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Anexa A: Definitiile unitatilor SI fundamentale si 
suplimentare 

 
Metrul (adoptat în 1983, la a 17-a Conferinta Generala de Masuri si 

Greutati – CGPM). 
Metrul este lungimea drumului parcurs de lumina, în vid, într-un 
interval de timp 1/299 792 458 dintr-o secunda. 

 

Kilogramul (1889, 1-a CGPM si 1901, a 3-a CGPM ) 
Kilogramul este egal cu masa prototipului international al kg-ului. 
Prototipul din platina iridiata este pastrat la Sèvres, Franta. 
 

Secunda (1967, a 13-a CGPM) 
Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiatiei care 
corespunde tranzitiei între cele doua niveluri hiperfine ale starii 
fundamentale a atomului de Cesiu 133. 
 

Amperul (1948, a 9-a CGPM) 
Amperul este intensitatea unui curent electric constant care, 
mentinut în doua conductoare paralele, rectilinii, de lungime 
infinita, cu sectiune circulara neglijabila, asezate în vid la distanta 
de 1 metru  unui de altul, ar produce între aceste conductoare o 
forta de 2 × 10-7 newton pe o lungime de 1 metru. 
 

Kelvinul (1967, a 13-a CGPM) 
Kelvinul, unitate de temperatura termodinamica, este fractiunea 
1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al 
apei.  
 

Molul (1971, a 14-a CGPM) 
Molul este cantitatea de substanta a unui sistem care contine 
atâtea entitati elementare câti atomi sunt în 0,012 kg de carbon 12 
(C12). Când se utilizeaza molul, trebuie specificate entitatile 
elementare, care pot fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte 
particule sau grupuri specificate de asemenea particule. 
 

Candela (1979, a 16-a CGPM) 
Candela este intensitatea luminoasa, într-o directie data, a unei 
surse de lumina care emite o radiatie monocromatica cu frecventa 
de 540×1012 Hz si care are o intensitate radianta în aceeasi 
directie de 1/683 watt pe steradian (W/sr). 
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Radian (1980, de Comitetul International de Masuri si Greutati – 
CIPM). 
Radianul este unghiul plan cuprins între doua raze care 
delimiteaza pe un cerc un arc cu lungimea egala cu raza. 
 

Steradianul (1980,  CIPM). 
Steradianul este unghiul solid cu vârful în centrul unei sfere, care 
delimiteaza pe suprafata sferei o arie egala cu cea a unui patrat 
având latura egala cu raza sferei.  


