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În luna august a anului 1954 apărea primul număr
al revistei „Metrologia aplicată”, publicaţie a Direcţiei
Generale de Metrologie de pe lângă Consiliul de
Miniştrii. În „Cuvântul Înainte”, inginerul Constantin
Godeanu exprima intenţia ca noua publicaţie să nu fie
considerată doar un buletin de dări de seamă ale
Institutului de Cercetări Metrologice, înfiinţat în anul
1951, de informare a metrologilor din unităţile
Direcţiei Generale de Metrologie, Revista trebuia să
reprezinte „expresia colectivă a tuturor departamentelor care construiesc şi folosesc aparate de
măsurat, pe linia preocupării de lichidare a
empirismului în procesele tehnologice, de ridicare a
tehnicii la un nivel cât mai apropiat de nivelul
ştiinţei”.
De-a lungul celor 54 de ani de apariţie neîntreruptă, sub diferite titulaturi, revista a reprezentat
singura publicaţie naţională destinată diseminării
cunoştinţelor ştiinţifice şi rezultatelor practice din
domeniul metrologiei. Prin articolele publicate,
revista a sprijinit dezvoltarea şi perfecţionarea
activităţii de metrologie din România, a constituit
principala referinţă bibliografică pentru asigurarea
exactităţii şi legalităţii măsurărilor efectuate pentru
desfăşurarea proceselor de producţie, pentru realizarea şi controlul calităţii produselor, pentru evaluarea
şi monitorizarea calităţii mediului şi condiţiilor de
muncă, pentru diagnostic şi tratament medical etc.
Au fost editate 323 numere ale revistei, însumând
mai mult de 16.000 pagini. În primii ani de apariţie
(1954 – 1970), revista, sub titulatura „Metrologia
aplicată”, a fost editată lunar, cu excepţia anului 1954
(5 numere) şi perioadei 1958 – 1962 (4 – 6 numere
anual). În perioada 1971 – 1974, revista a fost editată
lunar sub titulatura „Calitate Produse şi Metrologie”.
Începând din anul 1975, s-a revenit la denumirea
iniţială; revista „Metrologie aplicată” a apărut
trimestrial, cu 48 pagini la fiecare număr, până în
anul 1989. După această dată, timp de un an,
revista a fost editată cu titlul „Calitate, Fiabilitate,
Metrologie”. În sfârşit, începând cu anul 1991 şi până
în prezent, revista a apărut periodic sub actuala
denumire „Metrologie” (serie nouă). Tirajul revistei
a variat în limite foarte largi (între 125 şi 5000 de
exemplare), asigurându-se în tot acest timp difuzarea
de exemplare în străinătate, în cadrul schimbului de
publicaţii.
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Articolele şi celelalte materiale publicate de-a
lungul anilor au prezentat rezultatele cercetărilor
din cadrul Institutului Naţional de Metrologie,
probleme legate de etalonarea şi verificarea
mijloacelor de măsurare precum, supraveghere
a proceselor de producţie şi controlul calităţii,
diverse aspecte referitoare la folosirea corectă a
mijloacelor de măsurare, metode de prelucrare şi
interpretare a rezultatelor măsurărilor, diverse
aparate de măsurat şi control realizate în ţară şi
străinătate, etaloane şi instalaţii de etalonare şi
verificare, diverse activităţi şi publicaţii interne şi
internaţionale din domeniul controlului calităţii şi
metrologiei sau domenii conexe, probleme de
metrologie legală etc.
Este de necontestat faptul că, de-a lungul
apariţiei sale, revista naţională de metrologie a
contribuit la intensificarea colaborării unor personalităţi de seamă ale ştiinţei româneşti cu
cercetătorii din domeniul metrologiei şi cadre
universitare recunoscute, pe fondul procesului de
globalizare şi coagulare a tuturor resurselor
pentru îmbunătăţirea exactităţii de măsurare,
asigurarea comparabilităţii şi uniformităţii rezultatelor măsurărilor raportate în cele mai diverse
sectoare de activitate economică şi socială respectiv, pentru racordarea tuturor valorilor etaloanelor
de măsurare la referinţe recunoscute.

Continuând tradiţia editorială, anul 2008 marchează
un moment cheie pentru revista de metrologie prin
alcătuirea unui colegiu ştiinţific care reuneşte
personalităţi de seamă ale Institutelor Naţionale de
Metrologie din Europa, ale asociaţiei EURAMET, ale
ştiinţei şi educaţiei din România.
Din acest an revista Metrologie va fi structurată în
patru capitole mari: Sinteze, Comunicări generale,
Tehnica măsurării şi Informaţii.
În capitolul Sinteze urmează să fie prezentate
contribuţii de sinteză pe un domeniu al ştiinţei şi
tehnicii măsurării. Capitolul de comunicări generale
va reuni articole dedicate, în principal, cercetării ştiinţifice şi inovării în metrologie. Contribuţiile privind
aspectele practice ale măsurărilor, etalonărilor sau
verificărilor mijloacelor de măsurare urmează să fie
incluse în capitolul „Tehnica măsurării”. Diversele
evenimente importante desfăşurate la nivel naţional şi
internaţional, tezele de doctorat susţinute de specialiştii Institutului Naţional de Metrologie, alte subiecte
de larg interes vor fi prezentate în capitolul
„IV. Informaţii”.
Referenţii ştiinţifici sunt, în principal, de prestigiu
reprezentând toate domeniile de măsurare ale
metrologiei ştiinţifice, legale şi aplicate.
Prin asigurarea unei apariţii, cel puţin trimestriale,
cu articole de înalt nivel ştiinţific, revista „Metrologie”
va conferi noi valori metrologiei din România.
Prof. dr. ing. Fănel IACOBESCU
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