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Asociaţia de Sudură din România 
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______________________________ 
 

______________________ 

 
 

CONDIŢII DE REDACTARE ARTICOLE 
(preluare şi adaptare a documentului IIW RD405 – 2001/10/31 ) 

 
 
 
1.1 Limbă  
Articolele se vor trimite la Secretariatul ASR în limba română  
 
1.2 Extindere  
Extinderea articolului trebuie să nu depăşească 10-12 pagini 
 
1.3 Rezumat  
Documentul (articolul) trebuie să fie însoţit de un rezumat redactat în limbile română şi 
engleză.  
Rezumatul trebuie să recapituleze pe scurt faptele afirmate în articol şi în concluziile sale şi 
să se sublinieze informaţiile noi, indicând importanţa lor.  
Rezumatul trebuie să fie concis (cca 200 de cuvinte).  
 
1.4 Textul articolelor se recomandă să respecte prevederile standardelor fundamentale și 
specifice domeniului în vigoare, în special: 
 
- terminologia standardizată; 
- principiile şi metodele terminologiei; 
- mărimile, unităţile şi simbolurile lor; 
- termeni prescurtaţi; 
- referinţe bibliografice; 
- desene tehnice, şi 
- simboluri grafice, 
- toleranţe, ajustaje şi calitatea suprafeţelor, 
- toleranţe dimensionale şi precizia de măsurare; 
- numere normale, 
- metode statistice, 
- condiţii de mediu şi încercările corespunzătoare, 
- securitate, 
- chimie, 
- compatibilitate electromagnetică, 
- evaluarea conformității şi calitatea. 
 
1.5 Format  
Mărimea formatului: A4  
Textul, subtitlurile, legendele figurilor şi tabelele se vor scrie în WORD. 
Textul se va scrie la un rând (inclusiv bibliografia), cu un rând liber între paragrafe şi titlurile 
capitolelor.  
Pentru formule matematice complicate se va mări spaţiul, astfel ca subscrierile şi 
superscrierile să nu se suprapună.  
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1.6 Fonturi  
Se recomandă Arial; la textul în limba română se vor folosi fonturi (caractere) româneşti:  
- Titlul: mărimea 14, litere mari, bold  

- Subtitlu (Titlul de capitol): mărimea 12, bold  

- Restul textului (incluzând legendele figurilor, tabelele şi bibliografia): mărime 12.  
 
1.7 Tabele  
Tabelele trebuie să fie clare şi numerotate consecutiv.  
Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu.  
În cazul unor note de subsol ale tabelelor referirea la ele se marchează cu semne (spre 
exemplu „*”, „ ”).  
 
1.8 Figuri  
Legendele figurilor, numerotate clar şi în concordanţă cu figura, vor fi incluse în textul 
documentului.  
Figurile trebuie transmise prin e-mail sau CD, în formate ”tif” sau „jpg”.  
Figurile care se trimit trebuie să fie clare şi reproductibile.  
Dacă se trimit originalele, fiecare figură trebuie marcată cu numărul cu care apare în text. 
Aceste marcaje trebuie localizate astfel încât să nu deterioreze zonele ce se vor reproduce.  
Liniile desenelor şi graficelor trebuie, de asemenea, să fie clare şi bine definite.  
Figurile vor fi adesea reduse ca mărime la publicare şi deci trebuie să fie, în original, destul 
de mari pentru a fi lizibile prin reducere.  
Se vor da legende clare pentru fiecare figură şi acestea se vor tipări pe o listă separată la 
sfârşitul articolului.  
 
1.9 Ecuaţii şi formule  
Ecuaţiile şi formulele trebuie să fie clar tipărite şi precedate şi urmate de un rând alb.  
Ecuaţiile şi formulele trebuie numerotate consecutiv de la începutul până la sfârşitul 
documentului.  
Se vor folosi simboluri standard.  
Se va indica clar ce înseamnă simbolurile şi unităţile în care sunt măsurate.  
Literele mari vor fi diferenţiate clar faţă de literele mici.  
Toate subscrierile / notele şi superscrierile vor fi indicate clar.  
 
1.10 Utilizarea numelor de marcă  
Utilizarea numelor de marcă pentru procedee, produse sau echipamente de sudare se va 
evita pe cât posibil şi se va utiliza numele generic.  
 
1.11 Referinţe bibliografice  
Referinţele bibliografice se vor cumula la sfârşitul textului. Vor apare şi vor fi numerotate în 
ordinea în care sunt citate în text. Toate referințele trebuie sa fie citate în text.  
Referinţele, în cazul citării de articole din reviste, trebuie să includă:  
- numele autorului (autorilor), de exemplu: Popescu, I., Ionescu, P.; prenumele feminine nu 
se prescurtează;  

- titlul lucrării în original;  

- numele publicaţiei în care a apărut;  

- anul, numărul volumului;  

- numărul şi luna revistei;  

- numerele primei şi ultimei pagini ale textului astfel încât să indice lungimea acestuia.  
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1.12 Titluri şi subtitluri  
Titlurile şi subtitlurile trebuie folosite pentru a împărţi în secţiuni logice subiectul şi a atrage 
atenţia asupra ideilor esenţiale. Numerotarea se va face în concordanţă cu sistemul zecimal 
al subdiviziunilor după cum urmează:  
1 1.1. 1.2. ş.a.m.d. 2 2.1. 2.2. ş.a.m.d.  
Lucrarea va începe cu Introducere și se va încheia cu Concluzii.  
Lucrarea trebuie să respecte structura generală a unui articol științific: prezentarea stadiului 
actual al cercetărilor în domeniul temei abordate, metodologia de cercetare, analiza și 
interpretarea rezultatelor, concluzii finale, bibliografie. 
 
1.13 Recenzarea articolelor  
Articolele sunt recenzate de referenți ştiinţifici care vor analiza articolul şi, în referatul pe care 
îl întocmesc, vor propune - dacă este cazul - modificări/completări ale articolului respectiv, iar 
în concluzia referatului vor propune articolului în Volumul de comunicări.  

Numele referenților ştiinţifici este confidențial. 

 

Trimiterea articolului  

1. Autorul este rugat să trimită articolul la adresa loredana.tioc@asr.ro. Articolul trebuie să fie 
complet (text, figuri, tabele, bibliografie). Figurile liniare trebuie să fie desenate pe calculator, 
iar fotografiile să fie scanate la cel puţin 300 dpi  sau să fie trimise în original.  

2. Împreună cu articolul, autorul (autorul principal, dacă sunt mai mulţi autori) este rugat să 
trimită la redacţie o declaraţie din care să rezulte că articolul nu a mai fost publicat si ca va fi 
susținut la conferință. 
 

După publicarea articolului, Copyright © aparţine Editurii SUDURA, autorul nemaiavând 
dreptul publicării articolului în altă publicaţie, decât în baza unui contract de licenţă încheiat 
între Editura SUDURA şi editura care doreşte să republice articolul. 
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