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PREAMBUL 

IMEKO (Confederaţia Internaţională de Măsu-
rări) – cea mai importantă organizaţie internaţională 
din domeniul teoriei şi tehnicii măsurărilor – a fost 
înfiinţată în 1958, de mai multe ţări fondatoare, 
printre care şi România. Până în 1973, organizaţiile 
membre nu plăteau cotizaţie. În 1973 s-au stabilit 
nişte cotizaţii, în funcţie de populaţia fiecărei ţări 
membre; pentru România, s-a atribuit cotizaţia 
minimă, de 100 USD anual.1 

Din partea României, la început organizaţia 
membră a fost CNIT (Consiliul Naţional al 
Inginerilor şi Tehnicienilor), reprezentant prof. 
Corneliu Penescu (prorector la Institutul Politehnic 
Bucureşti). Ulterior, CNST (Consiliul Naţional 
pentru Ştiinţă şi Tehnologie) a preluat reprezentarea 
României la IMEKO. 

În 1979 CNST propune, prin adresa 5608/ 
26.04.1979, ca reprezentarea RSR să fie transferată 
la IGSCCP – INM (Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calităţii Produselor – Institutul Na-
ţional de Metrologie). Cotizaţia anuală de 100 USD 
fusese plătită până în 1978 de CNST, iar apoi – 
după preluarea de către IGSCCP – INM, în 1980, de 
către IGSCCP.  

În 1980 ca delegat al României în Consiliul 
General IMEKO a fost desemnat de către IGSCCP 
Ion Asavinei. Acesta a fost propus să participe la a 
24-a sesiune a IMEKO GC, Berlin, 12-16 octombrie 
1981. 

În 1983 a fost achitată ultima cotizaţie, pe anii 
1982-1983. 

În perioada următoare, comunicarea cu IMEKO 
a devenit greoaie, iar la un moment dat s-a 
întrerupt cu desăvârşire. Secretariatul IMEKO s-a 
plâns în repetate rânduri de imposibilitatea resta-
bilirii oricărei legături cu organizaţia membră din 
România. La şedinţele Consiliului General IMEKO 
nu a mai participat nimeni din partea noastră, la 
corespondenţa poştală venită de la secretariatul 
IMEKO nu se răspundea, la telefon delegatul 
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organizaţiei membre din România era de negăsit, 
iar cotizaţia (absolut modică) nu a mai fost 
achitată. Pe scurt, partenerul român în IMEKO 
devenise total inactiv. 

În această situaţie, Consiliul General IMEKO 
s-a văzut nevoit, în 1989, să decidă excluderea 
organizaţiei membre române din IMEKO. A fost o 
acţiune fără precedent pentru IMEKO (dar deve-
nită obişnuită în acel timp pentru alte organisme 
internaţionale la care România era membră), o pată 
pentru întreaga comunitate inginerească (şi nu 
numai) din România. 

PERIOADA DE ÎNCEPUT 

În martie 1990, din iniţiativa dr. Aurel Millea 
(pe atunci consilier la CNSMC – Comisia Naţio-
nală pentru Standardizare, Metrologie şi Calitate, 
din septembrie 1990 director al INM – Institutul 
Naţional de Metrologie), împreună cu Dan 
Stoichiţoiu şi Ionel Urdea-Marcus, a fost înfiinţată 
SRM – Societatea Română de Măsurări, ca 
asociaţie profesională non-profit, pe baza vechii 
Legi 21 din 1924 (Legea Mârzescu). Înfiinţarea 
SRM s-a făcut prin Hotărârea Judecătoreasca nr. 
818 din 18 martie 1990, care a declarat-o persoană 
juridică, cu statut propriu; sediul iniţial a fost in 
Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 21. 

Funcţiile de conducere provizorii, declarate la 
înfiinţare, au fost: 

• preşedinte: Aurel MILLEA 
• vicepreşedine: Dan STOICHIŢOIU 
• secretar: Ionel URDEA-MARCUS 
Pentru înfiinţarea SRM, conform prevederilor 

legii, era necesar un număr de minimum 20 mem-
bri; lista cu semnături prezentată la Judecătorie a 
inclus 24 de membri fondatori. 

Au fost tipărite, într-un număr mare de 
exemplare, statutul SRM şi un pliant informativ în 
legătură cu obiectivele, organizarea şi funcţionarea 
societăţii. Au fost multiplicate de asemenea for-
mulare de înscriere şi legitimaţii. Pentru început, a 
fost stabilită o cotizaţie anuală de 100 lei (pentru 
persoane fizice). 

Au fost înfiinţate în ţară 6 filiale ale SRM, în 
oraşele Bacău, Baia Mare, Braşov, Craiova, Iaşi şi 
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Timişoara. Acestea au ţinut adunări generale, în 
care au fost alese conducerile şi stabilite programe 
de activitate.  

La mijlocul anului 1990 SRM avea peste 600 
de membri, din toată ţara: metrologi din labora-
toare şi întreprinderi, ingineri, tehnicieni, cadre 
didactice, studenţi, cercetători, proiectanţi etc. 

Tot în anul 1990 a fost iniţiată publicarea 
"Buletinului Societăţii Române de Măsurări", ca 
principala cale de menţinere a contactului cu 
membrii societăţii. Distribuit gratuit membrilor 
SRM, buletinul a fost o publicaţie informativă de 
6 pagini cu conţinut variat, având câteva rubrici 
permanente sau semipermanente: note şi articole 
scurte pe teme actuale, ştiri din viaţa societăţii, 
evenimente interne şi externe, pagina producători-
lor şi utilizatorilor, titluri din volumele congreselor 
mondiale IMEKO, invenţii româneşti din domeniul 
măsurărilor, oferte şi cerinţe legate de tehnica 
măsurării, calendare de manifestări internaţionale, 
idei pentru creatori, cărţi noi, etc. În perioada 
1990-1992 au apărut 6 numere ale buletinului. 

În primii ani de existenţă, SRM a luat parte la 
organizarea unor diverse manifestări tehnice şi 
ştiinţifice în domeniul măsurărilor: conferinţe 
naţionale şi internaţionale, simpozioane, consfătuiri, 
cursuri şi instruiri etc. A colaborat cu Institutul 
Naţional de Metrologie, Biroul Român de 
Metrologie Legală, Universitatea "Politehnica" 
Bucureşti la diferitele conferinţe, simpozioane şi 
alte evenimente organizate de acestea, contribuind 
la informarea celor interesaţi şi la popularizarea 
lor, difuzarea materialelor şi menţinerea legăturilor 
cu participanţii. 

ADMITEREA SRM CA ORGANIZAŢIE 
MEMBRĂ A IMEKO 

Unul din obiectivele importante ale SRM a fost 
solicitarea primirii ca organizaţie membră a 
IMEKO (Confederaţia Internaţională de Măsurări). 
Acest pas constituia, pe de o parte, o reparaţie a 

evenimentului regretabil din trecut – excluderea 
vechii organizaţii – şi, pe de altă parte, introducea 
SRM în circuitul internaţional al marilor asociaţii 
profesionale din sfera teoriei şi tehnicii măsurărilor. 

În vara anului 1990, SRM a trimis o adresă 
oficială secretarului general al IMEKO, dr. Kemény 
Tamás, de solicitare a aderării la IMEKO, însoţită 
de o listă a membrilor marcanţi ai societăţii. Copia 
acestei adrese, împreună cu lista amintită, este 
redată în continuare. 
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Problema a fost pusă pe ordinea de zi a  
celei de a 33-a şedinţe a Consiliului General 

IMEKO din 12-14 noiembrie 1990, la Arnhem, 
Olanda1. 

 

 
 

La1şedinţa programată a Consiliului General 
IMEKO a participat din partea României  dl. dr. 

                                                            
1 Textul integral al documentului se găseşte la redacţia 
Revistei. 

Aurel Millea, preşedintele nou înfiinţatei societăţi 
SRM. La pct. 10.b al ordinei de zi, dl. Millea a 
prezentat următoarea cuvântare: 

Consiliul General a aprobat în unanimitate 
admiterea SRM ca nou membru al IMEKO. 
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Acest lucru este reflectat şi în procesul verbal al 
şedinţei1.  

Cu aceasta s-a încheiat o nouă etapă din 
perioada de început a istoriei SRM, consemnând 
atingerea principalului obiectiv pe plan extern al 
societăţii.  

După cum rezultă din raportul de mai sus al 
şedinţei Consiliului General, admiterea SRM  
s-a făcut fără obiecţii, iar impresia generală 
asupra modului în care a decurs întregul proces 
de aderare a SRM a fost cât de poate de favo-
rabilă.

 
 

CÂTEVA EVENIMENTE  
DIN PERIOADA 1991-2008 

Pe1plan intern, accentul a fost pus pe cola-
borarea în continuare la organizarea unor diverse 
manifestări tehnice şi ştiinţifice în domeniul 
măsurărilor: conferinţe naţionale şi internaţionale, 
                                                            
1 Textul integral al documentului se găseşte la redacţia 
Revistei. 

simpozioane, consfătuiri, cursuri şi instruiri etc.  
Dintre acestea, trebuie amintită în primul rând 

seria de Simpozioane Naţionale de Metrologie 
(SNM), care fusese începută în 1981, şi reluată apoi 
din trei în trei ani. SRM a participat activ la ediţiile 
din anii 1991, 1994 şi 1997 (al 4-lea, al 5-lea şi 
respectiv al 6-lea Simpozion Naţional de Metrologie).  

Al 6-lea SNM s-a desfăşurat în zilele de 16 şi 
17 septembrie 1997, în Sala Palatului din Bucu-
reşti. Simpozionul a fost organizat de Institutul 
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Naţional de Metrologie, cu sprijinul Biroului 
Român de Metrologie Legală şi al Ministerului 
Cercetării şi Tehnologiei, cu colaborarea Societăţii 
Române de Măsurări şi cu contribuţia facultăţii de 
Electrotehnică a Universităţii Politehnica din Bu-
cureşti, precum şi a unui mare număr de de 
universităţi, institute de cercetare, instituţii publice 
şi firme din domeniul aparaturii de măsurare. În 
sesiunea generală au fost prezentate 6 referate, de 
M. Kochsiek şi A. Odin (PTB Germania), A. Millea 
(INM), D. Dinu (BRML), Ed. de Leer ((NMI, 
Olanda), L. Popescu (STEROM Câmpina), iar în 
cele 8 sesiuni ale simpozionului au fost prezentate 
87 comunicări, de către autori de la 25 de instituţii. 

Tot în 1997 a avut loc la Bucureşti cursul 
“Calculul incertitudinii în metrologie”, în cadrul 
Programului Phare PRAQIII, asigurat de un 
consorţiu al NMI Van Swinden Laboratorium 
(Olanda), Danish Institute of Fundamental 
Metrology (Danemarca) şi Waldus Consultancy for 
Training Projects (Olanda), sub egida Comisiei 
Europene. Cursul, organizat de BRML, INM şi 
SRM, a cuprins lecţii teoretice, exerciţii, studii de 
caz, întrebări şi răspunsuri, conduse de doi experţi 
universitari din Olanda, foşti angajaţi ai NMI Van 
Swinden Laboratorium (Laboratorul Naţional de 
Etaloane al Olandei). Au participat 25 de cursanţi de 
la Institutul Naţional de Metrologie, Biroul Român 
de Metrologie Legală, firme din domeniul aparatelor 
de măsurat, laboratoare de metrologie. Desfăşurat la 
Sala Palatului din Bucureşti, cursul a beneficiat de o 
foarte bună organizare şi de excelente mijloace 
audio-vizuale, inclusiv traducere sincronă pe întreaga 
durată. Participanţii au primit materiale complete în 
limba română, acoperind conţinutul  părţii teoretice, 
la care s-au adăugat aplicaţii din domenii diferite ale 
metrologiei. Materialul predat a fost împărţit pe 
şapte module: trasabilitate (trasabilitate internaţiona-
lă, calitate, acceptare în UE); măsurări şi incertitudine 
(definiţii, incertitudine de măsurare, rezultate numeri-
ce, cifre semnificative); procese statistice (metode 
de calcul în statistică, medie, abatere standard, repar-
tiţii, prelucrarea datelor); diagrame de trasabilitate 
(lanţuri de trasabilitate, raport de incertitudini, 
exemple); surse ale incertitudinii (identificarea surse-
lor, exemple); calculul incertitudinii de măsurare 
(modelul procesului de măsurare, cazul etalonărilor, 
propagarea incertitudinii standard, evaluarea de tip A 
şi evaluarea de tip B, incertitudine extinsă, exemple); 
ajustarea curbelor (regresii, metoda celor de mai mici 
pătrate, analiza tendinţei). 

În anul 2000, când urma să aibă loc cel de-al  
7-lea simpozion naţional de metrologie, s-a sugerat 
înlocuirea lui cu o conferinţă mai amplă, prilejuită 
de a 50-a aniversare a înfiinţării Institutului Naţio-
nal de Metrologie. În felul acesta, a luat naştere 

Conferinţa Internaţională de Metrologie, prima de 
acest fel din istoria metrologiei româneşti.  

Conferinţa a avut loc în Sala Palatului, care a 
oferit un cadru adecvat prezentării comunicărilor, 
în sesiunile plenare şi cele pe secţiuni, precum şi a 
posterelor. Lucrările Conferinţei au fost editate în 
trei volume, cu un total de 900 de pagini, con-
ţinând cele 154 de lucrări susţinute de peste 300 de 
autori, în limbile engleză şi română. A fost un 
succes pe toate planurile, reflectat în presă, în 
declaraţiile unor participanţi, televiziune, radio. 

 

 
 

Dintre măsurile organizatorice care au fost luate 
în această perioadă, menţionăm doar următoarele: 

– mutarea sediului societăţii în şos. Vitan-
Bârzeşti nr. 11, în acelaşi local cu BRML şi INM, 
ceea ce a permis colaborarea mai uşoară cu cele 
două instituţii, beneficierea de unele servicii puse 
la dispoziţie de acestea şi contactul direct cu o 
bună parte din membrii activi; 

– deschiderea pentru SRM a contului bancar 
2511010319.4, la CEC unitatea Grant. pentru 
facilitarea derulării unor tranzacţii financiare, atât 
cele pe plan intern cât şi achitarea cotizaţiilor 
anuale la IMEKO. 

Pe plan extern, membrii SRM au participat la 
cele şapte Conferinţe Mondiale IMEKO care au 
avut loc în perioada 1990-2008: 

• IMEKO XII, Beijing, China, 1991  
• IMEKO XIII, Torino, Italia. 1994 
• IMEKO XIV, Tampere, Finlanda, 1997  
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• IMEKO XV, Osaka, Japonia, 1999  
• IMEKO XVI, Viena, Austria, 2000  
• IMEKO XVII, Dubrovnik, Croaţia, 2003 
• IMEKO XVIII, Rio de Janeiro, Brazilia, 2006 
La toate acestea, a fost prezent cu lucrări şi 

comunicări un număr mare de autori din România. 
De asemenea, membrii SRM au prezentat lucrări 

la numeroase manifestări  – conferinţe, sim-
pozioane şi workshop-uri – organizate de cele 
22 Comitete Tehnice IMEKO în această perioadă. 

SRM, ca organizaţie membră a IMEKO, a fost 
reprezentată la şedinţele anuale ale Consiliului 
General (IMEKO GC) de către preşedintele său, 
dr. Aurel Millea (până în anul 2003) şi respectiv 
prof. Radu Munteanu (după 2003). În anii când 
deplasarea acestora nu s-a putut efectua, s-a asi-
gurat reprezentarea SRM la şedinţele IMEKO GC 
prin delegare ("proxy"). 

 

În întreaga perioadă de după 1990, SRM şi-a 
achitat cotizaţia anuală care îi revenea ca organi-
zaţie membră a IMEKO; aceasta a ajuns, în acest 
răstimp, la suma de 450 euro/an. Costul cotizaţiei a 
fost acoperit din cotizaţiile anuale ale membrilor 
SRM, din diferite alte venituri conform statutului şi 
din sponsorizări.  

Din partea SRM, în Comitetele Tehnice IMEKO 
au fost (şi sunt) membri următorii: 

• Dr. Dan Mihai Ştefănescu (TC3) 
• Prof. Mihai Creţu (TC4) 
• Dr. Horia Moţit (TC9) 
• Dr. Aurel Millea (TC11) 
• Dr. Dragoş Boiciuc (TC14) 

DESPRE INFRASTRUCTURA 
METROLOGICĂ ÎN ROMÂNIA 

În încheiere, să constatăm că în prezent se 
poate vorbi despre o infrastructură solidă şi bine  

structurată a metrologiei în România. Ea cuprin-
de: 

• organul de specialitate al administraţiei publice 
centrale: BRML (Biroul Român de Metrologie 
Legală) – autoritatea coordonatoare în domeniul 
metrologiei 

• instituţia centrală de cercetare-dezvoltare în 
domeniul metrologiei: INM (Institutul Naţional de 
Metrologie) – având ca obiect de activitate 
metrologia ştiinţifică 

• două ONG-uri strâns legate de metrologia 
tehnică / industrială: SRM (Societatea Română 
de Măsurări), afiliată la IMEKO (Confederaţia 
Internaţională de Măsurări) şi ROLAB (Aso-
ciaţia Laboratoarelor din România), afiliată la 
EUROLAB (Federaţia Europeană a Asociaţiilor 
Naţionale ale Laboratoarelor de Măsurări, Încer-
cări şi Analitice). 

Schematic, aceasta structură poate fi repre-
zentată ca în figura de mai jos. 

Apariţia ONG-urilor (organizaţii neguvernamen-
tale) pe firmamentul metrologiei româneşti este un 
fenomen relativ nou, caracteristic perioadei de după 
1989. Despre SRM s-a vorbit pe larg în cele pre-
cedente. Asociaţia laboratoarelor din România, 
ROLAB, este prima organizaţie românească care a 
devenit membru cu drepturi depline al organizaţiei 
europene EUROLAB, reunind peste 600 de labora-
toare de metrologie, din sectorul public şi privat. 
Afilierea ca membru cu drepturi depline în 
EUROLAB înseamnă oportunităţi sporite atât pentru 
firmele producătoare de aparatură, impulsionându-se 
astfel fabricarea de aparate de măsurat, cât şi pentru 
Biroul Naţional de Metrologie Legală, forul suprem 
al metrologiei în România. Pe această cale, se 
urmăreşte eliminarea barierelor în calea liberei circu-
laţii a mărfurilor, un deziderat în mare parte atins în 
statele membre ale Uniunii Europene. 
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