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Despre metrologie și EURAMET

 Metrologia este știința măsurării și aplicarea acesteia. O contribuție fundamentală a 
organizațiilor de metrologie o reprezintă lanțul de trasabilitate raportat la cele mai ridicate 
standarde de măsurare, ceea ce asigură fiabilitatea tuturor rezultatelor măsurătorilor.

 La nivel mondial, cinci organizații regionale de metrologie (ORM) mențin lanțul de 
trasabilitate raportat la unități standard prin comparații permanente, astfel cum s-a stabilit 
pentru prima dată în 1875! 

 În 2007, institutele naționale de metrologie și institutele desemnate din 37 de țări europene 
au înființat EURAMET e.V., cu primul program european de cercetare metrologică.

Actualul program european de cercetare metrologică (EMRP)
 În decursul celor șapte ani de existență, EMRP va finanța peste 120 de proiecte de 

cercetare (340 milioane EUR) și aproximativ 330 de burse pentru cercetători în domenii 
precum: 

 metrologia pentru sănătate îmbunătățește asistența medicală (de exemplu prin depistarea 
timpurie a bolilor) și protecția pacienților (de exemplu împotriva radiațiilor) și 
promovează competitivitatea industriilor și serviciilor europene conexe; 

 metrologia pentru energie sprijină implementarea cu succes a rețelei electrice inteligente 
în Europa și îmbunătățește eficiența centralelor electrice tradiționale, având un impact 
considerabil asupra reducerii consumului de energie și a reducerii emisiilor; 

 metrologia pentru mediu cuprinde măsurătorile spațiale coerente care permit comparații 
cu datele obținute din alte surse;  măsurarea salinității le permite oamenilor de știință să 
înțeleagă mai bine modelele de circulație oceanică. 

Noul program metrologic european pentru inovare și cercetare (EMPIR)
 Programele de cercetare au intensificat cooperarea între țările europene. 28 de țări vor 

participa la EMPIR, dintre care 23 sunt state membre ale UE, iar 5 sunt state din afara UE. 

 Temele abordate cuprind cercetarea fundamentală, marile provocări în domeniul energiei, 
mediului și sănătății, industria și inovarea, standardizarea și consolidarea capacităților. 

 EMPIR urmărește o mai bună asimilare în sectorul industrial și îmbunătățirea 
standardizării și stă la baza unui mediu metrologic european sustenabil și integrat. 

 Pentru EMPIR s-a propus un buget de 600 de milioane de euro. Din contribuția CE, suma 
de 90 de milioane de euro (30% din contribuția CE) este rezervată pentru instituții care nu 
sunt din domeniul metrologiei. Statele membre vor finanța și se vor ocupa de 
implementarea programului (cu o plată în numerar de 30 de milioane de euro). 

Pentru mai multe informații, luați legătura cu președintele EURAMET, Dr. Kamal 
Hossain, la National Physical Laboratory (NPL), Regatul Unit, la numărul de telefon +44 20 
8943 6024 sau pe adresa de e-mail chairperson@euramet.org sau vizitați pagina de internet 
a EURAMET la adresa www.euramet.org.


