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1. Introducere. Consideraţii generale 
 

Este absolut sigur că unităţile, numite în trecutul nu chiar 
îndepărtat măsuri şi greutăţi, s-au dezvoltat în strânsă legătură cu 
ştiinţa, comerţul şi industria. Deja primele mari leagăne ale civilizaţiei 
Mesopotamia, Egipt, India şi China au simţit nevoia creării unor metode 
sigure şi unanim recunoscute de măsurare a lungimilor, distanţelor, 
ariilor suprafeţelor agricole, volumului şi masei lichidelor, cerealelor şi 
metalelor. Din Egipt şi Mesopotamia unităţile au trecut în Grecia antică 
şi Imperiul Roman, iar de aici ele au fost preluate în Ţările de Jos, 
Franţa şi Anglia şi răspândite treptat în toate ţările lumii. 

161 
 
 



Suntem înclinaţi să credem că omul primitiv aprecia iniţial 
dimensiunile geometrice ale corpurilor din ochi, iar masa lor prin 
ridicare cu mâna, procedee folosite uneori şi astăzi atunci când lipsesc 
instrumentele de măsură sau când se fac măsurători aproximative. 
Deoarece prin aceste metode nu se poate stabili de câte ori mărimile 
obiectelor sunt mai mari sau mai mici decât alte mărimi de acelaşi fel, 
s-a recurs, după cum arată vestigiile istorice găsite în diferite locuri ale 
globului pământesc şi cunoştinţele noastre despre viaţa popoarelor 
primitive, la lungimea tălpii, lăţimea degetelor, lăţimea palmei, lungimea 
cotului, lungimea piciorului, lungimea pasului etc. La fel, găoacea goală 
a nucii de cocos sau de alt fruct putea să servească ca primă măsură 
de volum a lichidelor şi substanţelor pulverulente, iar când a fost 
inventată balanţa, masa boabelor de orz sau de alte cereale a servit ca 
primă unitate de masă. În sfârşit, zorii de zi, amurgul, poziţia Soarelui şi 
Lunii pe bolta cerească, cântatul cocoşului la miezul nopţii reprezentau 
mijloace primitive de determinare aproximativă a timpului. 

Un minunat sistem de unităţi pentru acele timpuri a fost creat în 
Babilon, de unde prin intermediul negustorilor şi navigatorilor fenicieni 
de pe coasta siriană acesta s-a răspândit în tot bazinul Mării 
Mediterane [1, 2]. De menţionat că unele din aceste unităţi, cum sunt 
cotul şi piciorul, şi-au păstrat semnificaţia şi în zilele de astăzi. Sistemul 
babilonean de măsuri şi greutăţi era bazat pe trei unităţi fundamentale: 
piciorul, talantul şi ora. La babiloneni ziua şi noaptea se divizau în câte 
12 ore fiecare. Ora era definită ca durata de scurgere a apei dintr-un 
vas de formă cubică. Lungimea muchiei acestui cub reprezenta 
unitatea de lungime, numită piciorul sfânt. Unitatea de masă se numea 
talant şi reprezenta masa apei dintr-un picior cubic. Cotul babilonean 
era fixat la 1,5 picior babilonean. Unităţile de capacitate erau stabilite în 
raport cu piciorul cubic. 

Cu toate că astăzi nu se poate studia exact raportul dintre 
unităţile babilonene şi cele preluate de alte popoare antice, totuşi se pot 
urmări modificările făcute de generaţiile de mai târziu. Astfel, dacă 
piciorul la grecii antici şi romani avea lungimea de 308 mm, respectiv 
296 mm, atunci în evul mediu piciorul parizian era echivalent cu     
324,8 mm, piciorul englez – cu 304,79 mm, piciorul danez – cu    
313,85 mm, piciorul vienez – cu 316 mm şi piciorul suedez – cu     
296,9 mm. În multe ţări ale Europei se folosea deci o unitate de lungime 
egală în medie cu 0,310 m, având acelaşi nume ce provenea de la 
corpul omenesc. 

Romanii au preluat unităţile de la greci, pe care le-au 
perfecţionat şi impus popoarelor ocupate, inclusiv poporului geto-dac 
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[1, 2]. Pentru verificarea unităţilor, ei au confecţionat etaloane din 
piatră, pe care le păstrau în Capitoliu. În secolul al II-lea, în China 
circula degetul chinezesc. Istoricii ştiinţei şi tehnicii chinezeşti nu 
cunosc deocamdată echivalentul acestei unităţi de lungime. Atât cât se 
poate afirma cu certitudine că inscripţia făcută pe un cilindru metalic, 
păstrat la Beijing din timpul domniei lui Wang Mong, permite obţinerea 
unei valori a numărului transcendent π  egală cu 3,1547, deci destul 
de apropiată de valoarea actuală. 

Până la sosirea europenilor în India (secolul al XIX-lea), 
populația indiană folosea ca unităţi de lungime şi masă bobul de orz; 
lungimea a opt boabe de orz, aşezate în linie unul lângă altul, 
reprezenta unitatea de lungime, iar masa a două boabe - o unitate mică 
de masă. Chiar şi în prezent în India masa aurului şi mărgăritarelor se 
exprimă în rutte; aceasta este definită ca masa unui bob rotund de  
0,125 g. În Africa masa unui grăunte de cereale, numită kuara, servea 
ca unitate de masă în comerţul cu aurul. La arabi, una dintre măsurile 
de lungime, cotul arab, avea lungimea a 24 de degete, degetul arab – 
lăţimea a 7 boabe de orz, aşezate în rând unul lângă altul, bobul de orz 
– grosimea a şapte fire de păr ale catârului. În Zanzibar cea mai mică 
unitate de lungime era definită ca distanţa dintre vârful degetului mare 
şi vârful degetului arătător, la deschiderea maximă, unitatea mijlocie de 
lungime era egală cu distanţa maximă dintre vârful degetului mare şi 
vârful degetului mic, iar cea mai mare unitate de lungime – cu dublul 
perimetru al gâtului. 

Aşadar, procesul de stabilire a unităţilor în antichitate a fost 
identic peste tot, iar alegerea lor ca măsuri a fost determinată, în primul 
rând, de necesitatea ca „omul să măsoare aproximativ şi rapid cu ce 
avea la îndemână” [3]. 
 

2. Formularea problemei 
 

Cercetările care se propun în prezenta lucrare au ca scop să 
scoată la iveală unităţile de lungime, arie, volum şi masă folosite de 
români din cele mai vechi timpuri până în prezent, inclusiv de românii 
moldoveni - o problemă mai puţin studiată în literatura de specialitate din 
R. Moldova şi România. Pentru a înlesni înţelegerea sensului lingvistic al 
denumirilor date unităţilor, s-a recurs la explicarea originii cuvintelor. 
 

3. Unităţile la geto-daci şi români 
 

Strămoşii noştri, geto-dacii, ne-au lăsat puţine mărturii despre 
principalele unităţi. Mărturiile care au ajuns la noi fie în scris, fie sub 
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formă de diferite obiecte, vorbesc despre aceea că, în general, unităţile 
au apărut şi s-au perfecţionat în paralel cu evoluţia istorică a teritoriilor 
pe care s-a format poporul român [1]. 

În acelaşi timp, înclinăm să credem că unităţile practicate de 
geto-daci au fost afectate, în mare măsură, de cele provenite din ţările 
de origine, cu care Dacia a întreţinut relaţii economice şi culturale 
intense. Într-adevăr, vestigiile istorice găsite pe teritoriul actual al 
României confirmă existenţa măsurilor şi greutăţilor de origine elenă şi 
romană, cu prioritate a celor din sistemul roman [1, 4]. Iniţial în Dacia 
au circulat unităţile greceşti, apoi cele romane. Sistemul roman de 
unităţi a fost introdus mai întâi în Banat şi Transilvania, după cucerirea 
Daciei de către Imperiul Roman la începutul secolului al II-lea, apoi şi în 
restul ţării. Unităţile de lungime cubitus, passus, palma, digitus şi 
petiolus ale romanilor au devenit cot, pas, palmă, deget şi picior la 
români. Unitatea de arie romană jugerum a evaluat în jugenul din 
Transilvania. Pentru măsurarea volumului apei, vinului, untdelemnului, 
mierii şi cerealelor, geto-dacii au folosit unitatea romană amphore. 
Valorile acestor unităţi erau însă diferite. De exemplu, cotul la romani şi 
greci avea lungimea de 0,444 m, respectiv 0,462 m, în timp ce la 
români era de 0,664 m în Muntenia şi 0,637 m în Moldova [1, 5]. Cu 
toate că aceste unităţi nu erau precise, ele puteau fi folosite în 
raporturile comerciale dintre oameni în orice împrejurări. 

Paralel cu unităţile romane, în Dacia au circulat şi unităţi 
specifice strămoşilor noştri. Bunăoară, pentru măsurarea masei 
corpurilor, geto-dacii au folosit aşa numitele ponduri din piatră, 
ceramică, bronz şi plumb, măsuri care de altfel nu se întâlnesc la alte 
popoare. Cu regret, nu se cunosc echivalenţii actuali ai acestor unităţi 
de masă. 

De-a lungul timpului, sistemul primitiv de unităţi al geto-dacilor 
a suportat numeroase modificări, datorită relaţiilor comerciale şi 
culturale cu popoarele vecine. Actele cancelariilor ţărilor româneşti 
feudale menţionează că unele măsuri folosite în evul mediu erau 
cunoscute până la constituirea statelor Moldova şi Muntenia [4]. 
Populaţia românească majoritară din Transilvania, aflată sub ocupaţie 
maghiară, folosea stânjenul, cotul, ocaua etc., ca şi în Moldova şi 
Muntenia [3]. Sistemele de unităţi din cele trei ţări româneşti erau 
practic identice şi includeau măsuri de lungime, arie, capacitate (volum) 
şi masă. Deşi aveau aceeaşi denumire, măsurile şi greutăţile la 
moldoveni, ardeleni şi munteni se deosebeau valoric între ele, lucru 
constatat şi la alte popoare. De exemplu, stânjenul moldovenesc 
echivala cu 1,900 m în Transilvania, 1,962 m în Ţara Românească şi 
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cu 2,213 m în Moldova [3, 4]. În secolul al XVI-lea palma era definită ca 
fiind distanţa dintre vârful degetului mare şi vârful degetului mic, la 
deschiderea maximă [5]. În Moldova palma avea lungimea de 0,279 m, 
în Muntenia 0,245 m, iar palma domnească avea echivalentul actual de 
0,275 m [4]. Cotul era definit ca distanţa dintre cot şi vârful degetului 
mijlociu. În Moldova cotul avea 0,637 m, în Muntenia 0,677 m [3, 4]. 

Fiind pătruns de dorinţa de a pune capăt haosului care domnea 
în Moldova în domeniul măsurătorilor, Vasile Lupu (1595-1661) a fost 
primul domnitor, care a intervenit în reglementarea unităţilor, fixând 
capacitatea mertei (din limba maghiară mertek), egală cu circa 1-2 
ocale [5]. Prima atestare a mertei se află în inventarul mănăstirii Galata, 
ctitorie a lui Petru Şchiopu. Cunoscutul cronicar moldovean Ion Neculce 
(1672-1745) menţiona la timpul său în Letopiseţul Ţării Moldovei [6] că 
domnitorul Dumitraşcu Vodă, în timpul foametei din Moldova, a rugat să 
se confecţioneze o mertă mai mare, fără să precizeze însă capacitatea 
acesteia. 

O foarte interesantă unitate era chila (din limba turcă kile) [3-5]. 
Ion D. Ghica (1816-1897), care a fost un foarte bun cunoscător al 
măsurilor şi greutăţilor în Ţara Românească şi Moldova şi un promotor 
înflăcărat al sistemului metric francez, scria la 1844 [3]: „Chila la 
munteni se face amestecând în părţi deopotrivă grâu, porumb 
(păpuşoi), orz şi mei (mălai); se cântăreşte pe urmă 400 oca de acel 
amestec şi se face un vas care să-l poată cuprinde tocmai; acel vas se 
numeşte chilă. Acea de la Bucureşti, de la Casa Sfatului (Euforie) are 
0,555 în diametru şi 0,264 înalt sau 266,3 linii diametru şi 110,964 linii 
înaltă”. Această veche măsură de capacitate, moştenită de la turci, era 
egală cu 680 l în Ţara Românească şi cu 438 l în Moldova [3-5]. La 
români prin chilă şi derivatul său chil se mai înţelegea şi măsura pentru 
masă [5]. După calculele efectuate de Ion D. Ghica, o chilă în Muntenia 
era echivalentă cu 511,26 kg, în timp ce în Moldova doar cu 306,756 kg 
[3, 4]. Deşi chila a dispărut ca măsură a masei odată cu introducerea 
sistemului metric, se pare că românii chiar şi după aproape 150 de ani 
nu pot să renunţe de la folosirea acestei denumiri, atribuidu-i astăzi 
ingenios sensul de kilogram. 

Deşi diferite valoric între ele, unităţile din provinciile româneşti 
au contribuit la dezvoltarea relaţiilor economice, comerciale şi culturale 
dintre acestea. În acelaşi timp, unitatea denumirilor dată acestor unităţi 
denotă unitatea limbii şi culturii poporului român. Pe măsura dezvoltării 
relaţiilor de producţie, se impunea însă, cu mai multă perseverenţă, 
unificarea unităţilor existente în ţările române după modelul celui 
francez. 
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Primele tentative de introducere a sistemului metric zecimal în 
Principatele Române au fost făcute încă în timpul Revoluţiei Franceze 
de la 1789-1794, dar de fiecare dată erau respinse de autorităţile de 
atunci pe motiv că introducerea lor poate să provoace „învălmăşala 
norodului şi proprietarilor ... vătămare” [3] şi că „sunt obicinuiţi locuitorii 
acestui prinţipat cu asemenea măsuri din vechime” [3]. Totuşi, din 
raţiuni economice, tehnice, ştiinţifice, dar şi politice, reforma în 
domeniul unităţilor în Principatele Dunărene era absolut necesară. Ea 
devine obligatorie mai ales după Unirea Moldovei cu Muntenia de la 
1859. Ca urmare, la 15 septembrie 1864 este promulgată „Legea 
pentru adoptarea sistemului metric de greutăţi şi măsuri în Principatele 
Unite Române”, care a intrat în vigoare cu titlu de obligativitate la 1 
ianuarie 1866 [3, 4]. Prin această lege, România s-a numărat printre 
primele ţări ale lumii care au adoptat unităţile sistemului metric creat în 
Franţa în 1799. Oficial, România a aderat la Convenţia Metrului în anul 
1883, devenind al 19-lea stat membru al acestui tratat internaţional. 

Pentru răspândirea sistemului metric de unităţi în rândul 
populaţiei, în anul 1889 ia fiinţă Serviciul Central de Măsuri şi Greutăţi, 
primul organ de stat în domeniul metrologiei legale din România, 
avându-l ca director pe Stefan C. Hepites (1851-1922).  

În 1891 Biroul Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi a 
repartizat României kilogramul etalon cu nr. 2, iar peste doi ani metrul 
etalon cu nr. 6, care se păstrează şi astăzi la Institutul Naţional de 
Metrologie din Bucureşti. În anul 1894, datorită meritelor deosebite în 
domeniul metrologiei, Stefan C. Hepites a fost ales membru al 
Comitetului Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi, în care a fost 
desemnat Secretar Ad-interim în 1918, iar în 1920 a fost ales definitiv 
în această funcţie, pe care a onorat-o până la sfârşitul vieţii. Din partea 
României în Comitet, între anii 1929-1958, a mai activat fizicianul 
Constantin Strătescu (1878-1958), care a avut o contribuţie remarcabilă 
la constituirea Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală 
(Organization Internationale de Métrologie Legale - OIML). 

În 1951 se înfiinţează Institutul de Metrologie, care din 1974 se 
numeşte Institutul Naţional de Metrologie. Prin Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 550, Sistemul Internaţional de unităţi (SI) devine legal şi 
obligatoriu în România din 1961.  

După revoluţia anticomunistă de la 1989, se înfiinţează Biroul 
Român de Metrologie Legală, care are ca sarcină principală asigurarea 
bazei ştiinţifice a uniformităţii şi executării măsurilor în România, prin 
menţinerea şi dezvoltarea sistemului de etaloane naţionale. 
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4. Unităţile în Basarabia şi R. Moldova 
 

În Basarabia de până la 1812 s-au folosit unităţi moldoveneşti 
ce proveneau din evul mediu. De exemplu, lungimea era măsurată cu 
cotul moldovenesc, stânjenul moldovenesc, palma moldovenească, 
palmacul moldovenesc, arşinul sau cu vârsta, volumul cu ocaua 
moldovenească, vadra moldovenească sau cu chila, iar greutăţile erau 
măsurate cu funtul, ocaua sau pudul [7]. Unităţile folosite de moldovenii 
dintre Nistru şi Prut aveau aceeaşi semnificaţie şi aceleaşi valori ca în 
întreaga Moldovă medievală. 

Denumirile unităţilor pătrunse în lexicul moldovenilor sunt de 
origine latină, slavă, franceză, turcă, engleză, germană şi maghiară [5]. 
Unii termeni folosiţi pentru denumirea unităţilor au o etimologie încă 
necunoscută. Unele unităţi vechi sunt folosite de moldoveni şi azi. 
Bunăoară, moldovenii, de altfel ca toţi românii, păstrează vinul în 
balercă, însă puţini din semenii noştri cunosc că cuvântul balercă este 
de origine ucraineancă (barylka) şi că această unitate de volum este 
echivalentă cu 30 de vedre sau cu 366 l [5]. Cuvântul oca şi derivaţii săi 
ocale şi oci sunt de origine turcă, okka; unitatea oca este echivalentă 
cu 1,52 l şi pe timpuri era împărţită în 4 litre, 8 cincizeci, 16 ciocane şi 
400 dramuri; a fost introdusă în Moldova încă în secolul al XVII-lea 
când turcii încercau să monopolizeze comerţul exterior al ţării. 
Etimologic, denumirea vadră provine de la rusescul vedro, iar unitatea 
de volum vadră era fixată la 10 ocale sau 15,2 l. Cupa (din limba latină 
cuppa), care este un vas de lemn cu capacitatea de jumătate de oca, 
este şi astăzi larg folosită la stână pentru mulsul oilor şi ca măsură a 
laptelui [5]. Etimologic, cuvântul poloboc este de origine ucraineancă 
(polybok), dar în Moldova medievală servea ca vas pentru păstrarea 
lichidelor şi cerealelor şi ca unitate de volum [5]. O interesantă unitate 
este găleata (din limba latină galleta). Aceasta reprezentă un vas de 
lemn sau de metal de forma unui trunchi de con cu baza mare în partea 
superioară, cu torţă, folosit ca veche unitate de capacitate pentru lapte 
şi cereale, a cărei valoare a variat în timp, pe regiuni şi pe substanţe 
[5]; pentru cereale găleata era fixată la 80 de litri sau 64 de cofe, pentru 
brânză – la 5 ocale, iar pentru lapte – la 12 ocale. Găleata este şi astăzi 
larg folosită la stână pentru mulsul oilor şi ca măsură a laptelui. 

Mulţi buni români atribuie balanţei sensul de cântar, lucru deloc 
întâmplător. Într-adevăr, Dicţionarul explicativ al limbii române [5] atestă 
sub acest nume de origine turcă, kantar, instrumente care servesc la 
stabilirea masei unui obiect sau animal. În trecut prin acest nume se 
mai înţelegea şi unitatea de masă cântar, care a circulat în Moldova 
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medievală şi era echivalentă cu 45 ocale, adică aproximativ 57,5 kg. 
Deşi această unitate nu mai este folosită în practica măsurătorilor, 
totuşi cuvântul, printr-un nou sens, a rămas în lexicul nostru românesc. 

Altă unitate de masă larg practicată în trecutul nu chiar 
îndepărtat a fost funt-ul. Etimologic, acest cuvânt este de origine 
germană, pfund, iar 1 funt era fixat la 0,495 kg sau 0,25 kg, în 
dependenţă de regiune. 

Muzeele din R. Moldova deţin numeroase vase, care de-a 
lungul secolelor au fost utilizate de strămoşii noştri ca unităţi pentru 
capacitate, volum şi masă: ocale; cupe; găleţi, litre; baniţe; oboroace; 
cântare etc. Unităţile vechi de arie se pot observa cu uşurinţă pe 
planurile cadastrale aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. 

După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, sistemul metrologic 
moldovenesc a fost treptat înlocuit cu cel rusesc [8]. Într-o perioadă de 
timp relativ scurtă populaţia românească majoritară a deprins noile 
unităţi şi denumiri, ceea ce demonstrează înaltul nivel de civilizaţie al 
poporului român. Dar şi vechile unităţi moldoveneşti nu au fost date 
uitării. După cum povestesc bunicii noşti, schimbul de mărfuri între 
băştinaşi se făcea prin intermediul unităţilor moştenite de la strămoşi. 

Din vechile denumiri ale unităţilor ruseşti de până la revoluţia 
bolşevică [9] şi astăzi poţi să mai auzi, dar din ce în ce mai rar, de 
ciffirtuşcă sau sorocoucă, care reprezentau sticle de 250 g, pud, care 
era o unitate de masă echivalentă cu 16,38 kg, şi desetină - unitate de 
arie a suprafeţelor agricole, folosită odinioară în tot spaţiul românesc şi 
egală cu 1,09 ha [5, 8]. 

Unirea Basarabiei cu Patria mamă a pus capăt nu numai 
ocupaţiei străine, dar a accelerat introducerea sistemului metric de 
măsuri şi greutăţi. Printr-un decret al regelui Ferdinand I (1865-1927) 
din 7 iulie 1918, începând cu 1 septembrie al aceluiaşi an, în Basarabia 
sistemul metric de unităţi devenea legal [10]. Pentru răspândirea 
sistemului metric în rândul populaţiei autohtone, Ministerul Industriei şi 
Comerţului al României a fost însărcinat să stabilească echivalenţii 
unităţilor ruseşti în sistemul metric. Totodată, la dispoziţia acestui 
minister s-a deschis un credit în valoare de 2 milioane lei, destinat 
pentru procurarea etaloanelor şi măsurilor pentru primării şi 
comercianţi, precum şi pentru întreţinerea activităţii birourilor de măsuri 
şi greutăţi [10]. 

Ocupaţia sovietică între anii 1944-1991 practic nu a afectat 
sistemul metric de măsuri şi greutăţi introdus în 1918, deoarece fosta 
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URSS a aderat oficial ea singură în 1925 la Convenţia Metrului, iar în 
1963 la Sistemul Internaţional de unităţi. 

În R. Moldova unităţile SI, precum şi multiplii şi submultiplii 
acestora, se folosesc în conformitate cu Legea metrologiei, adoptată de 
Parlament la 17 noiembrie 1995. Ea cuprinde unităţi fundamentale, 
suplimentare şi derivate adaptate de Conferinţa Generală pentru 
Măsuri şi Greutăţi, regulile de folosire a unităţilor SI, prefixele SI pentru 
formarea şi denumirea unităţilor. R. Moldova a aderat oficial la 
Conferinţa Generală pentru Măsuri şi Greutăţi la 15 decembrie 2005, 
când Parlamentul de legislatura a XVI-a a aprobat Legea nr. 327-XVI 
„Cu privire la aderarea la CGMG a Organizaţiei Internaţionale de 
Metrologie „Convenţia Metrului”, cu statut de membru asociat. În 1977 
la Chişinău ia fiinţă Centrul Naţional de Standardizare, Metrologie şi 
Certificare, care în 2002 este reorganizat în Institutul Naţional de 
Standardizare şi Metrologie, împuternicit cu asigurarea bazei ştiinţifice 
a uniformităţii şi executării măsurilor în R. Moldova. 
 

5. Constatări şi concluzii generale 
 

Pe baza studiului efectuat se pot prezenta următoarele 
constatări şi concluzii generale: 

1. Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia anului 1984 [5], 
defineşte cuvântul unitate ca o mărime care serveşte ca măsură de 
bază pentru toate mărimile de acelaşi fel. În sensul specificat mai sus, 
unitatea este ea însăşi o măsură, adică un vas sau aparat care 
reprezintă această unitate convenţională şi nu o mărime care serveşte 
ca măsură. De aceea, vom spune corect şi simplu unitate, în loc de 
unitate de măsură. În acest context, e corect să pronunţăm, de 
exemplu, unitate de temperatură şi nu unitate de măsură a temperaturii. 

2. Deseori se aud expresii de tipul; temperatura se măsoară în 
grade Celsius, presiunea se măsoară în pascal etc. Este adevărat că 
temperatura se măsoară cu termometrul şi presiunea cu manometrul. 
Dar, vom pronunţa corect: temperatura se exprimă în grade Celsius, 
presiunea se exprimă în pascal etc. 

3. Utilizarea timp de 50 de ani a unităţilor Sistemului 
Internaţional în România şi R. Moldova demonstrează că acest sistem 
nu a fost încă asimilat complet de români. Astăzi, când mai tot românul 
se foloseşte zilnic de internet şi de telefonul mobil, este inadmisibil ca 
de la ecranele televizoarelor şi difuzoarele radiourilor să se anunţe 
presiunea atmosferică în mm coloană de mercur şi nu în pascal. Cum e 
simplu de reţinut că presiunea atmosferică normală corespunde unei 
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înălţimi de 760 mm Hg, tot aşa este uşor să se memorizeze 
corespondentul acestei valori - 101325 Pa. 
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