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TEMATICA 
pentru concursul de angajare pe posturile de  

INSPECTOR IA 
 

 
 

1. METROLOGIE LEGALĂ 
 

 Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare și al măsurărilor; 

 Condiții de evaluare, de acordare a autorizațiilor și avizelor; 

 Diseminarea/transmiterea unităților de măsură; 

 Aprobarea de model;  

 Marcaje metrologice. 
 

2. METROLOGIE GENERALĂ ȘI APLICATĂ 
 

 Condiții tehnice de etalonare, verificare și încercări metrologice; 

 Evaluarea şi exprimarea incertitudinii de măsurare; 

 Trasabilitatea valorilor etaloanelor și a rezultatelor măsurărilor la etaloanele naționale ale 
României sau ale altor țări ori la etaloanele internaționale, după caz; 
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