
 

Tematica 
 
 
- mărimi şi unităţi de măsură 
- metode de măsurare 
- incertitudine de măsurare 
- trasabilitate 
- validare de metode 
- cercetare europeană în metrologie 
 
Comunicări  
 

Timpul alocat prezentărilor orale 
ale invitaţiilor speciali din sesiunile 
plenare este de 30 minute. Timpul 
alocat prezentărilor orale din sesiunile 
plenare din data de 18 noiembrie 2011 
este de 15 minute. O sesiune extinsă 
de postere este planificată pentru data 
de 17 noiembrie 2011. 
 
Rezumate şi comunicări în extenso 
 

Termenul limită pentru 
transmiterea rezumatelor este de 
20.09.2011.Selecţia lucrărilor va fi 
comunicată până pe 01.10.2011. 
Lucrările în extenso, selectate de 
Consiliul Ştiinţific, vor fi publicate în 
Revista Metrologie (cotaţie B+). 

  

Consiliul ştiinţific 
 
 
Prof.univ.dr.h.c.Fănel IACOBESCU 
Academician Marius Peculea 
Prof.univ.dr. Ion M.Popescu 
Prof.univ.dr. Costin Cepişcă 
Prof.univ.dr. Mircea Atudorei 
Prof.univ.dr. Carmen Ionescu Golovanov 
Dr. Dragoş Boiciuc 
Dr. Aurel Millea 
 
 
Organizatori 
 
Institutul Naţional de Metrologie 
Biroul Român de Metrologie Legală 
 
 
 
Secretariat: 
 
Institutul Naţional de Metrologie 
Şos.Vitan-Bârzeşti Nr.11 
Sector 4, 042122 
Bucureşti 
Tel: +4021 334 55 20 
Fax: +4021 334 55 33 
Email: irina.stan@inm.ro 
           mirella.buzoianu@inm.ro 

  

Scopul manifestării 
 
 

Simpozionul îşi propune să 
evidenţieze stadiul actual al metrologiei 
ştiinţifice în România şi să contureze 
principalele direcţii de dezvoltare ale 
problematicii în contextul integrării depline 
a României în Uniunea Europeană precum 
şi al Aranjamentului de Recunoaştere 
Mutuală CIPM-MRA. 
 
 
Program preliminar 
 
17.11.2011 
  830 – 900   – înregistrare participanţi 
  900 – 930   – deschidere oficială 
  930 – 1130 – sesiune plenară 
1130 – 1200 – pauză de cafea 
1200 – 1400 – sesiune plenară 
1400 – 1500 – pauză de prânz 
1500 – 1700 – sesiune poster 
 
18.11.2011 
  900 – 1100 – sesiune plenară 
1100 – 1130 – pauză de cafea 
1130 – 1330 – discuţii, concluzii şi 
                     închidere manifestare 
 

 
 
 

 



 

 
Misiune 
 
 
 

Misiunea fundamentală a 
Institutului Naţional de Metrologie este 
realizarea, conservarea şi diseminarea 
unităţilor de măsură în România, în 
conformitate cu cerinţele Aranjamentului de 
Recunoaştere Mutuală a Etaloanelor 
Naţionale şi a Certificatelor de Etalonare 
emise de institutele naţionale de metrologie 
(CIPM-MRA). 

 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Change must be evolution not 
revolution 

(metrology makes no exception) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Prezent şi 
perspective în 

ştiinţa 
măsurării 

 
 

Simpozion cu participare 
internaţională în cadrul 

manifestărilor prilejuite de 
cea de-a 60-a aniversare a 

înfiinţării Institutului Naţional 
de Metrologie în România 

 
 
 

 
Primul anunţ 

 
 

 
Bucureşti 

17– 18 noiembrie 2011 
 
 
 

1951 – 2011 

 

60 
 


