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3. Reguli si conventii de stil pentru exprimarea 
unitatilor de masura 

3.1. Reguli si conventii de stil pentru simbolurile unitatilor 
SI 

Urmatoarele opt subcapitole sunt dedicate prezentarii regulilor si 
conventiilor de stil utilizate la scrierea, tiparirea si utilizarea 
simbolurilor unitatilor de masura. 

3.1.1. Formatul caracterelor 

Simbolurile unitatilor sunt tiparite utilizând stilul roman (vertical) 
indiferent de tipul textului care-l înconjoara (paragraful 6.2). 

3.1.2. Majuscule 

Toate simbolurile unitatilor de masura sunt tiparite utilizând literele 
mici (minuscule), cu exceptia: 

§ simbolul sau prima litera a simbolului unitatii de masura va 
fi majuscula pentru unitatile ale caror nume provine de la 
numele unei persoane;  

§ în unele state, simbolul litrului se noteaza prin L (vezi 
paragraful  2.1.1). 

 

Exemple:  s (secunda) kg (kilogram) rad (radian) 
 A (amper) Hz (hertz) Wb (weber) 

3.1.3. Pluralul 

Asupra simbolurilor unitatilor de masura nu se rasfrâng regulile 
gramaticale de formare a pluralului si la plural ele ramân 
nemodificate. 
 

Exemple:  l = 1 m  sau  l = 65 m 
 

Nota: în acest caz litera l reprezinta simbolul cantitativ pentru 
lungime (regulile si conventiile pentru exprimarea marimilor 
sunt prezentate în capitolul 4). 
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3.1.4. Punctuatia 

Simbolurile unitatilor nu sunt urmate de punct, cu exceptia 
cazurilor când ele se afla la sfârsitul propozitiei.  
Exemple:  Lungimea constituie 24 m. 
 sau  Este de 24 m lungime. 
 si nu Este de 24 m. lungime. 

3.1.5. Simbolurile unitatilor obtinute prin multiplicare 

Simbolurile pentru unitatile formate prin multiplicarea (înmultirea) 
altor unitati sunt prezentate printr-un punct (la o jumatate din 
înaltimea caracterului) sau spatiu între simbolurile utilizate. Pentru a 
evita unele situatii confuze, în prezentarea simbolurilor unitatilor, se 
prefera utilizarea punctului.  
 

Exemple:  V ⋅ s sau  V s 
 

Nota:  1. Utilizarea punctului sau a spatiului între simboluri este stric 
necesara. De exemplu, m ⋅ s-1 este simbolul pentru unitatea 
metru pe secunda, pe când ms-1 este unitatea echivalenta a 
valorii 103 s-1 în care se utilizeaza prefixul m – mili (paragraful 
3.2.3). 

 2. În recomandarile ISO [6] se sugereaza ca în cazurile când 
spatiul între simboluri este utilizat la formarea multiplilor el 
poate fi omis, daca aceasta simplificare nu genereaza confuzii. 
Aceasta posibilitate poate fi evidentiata la utilizarea simbolului 
kWh si nu kW ⋅ h sau kW h, cum ar fi logic, pentru kilowatt 
ora. Însa pentru a exclude diversele confuzii posibile, în 
continuare, se va insista asupra utilizarii punctului sau a 
spatiului între simbolurile implicate în diverse operatii de 
multiplicare. 
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3.1.6. Simbolurile unitatilor obtinute prin derivare 

Simbolurile pentru unitatile formate prin derivarea (împartirea) altor 
unitati de masura sunt prezentate prin intermediul unei bare înclinate 
/, unei linii orizontale sau a exponentilor negativi.  

Exemple: m/s, 
s

m
, sau m ⋅ s-1 

Totusi, pentru evitarea ambiguitatilor, bara înclinata nu trebuie sa se 
repete în aceeasi expresie, cu exceptia cazurilor când vor fi utilizate 
parantezele. 
 

Exemple: m/s2 sau  m ⋅ s-2, si nu m/s/s 

 m ⋅ kg/(s3 ⋅ A)  sau m ⋅ kg ⋅ s-3 ⋅ A-1  si nu  m ⋅ kg/s3/A 
 

În acelasi timp, exponentii negativi se recomanda a fi utilizati în 
cazurile mai complicate, când evitarea lor este problematica. 

3.1.7. Utilizarea concomitenta a simbolurilor si denumirilor de 
unitati 

Simbolurile unitatilor de masura nu pot fi utilizate împreuna cu 
denumirile unitatilor (vezi par. 5.4 si 5.7). 
 

Exemple: C/kg,  C ⋅ kg-1, sau  coulomb pe kilogram 

 si nu coulomb/kg, coulomb pe kg, C/ kilogram, coulomb ⋅ kg-1, 
 C pe kg, coulomb/kilogram 

3.1.8. Abrevierea simbolurilor si denumirilor de unitati 

Deoarece, în general, unitatile de masura SI sunt recunoscute si 
acceptate pe plan international, este interzisa abrevierea simbolurilor 
sau a denumirilor sale. De exemplu, este inadmisibila utilizarea 
simbolurilor sec (pentru s sau secunda), mm patr. (pentru mm2 sau 
milimetru patrat), cc (pentru cm3 sau centimetru cub), lit (pentru l sau 
litru), mps (pentru m/s sau metru pe secunda) etc. 
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Cu toate ca marimile, de regula, sunt exprimate utilizând cifrele si 
simbolurile unitatilor (paragraful 4.6), din anumite motive 
reprezentarea unitatii poate fi mai comoda utilizând denumirea 
acesteia si nu simbolul ei. În acest caz, denumirea unitatii trebuie 
scrisa în forma completa.  

3.2. Reguli si conventii de stil pentru prefixele SI 
Urmatoarele opt subcapitole sunt dedicate prezentarii regulilor si 
conventiilor de stil utilizate la scrierea si utilizarea prefixelor utilizate 
în SI. 

3.2.1. Formatul caracterelor 

Simbolurile prefixelor unitatilor SI sunt tiparite utilizând stilul 
roman (vertical), fara a lasa spatii libere între simbolul prefixului si 
simbolul unitatii.  
Exemple: MΩ (megaohm),  µm (micrometru) PHz (petahert) 

3.2.2. Majuscule 

Simbolurile prefixelor ?  (yotta), Z (zeta), E (exa), P (peta), T (teta), 
G (giga) si M (mega) sunt tiparite cu caractere majuscule în timp ce 
celelalte prefixe SI sunt tiparite cu caractere minuscule (vezi tabelul 
6).  

3.2.3. Insepararea prefixului de unitate 

Grupul de simboluri, format din simbolul prefixului adaugat la 
simbolul unitatii constituie un simbol nou inseparabil (formând 
multiplul sau submultiplul unitatii de masura). Acest nou simbol 
poate fi ridicat la putere (pozitiva sau negativa) si poate fi combinat 
cu alte simboluri pentru formarea unor simboluri de unitati compuse. 
 

Prefixele sunt, de asemenea, inseparabile fata de denumirile unitatilor 
la care sunt adaugate. Astfel, de exemplu, milimetrul, micropascalul 
si meganewtonul reprezinta un singur cuvânt. 
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Exemple: 5,8 cm3 = 5,8 (cm)3 = 5,8 (10-2 m)3 = 5,8 × 10-6 m3 

 1 cm-1 = 1 (cm)-1 = 1 (10-2 m)-1 = 102 m-1 
 3000 µs-1 = 3000 (µs)-1 = 3000 (10-6 s)-1 = 3000 × 106 s-1 =3 × 109 s-1 
 1 V/cm = (1 V)/(10-2 m) = 10-2 V/m 

3.2.4. Prefixe compuse 

Simbolurile prefixelor compuse, reprezinta simbolurile prefixelor 
formate prin juxtapunere (alaturare) a doua sau mai multe simboluri 
ale prefixelor -  actiune interzisa.  
Exemplu: ns (nano secunda)  si nu  mµs (milimicrosecunda) 

3.2.5. Utilizarea prefixelor multiple 

Într-o unitate de masura derivata – formata prin divizare, utilizarea 
unui simbol de prefix (sau a unui prefix) concomitent la numarator si 
la numitor este nedorita, deoarece aceasta poate duce la confuzii. 
Astfel, de exemplu, notatia 10 kV/mm este acceptabila, însa este 
preferata notatia 10 MV/m, deoarece ea contine doar un prefix care 
este plasat în numarator. 
 

Aceeasi regula se extinde si asupra unitatilor derivate formate prin 
multiplicare, folosirea a mai multor simboluri de prefix (sau a mai 
multor prefixe) poate duce la confuzii. Astfel, de exemplu, notatia 10 
MV ⋅ ms este acceptabila însa se considera preferabila utilizarea 

notatiei 10 kV ⋅ s. 
 

Nota: Recomandarile de mai sus nu sunt valabile în cazul unitatilor 
derivate din kilogram. De exemplu, notatia 0,25 mmol/g nu 
poate fi considerata mai preferata decât notatia 0,25 mol/kg. 

3.2.6. Neacceptarea prefixelor izolate 

Prefixele simbolurilor nu pot fi utilizate izolat si astfel nu pot fi 
atasate cifrei 1 – simbolului pentru unitatea unu. În acelasi context, 
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prefixele nu pot fi atasate denumirii unitatii unu, adica cuvântului 
“unu” (paragraful 4.10). 
 

Exemplu: valoarea densitatii atomului de Pl este de 5 × 106/m3 

 si nu valoarea densitatii atomului de Pl este de 5 M/m3 

3.2.7. Prefixe si kilogramul 

Din motive istorice, denumirea „kilogram” pentru unitatea SI 
fundamentala a masei contine cuvântul „kilo”, care este si prefixul SI 
pentru 103. Astfel, deoarece prefixele compuse nu sunt acceptate 
(paragraful 3.2.4), simbolurile multiplilor zecimali si submultiplilor 
unitatii de masa sunt formati prin atasarea simbolurilor prefixelor SI 
la simbolul g, iar denumirea unui astfel de multiplu sau submultiplu 
se formeaza prin adaugarea prefixului SI la cuvântul gram. 
 

Exemplu: 10-6 kg = 1 mg (1 miligram) 

 si nu 10-6 kg = 1 µkg (1 microkilogram) 

3.2.8. Prefixe ale gradului Celsius si ale unitatilor acceptate de a 
fi utilizate în SI 

Simbolurile prefixelor pot fi utilizate împreuna cu simbolul °C, 
precum si cu denumirea unitatii de temperatura “grad Celsius”. De 
exemplu, este permisa notatia 24 m°C (24 miligrade Celsius). Totusi, 
pentru a evita diverse situatii confuze, simbolurile prefixelor nu se 
folosesc împreuna cu simbolurile (si denumirile) unitatilor referitoare 
la timp: min - minut, h - ora, d - zi; nici cu simbolurile (si denumirile) 
cu privire la unghi: ° - grad, ' - minut si '' - secunda (vezi tabelul 8). 
 

Prefixele mai pot fi folosite împreuna cu simbolurile si denumirile 
unitatilor l - litru, t - tona, eV - electronvoltul si u - masa atomica 
unificata (vezi tabelele 7 si 8). Însa, cu toate ca submultiplii litrului 
cum ar fi ml - mililitrul si dl - decilitrul sunt pe larg utilizate, aceasta 
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nu se refera la toti multiplii litrului, cum ar fi kl - kilolitrul si Ml – 
megalitrul a caror utilizare nu este recomandata.  
 

Acelasi lucru se întâmpla si în cazul multiplilor tonei, cum ar fi kt 
(kilotona) – a carei utilizare este admisa si practicata, si submultiplul 
acesteia mt (militona) unitate ce este echivalenta cu un kilogram (kg) 
a carei utilizare nu este recomandata.  
 

Exemple de utilizare a prefixelor cu unitatile eV si u:  
54 MeV (54 megaelectronvolti) si  
23 nu (23 nanomasa atomica unificata). 
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4. Reguli si conventii de stil pentru exprimarea 
marimilor 

4.1. Valoarea si expresia numerica a marimii 
 

Valoarea cantitativa, a unei marimi fizice, este marimea exprimata 
prin produsul unui numar (valoarea sa numerica) si a unitatii sale de 
masura.  
 

Exemplificând, valoarea cantitativa a unei marimii fizice A poate fi 
scrisa ca A = {A} [A], unde {A} reprezinta valoarea numerica a lui A 
iar [A] reprezinta unitatea de masura în care se exprima aceasta 
marime. De aici, rezulta ca valoarea numerica poate fi exprimata ca 
{A} = A / [A].  

4.2. Spatierea dintre valorile numerice si simbolurile 
unitatilor 

În expresia ce exprima valoarea cantitativa a unei marimi fizice, 
simbolul unitatii este plasat dupa valoarea numerica si este distantat 
de un spatiu – între valoarea numerica si simbolul unitatii.  
 

Unica exceptie de la aceasta regula este valabila în cazul simbolurilor 
unitatilor grad, minut si secunda, precum si în cazul simbolurilor 
pentru unghiul plan: °, ′ si ″ (vezi tabelul 8); în aceste cazuri nu se 
lasa spatii între valoarea numerica si simbolul unitatii.  
 

Exemplu: α = 30°22′8″ 

Nota: α este simbol cantitativ pentru unghiul plan. 
 

Aceasta regula (a spatierii) se respecta si în cazul simbolului °C – 
pentru gradul Celsius, care este precedat de un spatiu liber si exprima 
valoarea temperaturii Celsius. 
 

Exemplu:  t = 30,2 °C  si nu  t = 30,2°C  sau  t=30,2° C 
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4.3. Exprimarea cantitativa a unei marimi 
Valoarea cantitativa a unei marimi este exprimata folosind o singura 
unitate de masura. 
 

Exemplu:  l = 10,234 m  si nu  l = 10m 23cm 4mm 
 

Nota: Exprimarea valorica a intervalelor de timp si a unghiurilor 
plane face exceptie la aceasta regula. Totusi, este preferabil 
de a diviza gradele fractionale. Astfel, mai degraba ar trebui 
sa se scrie 31,20° decât 31°12′, exceptie facând asa domenii 
ca cartografia si astronomia. 

4.4. Atasarea informatiilor suplimentare la unitatile de 
masura 

În cazul prezentarii valorii cantitative a unei marimi, se interzice 
atasarea unor litere sau a altor caractere la simbolul unitatii de 
masura. Aceasta necesitate poate aparea în cazul dorintei de a furniza 
unele informatii suplimentare ce vor descrie marimea sau vor 
prezenta conditiile ei de masurare. În schimb, aceste litere sau 
diversele caractere pot fi atasate la marime. 
 

Exemplu:  Umin = 100 V  si nu  U = 100 Vmin 
 

Nota: U este simbolul cantitativ ce exprima diferenta de potential.  

4.5. Combinarea unitatilor de masura cu informatiile 
suplimentare  

În cazul existentii unei valori cantitative a unei marimi, orice 
informatie suplimentara ce tine de aceasta marime sau de conditiile 
sale de masurare trebuie prezentata într-un astfel de mod, încât ele sa 
nu fie asociate cu unitatea respectiva. Altfel spus, valorile marimilor 
trebuie definite astfel încât ele sa poata fi exprimate numai în unitati 
acceptate (vezi si paragraful 4.10). 
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Exemplu:  

continutul de Pb este 5 ng/l si nu 5 ng Pb/l         sau  
5ng plumb pe litru 

sensibilitatea moleculelor de NO3 

este 5 × 1010 ⋅ cm-3 

si nu sensibilitatea este 5 × 1010 

molecule NO3 /cm3 

intensitatea de emisie a 

neutronilor este 5 × 1010 ⋅ s-1 

si nu intensitatea de emisie 

este 5 × 1010 n/s 

4.6. Utilizarea simbolurilor si numerelor împreuna cu 
denumirile acestora 

În aceasta lucrare se încearca reglamentarea elementelor cheie ale 
întocmirii documentelor stiintifice sau tehnice, în particular 
prezentarea rezultatelor masurarilor si valorile cantitative ale 
marimilor masurate. Aceasta va face posibila întelegerea 
documentului de catre persoanele neavizate în domeniu, inclusiv de 
catre cititorii cu cunostinte slabe ale limbii în care este prezentat 
documentul. Astfel, pentru a promova întelegerea informatiei 
cantitative în general, precum si întelegerea ei de catre persoanele 
neavizate în particular, valorile cantitative ale marimilor trebuie 
exprimate în unitati reciproc acceptabile, folosind: 

• simbolurile (cifrele) arabe pentru numere si nu denumirile 
numerelor arabe; 

• simbolurile unitatilor si nu denumirile unitatilor. 
 

Exemple:  
înaltimea cladirii este de 10 m  

si nu înaltimea cladirii este de zece metri.  
temperatura de 20 °C a fost mentinuta timp de 5 min  

si nu temperatura de 20 grade Celsius a 
fost mentinuta timp de 5 minute 
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Nota: 
1. Daca cititorul caruia îi este adresata lucrarea este mai putin 

familiarizat cu simbolurile unor unitati particulare, atunci la 
prima utilizare ele ar trebui definite. 

2. Deoarece utilizarea denumirilor numerelor arabe împreuna cu 
un simbol al unitatii poate cauza confuzii, astfel de 
combinatii trebuie strict evitate. De exemplu, nu se va scrie 
“lungimea pistei este patruzeci m.”. 

4.7. Claritatea în scrierea valorilor marimilor cantitative 
 

Valoarea cantitativa a unei marimi este exprimata ca produsul unui 
numar si a unitatii sale de masura (vezi paragraful 4.1). Astfel, pentru 
a evita posibilele confuzii, este necesar ca valorile cantitative sa fie 
scrise în asa mod încât interpretarea lor sa fie univoca, sa fie clar 
carui simbol al unitatii îi apartine valoarea numerica. În acelasi 
context, se mai recomanda ca expresia “pâna la” sa se utilizeze numai 
la specificarea gamei (intervalului) valorilor. 
Exemple: 
43 mm × 43 mm × 14 mm 

si nu    64 × 64 × 14 mm 
 

312 nm pâna la 533 nm sau (312 pâna la 533) nm 
si nu    312 pâna la 533 nm 

 

0 °C pâna la 80 °C  sau  (0 pâna la 80) °C 
si nu    0 °C – 80 °C 

 

5 V pâna la 10 V  sau  (5 pâna la 10) V 
si nu    5 – 10 V 

 

(5,2; 6,4; 7,6; 8,8; 10,0) kHz 
si nu    5,2; 6,4; 7,6; 8,8; 10,0 kHz 

 

84,5 m ± 0,2 m  sau  (84,5 ± 0,2) m 
si nu    84,5 ± 0,2 m    sau    84,5 m ± 0,2 

 

45 s – 6 s = 39 s  sau  (45 – 6) s = 39 s 
si nu    45 – 6 s = 39 s 
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4.8. Simboluri solitare 
Simbolurile unitatilor de masura nu se folosesc niciodata solitare, 
adica fara specificarea valorii numerice sau a simbolului cantitativ. 
 

Exemple: 
în 10 km sunt 104 mm si nu în 10 km sunt mai multi mm 
se vinde la metru patrat si nu  se vinde la m2 
Sunt permise utilizarea expresiilor de genul t/°C, E/(V/m), p/MPa etc. 

4.9. Selectarea prefixelor SI 
Selectarea si alegerea multiplilor si submultiplilor zecimali ai unei 
unitati, destinate exprimarii unei valori (marimi) cantitative, respectiv 
alegerea unui prefix SI este determinata de câtiva factori: 
§ necesitatea indicarii celor mai semnificative cifre din numar; 
§ necesitatea utilizarii valorilor numerice usor de înteles; 
§ experienta în domenii specifice ale stiintei si tehnicii.  

 

Deseori se recomanda, pentru a simplifica întelegerea, ca prefixele 
sa fie alese astfel încât valorile numerice sa fie cuprinse între 0,1 si 
1000. În aceasta situatie se vor modifica numai simbolurile prefixelor, 
care reprezinta cifra 10 ridicata la o putere multipla lui 3. 
 

Exemple: 

 5,7 × 107 Hz  poate fi scris ca 57 × 106 Hz = 57 MHz 

 0,007 43 g poate fi scris ca 7,43 × 10-3 g = 7,43 mg 

 5129 W poate fi scris ca 5,129 × 103 W = 5,129 kW 

 8,2 × 10-8 m  poate fi scris ca  82 × 10-9 m = 82 nm 
 

Totusi, nu întotdeauna marimile permit respectarea recomandarilor de 
mai sus, respectarea carora nu este obligatorie. În diverse tabele cu 
valori se recomanda utilizarea unui singur prefix, chiar daca unele din 
valorile numerice nu se încadreaza în domeniul 0,1 ÷ 1000. De 
exemplu, se prefera utilizarea expresiei “marimea piesei este de 
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20mm × 5 mm × 0,03 mm” si nicidecum a expresiei “marimea piesei 

este de 2 cm × 5 mm × 3 µm”. 
 

În unele tipuri de desene tehnice este primita exprimarea tuturor 
dimensiunilor în milimetre. Acesta este un exemplu de utilizare a 
prefixelor bazat pe experienta acumulata în unele domenii specifice 
ale stiintei si tehnicii.  

4.10. Marimi adimensionale 
Unele marimi, de exemplu indicele de refractie, permeabilitatea 
relativa etc, sunt definite ca raportul dintre doua marimi reciproc 
comparabile si astfel au dimensiunea (unitatea de masura) unu. 
Unitatea coerenta SI pentru o astfel de marime este raportul dintre 
doua unitati SI identice, care este exprimata prin cifra 1. În acelasi 
timp, cifra 1 nu apare în expresia marimii de dimensiunea unu. De 
exemplu, valoarea indicelui de refractie dintr-un mediu dat este 

exprimata ca n = 1,51 × 1 = 1,51. 
 
Din alt punct de vedere, unele marimi adimensionale (egale cu unu) 
au simboluri si denumiri speciale care pot fi utilizate în functie de 
împrejurari. Unghiul plan si unghiul solid (vezi tabelul 3), pentru care 
unitatile SI sunt radianul (rad) si respectiv steradianul (sr), sunt 
exemple clasice ale unor astfel de marimi.  

4.10.1. Multiplii si submultiplii unitatii unu 

Deoarece prefixele simbolurilor nu pot fi atasate unitatii (cifrei) unu 
(vezi par. 3.2.6), este recomandat ca puterile lui 10 sa exprime 
multiplii si submultiplii zecimali ai unitatii de masurare. 
 

Exemplu:  µr = 1,2 × 10-6  si nu  µr = 1,2 µ 
 

Nota: µr este simbolul cantitativ pentru permiabilitatea relativa. 
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4.10.2. Procentul - % 

În acord cu [6] se considera acceptabil de a folosi simbolul % 
(procent) pentru numarul 0,01 si, astfel, de a exprima cu ajutorul lui o 
marime cantitativa cu valoarea unu. La folosirea acestui simbol este 
lasat spatiu între el si numarul pe care-l multiplica. În acord cu 
paragraful 4.6, este necesar de a folosi simbolul % si nu cuvântul 
“procent”. 
 

Exemple:  xB = 0,0025 = 0,25 %  
  si nu  xB = 0,25 procente. 
 

Deoarece simbolul % reprezinta pur si simplu un numar, nu este 
recomandat de a-i atasa informatii suplimentare (vezi paragraful 4.4). 
Deaceea, trebuie evitata folosirea expresiilor de tip “procentaj de 
greutate”, “procentaj de masa”, “procentaj de volum” sau “procentaj 
dintr-o cantitate de substanta”. Similar, trebuie sa se evite si scrierea 
simbolului procentual, de exemplu: “% (m/m)”, “% (din greutate)”, 
“% (V/V)”, “% din volum” sau “% (mol/mol)”. În astfel de cazuri se 
prefera de a folosi formularile de tipul: “fractia masei este 0,10” sau 
“fractia masei e de 10 %”, “wB = 0,10” sau “wB = 10 %” etc. 
 

În acelasi context, deoarece simbolul % reprezinta pur si simplu 
numarul 0,01, este incorect de a scrie, de exemplu: “unde rezistentele 
R1 si R2 difera cu 0,05 %” sau “valoarea rezistentei R1 depaseste 
valoarea rezistentei R2 cu 0,05 %”. În acest caz, ar trebui sa se 
utilizeze formularea “unde R1 = R2 (1 + 0,05 %)” sau sa se defineasca 
marimea ?  utilizând relatia ?  = (R1 – R2) / R2 si sa se scrie “unde ?  = 
0,05 %”.  

4.10.3. ppm, ppb si ppt 

Aceste simboluri fac parte din termenii limbii engleze, abrevieri 
pentru: parte din milion – ppm, parte din bilion – ppb si parte din 
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trilion – ppt. Aceste notatii nu sunt acceptate pentru a fi utilizate în 
SI, pentru exprimarea marimilor cantitative. 
 

Exemple ale înlocuirii notatiilor ppm, ppb si ppt sunt prezentate în 
continuare. 
 

Exemple:  
 5,0 µL/L  sau 5,0 × 10-6 V si nu  5,0 ppm V 

 9,3 nm/m sau 9,3 × 10-9 l si nu 9,3 ppb l 

 8 ps/s sau 8 × 10-12 t  si nu  8 ppt t 
 

unde: V – volum, l – lungime si t – timp. 

4.10.4. Cifre romane 

Este inacceptabil de a folosi cifrele romane pentru a exprima valorile 
marimilor cantitative. Numai în cazuri exceptionale, pot fi folosite 
cifrele C, M si MM pentru substituirea numerelor 102, 103 si respectiv 
106. 


