
 

Hello September 
 Welcome Again ! 
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 A mai trecut o lună ! Dar de data aceasta cu semnificație  deosebită : este  luna  prece-
dentelelor noastre aniversări, și anume Septembrie . Nu știu dacă treaba asta a fost o 
coincidență, tradiție sau  decizie a organizatorilor. Îmi este deajuns că a fost o realitate.  
De altfel, se pare că s-a păstrat din moment ce a 60-a aniversare  – eveniment  special 
prin semnificația sa – intenționam să o programăm tot în septembrie. Dar…ghinion. Care 
se cheamă o chestie complexă numită pandemie. Tot – dar absolut tot – ce vroiam să 
afirm despre chestia asta , este că n-o meritam. Atît.  
Va trebui, totuși, să găsim o rezolvare. Desigur, ca un paliativ dacă vreți, eu am propus 
colegilor să  trimită pe mail sau prin poștă, cîteva rînduri însoțite de o fotografie   
actuală,astfel încât să pot realiza un material de prezentare, menit să  suplinească – cât 

de cât - absența întâlnirii propriuzise 
Dar…efectul propunerii mele, deocamdată, se lasă așteptat. Am 
primit totuși, două răspunsuri, Aștept în continuare. (vezi foto-
stimulent) 
    Un alt subiect ce trebuie abordat este revista. După cum se 
știe aparține Asociației Promoția ‘ 61 Mecanică și este susținută 
financiar din fondurile acesteia, precum și din contribuții 
voluntare ale membrilor sau altor persoane. 
Desigur este însă momentul să citez rolul deosebit al editării  și 
anume menținerea legăturii de suflet  a membrilor promoției 
noastre.Având în vedere acest aspect esențial , subsemnatul 
declar că voi întreprinde  ce este necesar pentru ca în  anul 
2022  domeniul mecancii61.ro, să rămână activ De asemenea, . 
    Cu totul întâmplător mi-a ajuns la cunoștiință aprecierea că 
revista a devenit neinteresantă. Posibil. Dar revista are, în 
general,un cuprins de 25-35 pagini și câteva sute de pagini 

virtuale înserate în pagina Linck- uri WEB, care apare în fiecare  număr (Ediția EE) 
Întrebare celor care au formulat opinia de mai sus: Stimate Doamne, Domnilor ați accesat 
cumva această pagină ? Dacă NU vă rog eu s-o faceți. Vă asigur că vă veți schimba 
opinia. 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #179 septembrie 2021 EE    Radu GRUIA 

Click pentru Cuprins



4  Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”  

A 

Interesant că la actuala criză culturală generată de ”pandemie” una dintre soluțiie pe care le-
a găsit omenirea este online-ul. Prietenie online, compătimire online dar și distracție online și lista 
ar mai putea continua.  

Lumea teatrală a îndurat foame iar publicul plictiseală, până când s-a descoperit teatrul online. 
Acum putem sta ziua întreagă la computer sau la televizor delectându-ne cu teatru online. 

Primul cred că a fost Teatrul Dramaturgilor Români. A organizat un concurs cu tema distanțarea și 
a pus pe net piesele câștigătoare. Încă le puteți vedea gratuit și vă spun că merită să le oferiți puțin 
din timpul vostru. Sunt idei interesante, actori și regizori tineri și talentați – așa ne putem admira 
noua generație din lumea teatrului. De exemplu ”Arhipelagul” de Laura Ivăncioiu, cu Izabella 
Demeter. Piesa constă din definiiții ale unor cuvinte, pe care le propune autoarea. Între acestea - 
familia, ca fiind un arhipelag, în care fiecare individ este o insulă. Ce se întâmplă cu insulele astea 
când  plutesc de unele singure prin viață – este de gândit, nu-i așa? 

Teatrul Avangardia a apărut și el cu opt piese scurte – teribil de dure, cu situații crâncene dar 
expuse cu umor. Râzi și te înfiori, ești oripilat și totuși vrei să le vezi până la sfârșit. Avangardia nu 
și-a pus repertoriul de sală pe online. Cele șase piese scurte se pot vedea cu un abonament care 
costă 80 de lei. Eu le-am văzut pe toate. Am râs în hohote la câteva dintre ele, de exemplu la  ”L-am 
ucis pe Paco”. Chiar l-au ucis pe Paco, dar în mod atât de absurd, încât  nu poți decât să râzi de ceea 
ce afli despre cele trei prietene. Doar că teatrul de curând  mutat în Sala Rapsodia de pe Lipscani, 
văd că nu-și mai afișează producția online. 

Cu un abonament trimestrial de 80 de lei am văzut șase piese la Tetrul  Național Radu Stanca din 
Sibiu - și mai am încă de vizionat multe alte piese ale lor. Actrița 
Ofelia Popii s-a remarcat în mod deosebit cu piesa ”Felii”, adică 
felii din viață, scrisă de Lia Bugnar. Aici ar fi prea multe de spus 
pentru un articolaș ca al meu, așa că vă las pe voi să admirați această 
scenă de teatru național. 

Și dacă am spus Lia Bugnar, ajung la platforma de teatru 
independent a echipei Picior de play. Câțiva actori independenți,  
printre care Lia Bugnar, Marius Manole, Medeea Marinescu și alții 
au format acest minunat colectiv de teatru independent care 
interpretează pe diverse scene. Până acum ei au afișat pe net patru 
piese, dintre care am urmărit trei (a patra ”Fata din curcubeu” a Liei Bugnar am văzut-o cu mulți ani 
în urmă la Teatrul Național București cu Tania Filip. A fost atât de puternică impresia trăită atunci, 

Dragi colegi 
Astăzi vă vorbesc despre 

 TEATRUL ONLINE 
Sursa : MECANICII’61, An 17, #179 septembrie 2021 EE   Corina FIRUȚĂ 
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încât  n-am  vrut să revăd drama cu altă interpretă.) Un bilet costă 45 de lei - și nu e scump dacă te 
gândești că poți vedea spectoacolul de două ori cu câți membri ai familiei sau prieteni dorești. 

Deci, am văzut ”Jocul de-a adevărul” și ”Stă să plouă” scrise de Lia Bugnar și puse în scenă la 
sediul Picior de play. (Trebuie să menționez că sunt o admiratoare a Liei Bugnar, dramaturg, actriță 
și regizoare – am mai văzut piese ale ei la Teatrul Godot pe când erau în clădirea de pe Lipscani, 
muzicalul ”Peretele” la Metropolis și altele, pe lângă cele menționate deja.)  

Dar aseară, 18 august 2021, am avut parte de un adevărat regal -  transmis de pe scena Palatului 
Bragadiru (care acum este sediul Teatrului 
Godot). Piesa ”Povestiri culese” este scrisă 
după cartea lui Donald Marguilles și jucată 
magistral de Maia Morgenstern și Ana 
Maria Pop. Și textul este dens și grav, 
impresionant, și tânăra actriță Ana Maria 
Pop excelează, dar ce face Maia cu doar doi 
ochi ai ei, două sprincene și doar o gură 
este de neuitat. Dacă aș fi făcut câte o poză 
la fiecare nouă expresie a chipului ei aș fi 
avut mii de imagini. Știam că Maia 
Morgenstern este o mare actriță, acum  m-
am convins că este o divă!  

Puteți găsi pe net spectacolele Picior de 
play, dar și a celorlalte teatre  – vă asigur că merită. 

O poveste de suflet și o comedie savuroasă! 

… o comedie dramă despre modul în care 
reacționează femeile la crizele grave din cursul vieții, 
cum ar fi boala și moartea, despre cum găsesc 
puterea de a merge mai departe și despre cum își pot 
găsi forța de care au nevoie în relațiile cu cei 
apropiați, chiar dacă acele relații sunt marcate de 
diferențe de opinii sau de gusturi. 

“Magnolii de Oțel a lui Robert Harling oferă 
publicului un amestec fermecător de dulceață, 
impertinență, lacrimi și râs…” 

–Jay Handleman, Herald-Tribune

Click pentru cuprins
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 MECANICII’61, An 17, #179 septembrie 2021 EE    Preluat din: Revista Lumea nr. 8 (341) 2021, WIKIPEDIA 

Henry Coandă,descoperitorul ”elixirului vieții seculare” 
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CÂTEVA DINTRE  REALIZĂRILE  MARELUI INVENTATOR 

1960 Sistem de transport în tub - Sisteme pentru deplasarea substanţelor solide containerizate. Aceste containere sunt ca nişte pistoane aflate într-un 
cilindru-conductă, pistoane care se etanşează cu pereţii conductei şi care sunt puse în mişcare printr-o diferenţă de presiune între faţă şi spate, cu 

depresiune în faţă. Asta face containerele să se deplaseze cu viteze fantastic de mari întrucât nu mai întâmpină frecare din partea aerului, fiind propulsate 
de presiunea din spate care poate fi chiar presiunea obişnuită a aerului. Se preconiza, astfel, ajungerea la viteze de 300, 400, 500 sau chiar 700 de km/h în 
tuburi. Acest sistem ar fi permis şi transportul de persoane, de exemplu între Bucureşti şi Ploieşti, în doar 6 minute. Ideea a fost reluată de 
proiectul Hyperloop, transportul de mare viteză prin tuburi vidate al lui Elon Musk.[9][] 

1935 Aerodina lenticulară - La baza efectului Coandă, a stat construirea aerodinei lenticulare, un aparat în formă de lentilă capabil să decoleze şi să 
aterizeze pe verticală, să se menţină în aer într-un punct fix şi să zboare cu viteze orizontale mari. [7]

1930"Efectul Coandă'" - Primele observaţii le face cu ocazia studierii primului avion cu reacţie din lume, Coandă 1910. După ce avionul decola, Henri 
Coandă observă că flăcările şi gazul incandescent ieşite din reactoare tindeau a rămâne pe lângă fuzelaj. Abia după 20 de ani de studii ale lui şi ale altor 
savanţi, inginerul român a formulat principiul din spatele aşa-numitului efect Coandă, numit astfel de profesorul Albert Metral. Cu ajutorul acestui fenomen a 
inventat „ajutajele Coandă” numite şi acum şi „ejectoare Coandă”. [6] 

Primul avion cu propulsie reactivă 
Coandă 1910 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperloop&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83#cite_note-9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83#cite_note-10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lentil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83#cite_note-7
https://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_Coand%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83#cite_note-6
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1928 Blocuri-piramidă - Alături de arhitectul francez J. Dupre, a realizat un proiect de imobil de locuinţe civile de case multicelulare metalice şi modulare 
conceput în forma unei piramide cruciforme. Imobilul avea 700 de apartamente, 100 m înălţime şi 220 de m latura la bază şi ar fi trebuit să fie realizat în 
estul Parisului 

1911-1914 Aparatele de zbor Bristol-Coandă - În calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol, Henri Coandă proiectează mai multe aparate de zbor 
"clasice" (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coandă. În 1912 unul dintre ele câştigă premiul întâi la Concursul internaţional al aviaţiei militare British 
Military Aeroplane din Anglia. 

Click pentru cuprins

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitect
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piramid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1912
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
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Efectul placebo 

Efectul placebo 

    Curtoazia Victor Muntean 

Multă lume a auzit de efectul placebo. 

In cadrul unui experiment medical, ţi se admnistrază un medicament despre 
care ţi se spune că este foarte eficient – de pildă cu pansament gastric. 

Din 100 de voluntari pe care se testează medicamentul, aproximativ 
50 constată intr-adevăr că au scăpat de durerea de stomac. 

Dar – surpriză ! 

Aşa-zisul medicament este de fapt o bobiţă de zahãr acoperitã de un inveliş 
albastru. El nu conţine nimic altceva decât zahãr. 

Si atunci, ce anume i-a vindecat pe cei 50 de voluntari ? 

Forţa sugestiei. 

Li s-a spus că se vor face bine, au fost convinşi că se vor face bine şi s-au 
făcut bine. 

In fapt, subconştientul lor a fost convins de eficienţa medicamentului şi a dat 
organismului comenzile necesare pentru a se face bine. 

Tot ceea ce mintea noastră crede, poate realiza. 

Efectul nocebo 

Mult mai puţini au auzit de efectul nocebo. 

In cadrul unui experiment similar, ţi se administrează o pastilă despre care eşti 
avertizat că iţi va face rău – de pildă crampe stomacale. 

  Rubrica diverse 
Sursa : MECANICII’61, An 17, #179 septembrie 2021 EE   Internet 
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De data aceasta, numărul celor ce se plâng de dureri la stomac este insă de 
90% ! 

Evident era aceeaşi pastilã inofensivă cu zahăr. 

IMPORTANT : Se constatã cã forţa sugestiei negative este mult mai mare decât 
a sugestiei pozitive (90% față de 50%). Aceasta concluzie a fost verificată în 
mai multe experiențe şi rezultatele ramân cam la acelaşi %. 

Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Suntem expuşi zilnic, oră de oră, 
unei adevărate avalanşe de mesaje negative , in primul rând prin presă . 

Inundaţii, cutremure, avioane prăbuşite, crime, violuri, preţuri care cresc,bârfe 
răutăcioase ale colegilor, accidente de maşină etc etc. 

Aceste mesaje cu puternică valoare emoţională lucrează fără să ne dăm seama 
asupra subconştientului nostru. 

Iar rezultatul este că ne merge prost fără să ştim de ce. Suntem deprimaţi, ne 
pierdem increderea intr-o viaţă mai bună, ne aşteptăm să ni se intâmple ce e 
mai rău. Si, de obicei, la ce te aştepţi, aşa se intămplă. 

Dăm vina pe ursită, pe destin, pe guvern , pe socri , pe colegi , fără să 
observăm că, de fapt răul l-am provocat inconstient, noi însine. 

Că l-am lăsat să pătrundă in mintea noastră ori de câte ori a vrut, fără să 
realizăm că trăim in casă cu un duşman. 

Puneţi piciorul in prag ! 

Incepând de astăzi inchideţi uşile pentru aceşti musafiri periculoşi. 

Evitaţi să mai urmăriţi jurnalele cu ştiri negative. 

Schimbaţi postul pe altceva. In fond aveţi 25 -30 -40 de canale prin firma de 
cablu. Urmăriţi emisiunile educative şi cele care să vă refacă starea optimistă. 

Muzică, divertisment, etc. 

Evitaţi persoanele negative, cele care permanent se vaietă , critică şi 
condamnă. 

Dacă aşa sunt colegii de serviciu sau, mai rău, şeful dumneavoastră, gândiţi-vă 
foarte  serios să vă căutaţi un alt loc de muncă. 

Altfel, rămânând alături de ei, riscaţi să vă condamnaţi la o viaţă de eşec şi 
frustrare si poate, sa va îmbolnaviti cu adevarat. 

Asociaţi-vă cu persoane pozitive, optimiste, orientate spre succes. 

Dacă vreţi sã aveţi o viaţã de succes, trebuie sã staţi cãt mai mult in preajma 
unor oameni de succes. 
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Proză ultrascurtă 
  Curtoazia Corina Firuță 

Fredric Brown a scris cea mai scurtă poveste de groază din câte au fost 
scrise: 
„Ultimul om de pe Pământ stătea în cameră. Cineva a bătut la uşă...” 

* * *
Scriitorul American O. Henry a câştigat concursul pentru cea mai scurtă
povestire care să aibă introducere, cuprins şi încheiere:
„Şoferul şi-a aprins ţigara şi s-a aplecat asupra rezervorului de
combustibil, ca să vadă câtă benzină a mai rămas. Decedatul avea 23 de
ani”.

* * *

Alan E. Mayer - „Ghinion” 
M-am trezit din cauza unei dureri cumplite în întreg corpul. Am deschis
ochii şi am văzut o soră medicală care stătea alături de patul meu.
- Domnule Fujima – a spus ea – aveţi noroc, aţi supravieţuit
bombardamentului din Hiroshima de acum două zile. Acum sunteţi în
spital, în afara oricărui pericol.
Foarte slăbit, am întrebat:
- Unde sunt?
- În Nagasaki, a răspuns ea.

* * *
Jane Orvis - „Fereastra”
De când Rita a fost omorâtă, Carter stătea la fereastră. Fără televizor,
fără cărţi, fără corespondenţă. Viaţa lui era ceea ce se vedea printre
jaluzele. Nu-i păsa cine îi aduce mâncarea, cine-i plăteşte facturile, el nu
părăsea camera. Viaţa lui este compusă din alergători, schimbarea
anotimpurilor, automobilele care trec, fantoma Ritei.
Carter nu înţelege că în camerele căptuşite cu pâslă nu sunt ferestre.

* * *
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Larissa Kirkland - „Propunerea” 
O noapte înstelată este cel mai potrivit timp. Cina la lumina lumânărilor. 
Un restaurant italian confortabil. O rochie neagră mini. 
Un păr splendid, ochi strălucitori, zâmbet cristalin. Împreună de doi ani. 
O perioadă minunată! Dragoste adevărată, cel mai bun prieten şi nimic mai 
mult. Şampanie! Îi cer mâna şi inima. Oamenii privesc? 
Lasă-i să se uite! Un inel cu diamant superb. 
Obrajii roşii, zâmbet fermecător. 
Cum adică: „Nu”?! 

* * *
Un exemplu perfect, în care se demonstrează cât de laconici, erau
spartanii este scrisoarea lui Filip al II-lea al Macedoniei, care a cucerit
multe oraşe greceşti:
„Vă sfătuiesc să vă predaţi imediat, deoarece dacă armata mea va intra
pe pământurile voastre, vă voi distruge grădinile, îi voi transforma pe
oameni în sclavi şi voi distruge oraşul”.
La care răspunsul primit din partea spartanilor a fost:
„Dacă...”

* * *
Robert Tompkins - „În căutarea adevărului”
În sfârşit, în acest sătuc uitat de lume căutarea lui a luat sfârşit.
Într-o căsuţă aproape prăbuşită în faţa focului stătea „Adevărul”.
El nu a văzut o femeie mai bătrână şi mai urâtă în viaţa sa.
- Sunteţi Adevărul?
Bătrâna a dat din cap în semn că da.
- Spuneţi-mi ce trebuie să transmit lumii? Ce veste să le dau?
Bătrânica a scuipat în foc şi a răspuns:
- Spune-le că sunt tânără şi frumoasă!

* * *
Victor Hugo a trimis manuscrisul romanului „Mizerabilii” editorului său cu
o scrisoare care cuprindea doar «?».
Răspunsul a fost la fel de laconic: «!» (cea mai scurtă conversaţie
înregistrată vreodată prin intermediul scrisorilor)...

Click pentru cuprins
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O româncă a provocat prima ploaie 
artificială din lume, în 1931

• D E  M A R I N A  C O N S T A N T I N O I U

• 2 4  I U N I E

• T R E B U I E  S Ă  Ș T I I

Puțini știu că adevarata descoperitoare a radioactivității artificiale a fost o 
româncă, Ștefania Mărăcineanu, nu Irène și Frédéric Joliot Curie, care au luat 
Premiul Nobel pentru Chimie cu această descoperire, în 1935. 
La începutul secolului XX, pe vremea când foarte puţine femei erau în lumea 
ştiinţei, o româncă lucra la doctorat în laboratorul lui Marie Curie, la Paris, 
cercetând radioactivitatea. Era Ștefania Mărăcineanu. 
În perioada în care își pregătea teza de doctorat – Constanta radioactivă a poloniului –
 semnalase, încă din 1924, celor doi cercetători descoperirea sa ca urmare a unor 
serii întregi de experimente ingenioase, și planificate, decurgând logic din una în 
alta. Ea a obsevat că plumbul din containerele folosite radia și după îndepartarea 

Ștefania Mărăcineanu în laboratorul său 

https://editiadedimineata.ro/o-romanca-a-provocat-prima-ploaie-artificiala-din-lume-in-1931/
https://editiadedimineata.ro/o-romanca-a-provocat-prima-ploaie-artificiala-din-lume-in-1931/
https://editiadedimineata.ro/author/marcons/
https://editiadedimineata.ro/o-romanca-a-provocat-prima-ploaie-artificiala-din-lume-in-1931/
https://editiadedimineata.ro/categorie/trebuie-sa-stii/
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poloniului radioactiv. 
 A studiatacelași lucru pe zinc și cupru, prin radiere cu raze alfa obținute de la 

poloniu radioactiv, potrivit itc-cluj.ro. 
A obţinut doctoratul în numai doi ani şi a fost prima fiziciană româncă importantă. 
După încheierea doctoratului a revenit la Facultatea de Ştiinţe a 
UniversităţiiBucureşti, unde a înfiinţat Catedra de Radioactivitate, notează Radio 
România Actualități. 
În ţară, s-a ocupat de fenomenele meteorologice descoperind procedeul de 
declanşare artificială a ploii şi a realizat un astfel de fenomen pentru prima dată în 
lume la Bucureşti în anul 1931. 
S-a născut în București, la 18 iunie 1882. A absolvit facultatea în 1910, cu o diplomă
în fizică şi chimie.
A fost profesoară la Şcoala Centrală de Fete din Capitală.
După Primul Război Mondial, cu sprijinul financiar al Ministerului Ştiinţelor din
România, şi-a început studiile pentru doctoratul în fizică şi a plecat în Franţa să
lucreze în laboratorul lui Marie Curie.
Cerând un grad superior la facultate, Ștefania Mărăcineanu îi scria regelui Carol al
II lea: “Numirea mea s-ar putea face pe aceeași cale excepțională ca și a domnilor
recomandați de dl. Perrin, că o recompensă a descoperirii radioactivității artificiale, care este
a mea și de al cărui fruct s-a bucurat dna Joliot Curie, recomandată de însuși dl. Perrin
pentru Premiul Nobel. (… ) Domnul Decan al Facultății de Științe și o parte din profesori mă
sacrifică pentru a nu-i nemulțumi pe dl. Perrin și pe soții Joliot Curie, de care, zic dumnealor,
au nevoie.” De altfel, Frédéric și Irene au și recunoscut acest lucru, într-un interviu
acordat ziarului „Neues Wiener Journal“, citat de itc-cluj.ro.
În anul 1935 a fost victima unei nedreptăţi, prin acordarea Premiul Nobel pentru
Chimie soţilor Irene si Frederic Jolliot Curie pentru descoperirea radioactivităţii
artificiale, cu toate ca savanta româncă este persoana care a adus primele
descoperiri în acest domeniu.
A fost invitată de guvernul francez să-și continue cercetările în domeniul
fenomenelor meteorologice, în 1934, în Algeria. Continuând cercetările în
domeniul fenomenelor naturii, a stabilit o legatură între cutremure și precipitații.
Asemeni savantei Marie Curie, expunerea la substantele radioactive pe durata
experimentelor nu a fost benefică organismului, ea îmbolnăvindu-se de cancer. S-a
stins din viaţă la vârsta de 62 de ani, în august 1944.
Culmea, în timp ce i se recunosc meritele chiar și în Franța, Ștefania Mărăcineanu
nu figurează nici în ultimul dicționar enciclopedic român, din secolul al XXI-lea,
scrie itc-cluj.ro.
• 15 ian 1934 – soţii Irene şiFrederiqueJoliotCurieanunţă 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;

http://www.itc-cluj.ro/capatana/valori/Portrete/maracineanu.htm
http://www.itc-cluj.ro/capatana/valori/Portrete/maracineanu.htm
http://itc-cluj.ro/
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• 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 şiFrederique 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 recunoaştecontribuţia la descoperirea acestui fenomen;
• 1937 – este primită membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România.

„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 întrebuinţatşi 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.”

“D-na Pierre Curie nu mi-a permis a da această explicaţie în teza de 

doctorat şi mi-a 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.”

“… în momentul de faţăaş putea spera şi eu să mi se facă dreptate şi să

obţin măcar pentru ultimii ani în învăţământ o situaţie conformă

activităţiişi 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
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mai ales este destul de mare, … şi unde am băgat tot ce aş fi putut 

economisi în cariera mea didactică… “

“… 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 secţieşi eram să fiu numită 

şefa ei ştiţi că secţiile au fost desfiinţate. A fost o persecuţieşi 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. …”
Sursa citatelor: Muzeul Național Tehnic ”Dimitrie Leonida” 

Click pentru cuprins

https://www.mnt-leonida.ro/
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate  pe criteriul unui 
eventual  interes al Dvs. Pentru a le accesa, clik pe  numele Linck-ului pe care doriți  
să-l vizionați. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

Cum să tai un pepene.mp 4 10 min  Curt. Paul Moren 

Voroneț        .pps 30 pag  Curt. Valeriu Pop 
Patrimoniul mondial 
francez        .pps 47 pag  Curt. N. Suruceanu 
Cappadocia        .pps 53 pag  Curt.DanGeorgescu 
Luna, coincidențe  
cosmice stranii        .pdf  2 pag  Curt. Valeriu Pop 
Incredibile.... unele  .pps 43 pag  ibidem 
Scara  .pps 19 pag  Curt. N. Suruceanu 
Poduri și viaducte  .pps 53 pag  ibidem 
Africa de Sud        .ppsx151pag Curt.Valeriu Pop 
Schimbări climatice  .pdf 9pag  Curt.CorinaFiruță 
Nu am fost noi  .pps 16 pag  Curt.Valeriu Pop 
Restaurante     .pps 46 pag         ibidem 

 Sumar conținut      .mp4 10 min 
 .pdf   11 pag 
 .pps 458 pag 
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https://drive.google.com/file/d/1Wp3-0SnNzHJnsemlRYDnFNxe18tmkHcQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b4_ze5x_8jrgINq5yAiEZ8ja30_G8Z4O/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1uzTkd-v0FsYpF6Do7q8VfFP4iu-Jo7EX/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1evH18J4O6oux8riIMQsyyI670MR4IvMj/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Luna......pdf
https://docs.google.com/presentation/d/14tVQ6f-U3LmSc9t-sEpwYXOv_0y3NcbX/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/124N1Dsiym1jghCgP_8TMZR4K9oTBGZ4r/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
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https://drive.google.com/file/d/1TG7WLl9o0CAQZmILXoS_uACc-HhtgeKR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_TUkk_QlHRukgMV5vP2JkT0VCr11uoLE/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kMerwQF0ncW6QWqWEy-HuNKiBDy5T_SO/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
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