
                                      ____________        ______   METROLOGIE, vol.LIII (serie nouă), 2006, nr. 1 - 4 
 

NICOLAE ILIOIU A ÎMPLINIT VENERABILA 
VÂRSTĂ DE 95  ANI 

 
 Stimate Domnule Nicolae Ilioiu, 
 
 Ne adresăm Dumneavoastră, în această zi aniversară, cu urarea sinceră de multă sănătate şi ani mulţi, 
pornită din suflet şi plină de profund respect şi aleasă consideraţie, şi însoţită de sincere felicitări pentru tot 
ceea ce aţi realizat şi, în esenţă, aţi însemnat, peste o jumătate de veac de activitate depusă cu pasiune şi 
încredere în reuşită, în orice situaţie v-aţi aflat, pentru metrologia din România şi, totodată, pentru instituţia 
naţională de metrologie. 
 Multe din realizările înfăptuite în metrologia din ţara noastră, în acest timp, sunt legate şi de prezenţa, 
acţiunile, strădaniile şi realizările Dumneavoastră. 
 Aţi dezvoltat, la început, activitatea de metrologie legală, încercând şi reuşind, să duceţi mai departe 
moştenirea înaintaşilor români, Ştefan C. Hepites şi Constantin Stătescu, primii conducători ai Direcţiei 
Măsurilor şi Greutăţilor, care s-au făcut şi ne-au făcut cunoscuţi şi respectaţi în lumea metrologiei, în primul 
rând în Comitetul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi, ai cărui membri au fost mulţi ani. Încă din acei ani ai 
metrologiei noastre în Epoca modernă aţi contribuit la punerea bazelor activităţii de cercetare în domeniul 
metrologiei, iniţiind şi dezvoltând preocupări pentru cercetări ştiinţifice în domenii de interes pentru România 
şi acordând prioritate cercetărilor ştiinţifice pentru realizări de etaloane şi elaborare de metode de măsurare 
moderne, dar şi pentru valorificarea a ceea ce s-a înfăptuit de-a lungul anilor, după adoptarea Sistemului 
Metric de unităţi de măsură în România, manifestare ştiinţifică cu largă participare internaţională în a cărei 
organizare aţi avut un rol hotărâtor. 
 Aţi sprijinit numeroşi tineri cercetători să meargă la specializare şi/sau perfecţionare în Institute 
Naţionale de Metrologie din alte ţări şi aţi pus bazele învăţământului tehnic post-liceal de metrologie, care a 
însemnat, în acea vreme, o importantă formă de pregătire a unui număr mare de specialişti metrologi pentru 
economia naţională, inclusiv pentru metrologia din România. 
 Aţi determinat, prin exemplul personal, elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice pentru studiul 
unităţilor de măsură, al etaloanelor şi al metodelor de măsurare, inclusiv cu privire la contribuţiile aduse de 
români în aceste domenii. 
 Suntem mândri să fim contemporani cu Dumneavoastră şi ne dorim să fiţi încă ani mulţi un 
colaborator al nostru pe probleme de contemporaneitate în metrologie. 
                      La mulţi ani! 
 3  noiembrie 2006                                                                            prof. univ.dr. ing. Fănel Iacobescu 
                                                               Director General al BRML 

 
 

 

 
 
 

Inginer român. Născut la data de 3 noiembrie 1911 în Comuna Basarabi, 
judeţul Dolj. Director general al Direcţiei Generale de Metrologie  şi  al  
Oficiului  de  Stat  pentru Metrologie (1952 - 1967). Considerat unul dintre 
conducătorii din domeniul metrologiei moderne cu preocupări şi rezultate 
remarcabile în organizarea şi dezvoltarea acestei activităţi în România.  
Preşedintele României i-a conferit în anul 2004, pentru meritele sale în  
întreaga activitate de metrologie, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în 
gradul  de Cavaler. 
● A identificat prima  măsură  etalon de lungime denumită „Palmus dacic” (egală cu 
lăţimea palmei, fără degetul mare), care a fost realizată pe un os de pasăre, folosită pe 
teritoriul României şi descoperită  la Calu – Piatra Neamţ, datată în Cultura Cucuteni, 
în legătură cu care îi este publicat un articol în paginile acestui număr al revistei 
„Metrologie”, revistă a cărei publicare, începând din 1954, i s-a datorat. 
● A efectuat cercetări privind sistemele de măsurare existente pe teritoriul ţării 
noastre, începând de la sistemele de măsurare ale dacilor şi acordând  o atenţie 
deosebită influenţelor greco-romane asupra măsurilor folosite de aceştia în 
schimburile de produse cu strămoşii noştri. 
● A elaborat şi publicat lucrări în domeniul metrologiei generale şi legale, în 
colaborare cu Gheorghe Ivanovici (1904 - 1983), şi în domeniul istoriei metrologiei şi 
al rolului metrologiei şi al etaloanelor în România şi în lume, în colaborare cu Fănel 
Iacobescu (n. 1953), ultimele două lucrări, respectiv „Istoria metrologiei în România” 
(2003) şi „Metrologia - etalon al civilizaţiilor” (2004), reprezentând evenimente 
editoriale de mare însemnătate, care au umplut un gol simţit în lumea metrologiei. 

 
c.s I fiz. Gheorghe P. Ispăşoiu 

Nicolae ILIOIU 

(n. 1911) 
 


