiinŃifice, în faŃa unei asistenŃe universitare entuziaste şi numeroase. 

Fiziciana nu a protestat deşi, practic, Premiul Nobel i-a fost suflat.  
În 1925, s-a întors pentru puŃin timp în Ńară, unde fusese numită asistenta profesorului Cristache 

Musceleanu, la Universitatea din Bucureşti, dar a continuat apoi să lucreze pentru Laboratorul Marie Curie şi 
pentru Observatoarele din Meudon şi Paris, pînă în 1930.  
           Lucrarea ei de diplomă a entuziasmat asistenŃa, Maria Skłodowska-Curie oferindu-i un post de 
cercetătoare la laboratorul ei, iar profesorul Deslandres (6 facîndu-i cadou cîteva plăci de plumb de pe 
acoperişul observatorului astronomic parizian, plăci vechi de 300 de ani, pentru că acoperişul tocmai fusese 
recondiŃionat.  

Cu ajutorul acestor plăci, Ştefania Mărăcineanu a reuşit, încă o dată, să confirme radioactivitatea 
artificială, expunîndu-le vreme îndelungata la soare.  

Într-unul din studiile sale, publicate în reviste franŃuzeşti de prestigiu, ea afirmă:  
          „Piatra filosofală există în radiaŃiile solare şi tot aici este sursa formidabilei energii radioactive, 

a cărei necesitate s-a impus deja şi se va impune tot mai mult”. 
PuŃini ştiu, că adevărata descoperitoare a radioactivităŃii artificiale a fost românca Ştefania 

Mărăcineanu, nu Irène şi Jean Frédéric Joliot-Curie , care au luat Premiul Nobel pentru chimie cu 
această descoperire, în 1935.  
            Amărăciunea Ştefaniei Mărăcineanu faŃă de necooptarea la Premiul Nobel pentru chimie în 1935 se 
agravează şi mai mult, după ce la Bucureşti i se refuză acordarea unui grad superior la Universitate. 

 Cerînd un grad superior la facultate, Ştefania Mărăcineanu cu sufletul cătrănit scria regelui Carol al 
II-lea:  

„Numirea mea s-ar putea face pe aceeaşi cale excepŃională ca şi a domnilor recomandaŃi de  
d-l. Jean-Baptiste Perrin (7, ca o recompensă a descoperirii radioactivităŃii artificiale, care este a mea şi de 
al cărui fruct s-au bucurat d-na Irène Joliot-Curie, şi Jean Frédéric Joliot-Curie recomandaŃi de însuşi  
d-l Jean-Baptiste Perrin pentru Premiul Nobel. Domnul Decan al FacultăŃii de ŞtiinŃe şi o parte din 
profesori mă sacrifică pentru a nu-i nemulŃumi pe d-l Jean-Baptiste Perrin şi pe soŃii Joliot-Curie , de care, 
zic dumnealor, au nevoie”.  

            Ştefania Mărăcineanu, în Ńară, s-a ocupat şi de fenomenele meteorologice, reuşind, cu 
sprijinul profesorilor Dimitrie  BungeŃianu (8 

şi Nicolae Vasilescu-Karpen (9 
şi al aviatorului Bâzu 

Cantacuzino (10, să descopere prima în lume procedeul de declanşare a fenomenelor naturii, adică de 
declanşare artificială a ploii cu ajutorul unor săruri radioactive, şi să stabilească legătura între cutremure şi 
precipitaŃii, şi că în ajunul producerii unui cutremur radioactivitatea creşte în zona epicentrului datorită 
degajării de radon radioactiv — un gaz produs prin dezintegrarea radiului — (în urma microseismelor), 
ipoteză de mare însemnătate practică, confirmată abia în ultimii ani.  

A provocat prima ploaie artificială din lume. 
Experimentul a avut loc în vara secetoasă a anului 1931, în Bărăgan.  
A fost invitată, de altfel, de guvernul francez să-şi continue cercetările în această direcŃie şi a repetat 

aceste experienŃe în anul 1934, în Algeria, ele fiind încununate de succes. 
 Dar Ştefania Mărăcineanu a avut rezultate importante şi în alte domenii ştiinŃifice.  
 De exemplu, a fost primul om de ştiinŃă care a remarcat că în ajunul producerii cutremurelor de 
pămînt, arătat mai sus, se constată o creştere a radioactivităŃii în zona epicentrului (prin degajarea de gaz 
radon radioactiv), fapt confirmat în zilele noastre, şi care ar putea avea o mare însemnătate în viitor, pentru 
predicŃia cutremurelor pe termen scurt.   
            Culmea, în timp ce i se recunosc meritele, chiar şi în FranŃa, Ştefania Mărăcineanu nu figurează 
nici în ultimul dicŃionar enciclopedic român, din secolul 21! 
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P.S. 
 

Cei amintiŃi despre Ştefania Mărăcineanu 
 

1) Jean Frédéric Joliot-Curie (n. 19 martie 1900 — d. 14 august 1958) a fost un chimist francez, 
laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1935), împreună cu soŃia sa, Irene Joliot-Curie.  

În 1934 a obŃinut un element radioactiv artificial - o formă radioactivă a fosforului (de fapt, 
radioactivitatea artificială fusese descoperită de către chimista şi fiziciana româncă Ştefania Mărăcineanu 
încă din 1924, dar Premiul Nobel pentru această descoperire a fost atribuit chimiştilor francezi).  

În 1939 a demonstrat, că fisiunea atomului de uraniu poate duce la o reacŃie în lanŃ.  
Este promotorul chimiei anorganice, împreuna cu soŃia sa, Irene Joliot-Curie.  
 
2) Irène Joliot-Curie (n. 12 septembrie 1897 — d. 17 martie 1956) a fost o chimistă franceză. 
Împreună cu soŃul ei, Jean Frédéric Joliot-Curie a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru chimie în 

1935 pentru descoperirea lor, radioactivitatea artificială.   
A fost fiica savanŃilor Pierre Curie şi Maria Skłodowska-Curie, şi ei laureaŃi ai Premiului Nobel. 
 
3) Maria Skłodowska-Curie, cunoscută şi ca Marie Curie , după numele său francez (n. 7 

noiembrie 1867, Varşovia; d. 4 iulie 1934, Sancellemoz, FranŃa) a fost o savantă poloneză stabilită în FranŃa, 
dublu laureată a Premiului Nobel.  

A fost prima femeie care a primit un premiu Nobel şi, singurul savant care a primit două premii 
Nobel în două domenii ştiinŃifice diferite (fizică şi chimie). 

Începe cercetări în domeniul radioactivităŃii, la care se va alătura curînd şi soŃul său, descoperind 
împreună noi elemente radioactive: poloniul şi radiul.  

Pentru aceste cercetări primesc amîndoi Premiul Nobel pentru Fizică în 1903, împreună cu Henri 
Becquerel, dar şi soŃul ei  Pierre Curie .  

După tragica moarte a lui Pierre Curie, accidentat mortal de o trăsură în 1906, Maria Curie continuă 
singură cercetările.  

În 1911 i se decernează Premiul Nobel pentru Chimie.   
A introdus în fizică termenul de radioactivitate.  
Este cunoscută pentru cercetările sale în domeniul elementelor radioactive, al radioactivității naturale 

şi al aplicaŃiilor acestora în medicină.  
A fost soŃia unui laureat al Premiului Nobel, fizicianul Pierre Curie, şi mama unei laureate a 

Premiului Nobel, Irène Joliot-Curie. 
 
4) Pierre Curie (n. 15 mai 1859 - d. 19 aprilie 1906) a fost fizician şi chimist francez, membru al 

Academiei de ŞtiinŃe din Paris.  
A cercetat proprietăŃile corpurilor cristaline , magnetismul  şi radioactivitatea.  
Împreună  cu fratele său, Paul-Jacques Curie (n. 29 octombrie 1856 – d. 1941), a descoperit 

fenomenul de piezoelectricitate şi a elaborat o serie de lucrări teoretice despre  legile simetriei la cristale. 
          Printre altele, împreună cu fratele său, Paul-Jacques Curie,  a descoperit efectul piezoelectric în 
1880.     
          Împreună cu soŃia sa, Maria Curie-Sklodowska, a descoperit radiul şi poloniul (1898). 
         A primit premiul Nobel pentru fizică în 1903, împreună cu soŃia sa Maria Curie-Sklodowska. 

  
5) Antoine Henri Becquerel (n. 15 decembrie 1852, Paris — d. 25 august 1908, Le Croisic, Loire-

Atlantique) a fost un fizician francez, laureat al Premiului Nobel în domeniul fizicii, în anul 1903, ca urmare 
a descoperirii fenomenului de radioactivitate spontană. 

 
6) Deslandres Henri Alexandre Deslandres (n.24.07.1853 - d.15.01.1948) a fost un astronom 

francez, director al Meudon şi Observatoarele Paris. 
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7) Jean-Baptiste Perrin (n. 30 septembrie 1870, Lille – d. 17 aprilie 1942 New York) a fost un 
fizician francez laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1926.  

 
8) Dimitrie BungeŃianu, savant, profesor la Universitatea din Bucureşti, căruia Ştefania 

Mărăcineanu i-a devenit colaboratoare.   
Acesta era însă preocupat mai mult de fizica atmosferei terestre şi de meteorologie.   
A ajutat-o să-şi organizeze propriul laborator de cercetare a radioactivităŃii. 
 
9) Nicolae Vasilescu-Karpen (n. 10 decembrie /22 decembrie 1870, Craiova — d. 2 martie 1964, 

Bucureşti), a fost un om de ştiinŃă, inginer, fizician şi inventator român. 
 În 1908 acad. Nicolae Vasilescu-Karpen inventează „pila Karpen”, care funcŃionează încă, 

 neîntrerupt, de aproape 100 de ani! 
A efectuat o importantă muncă de pionierat în domeniul elasticităŃii, termodinamicii, telefoniei la 

 distanŃă, electrochimiei şi a ingineriei civile.  
Membru titular al Academiei Române.  

 
10) Constantin Cantacuzino (cunoscut publicului larg ca Bâzu) (n. 11 noiembrie 1905 – 26 mai 

1958) a fost un aviator român, unul dintre aviatorii militari de elită al celui de-al Doilea Război Mondial, 
membru al familiei Cantacuzino şi tatăl romancierei Oana Orlea (11.  

 
11) Oana Orlea, născută Maria-Ioana (Oana) Cantacuzino (născută la 21 aprilie 1936, România), 

este scriitoare şi fostă deŃinută politică, aflată în exil în FranŃa, unde locuieşte din anii 1980. 
Oana Orlea este pseudonimul literar al Mariei-Ioana Cantacuzino, fiica aviatorului legendar 

Constantin „Bâzu” Cantacuzino şi a Ancăi Diamandy.  
Este nepoata prin alianŃă a lui George Enescu şi legatara sa testamentară.  
SoŃia acestuia, prinŃesa Maria (Maruca) Cantacuzino (12 a fost bunica sa maternă. 

 
12) Maruca Enescu-Cantacuzino, s-a născut în Moldova, la Tescani, în ziua de 18 iulie 1878, 

părinŃii fiind descendenŃi ai vechii boierimi moldovene: Dimitrie Rosetti Tescani şi Alice, născută Jora.  
 
 
 
 


