NORME DE PREZENTARE A MANUSCRISELOR
PENTRU REVISTELE METALURGIA ŞI METALURGIA INTERNAŢIONAL
Forma de prezentare a lucrărilorModel de redactare a articolulului
Manuscrisele se vor prezenta la Editură culese în editorialul Word sub Windows, cu fonturile Times New
Roman sau Arial, cu diacritice româneşti (ă, î, ş, ţ, â), cu mărimile 10,5 (pentru textul de bază) şi 9,5 (pentru legende,
tabele etc.).
Pentru formatarea textului nu se va folosi decât stilul Normal.
Dischetele şi CD-urile conţinând lucrarea vor fi însoţite de o listare format A4, pe o faţă a colii.
Oglinda paginii (în care se încadrează textul) va avea dimensiunile 18x24 cm.
Structura lucrării
Lucrările vor cuprinde capitole de gradul I, subcapitole şi paragrafe.
Titlurile capitolelor se vor culege cu caractere verzale (majuscule), literele fiind cu două grade mai mari decât
cele din textul de bază.
Capitolele şi subcapitolele se vor numerota în sistem zecimal, iar subcapitolele vor fi de cel mult 2 grade de
subordonare pentru fiecare capitol.
Titlurile de un grad inferior se vor numerota şi vor fi plasate la cap de rând, structurate (în ordine de
subordonare descrescătoare) astfel: bold, de rând; bold italic; italic nebolduit.
Paragrafele vor începe (primul rând) la 0,5 cm faţă de marginea textului. Enumerările sunt de preferat cu bumbi
sau cu linie, la distanţa faţă de margine la care încep paragrafele.
Materialul grafic, formulele, tabelele
Desenele se pot prezenta scanate (cu rezoluţie 300 dpi) şi introduse în text sau trasate cu tuş pe calc.
Graficele vor avea pe axele de coordonate mărimile şi unităţile de măsură (între paranteze drepte).
Tabelele vor avea cap de tabel corect construit, şi anume cu denumirile mărimilor de pe coloane şi de pe
rânduri şi cu unităţile de măsură corespunzătoare între paranteze drepte.
În formule precum şi în restul materialului (în text, tabele, figuri etc.) se vor culege cu caractere italice
simbolurile mărimilor variabile, iar cu caractere drepte cifrele şi simbolurile criteriilor de similitudine, d, log, ln, e etc.
Numărul formulei se va încadra cu paranteze rotunde şi se va plasa la marginea din dreapta a oglinzii paginii,
iar formula va fi centrată.
Unităţile de măsură se vor scrie cu caractere drepte, între paranteze drepte când însoţesc mărimea şi fără
paranteze când însoţesc valoarea numerică.
Se vor folosi unităţile de măsură cuprinse în Sistemul Internaţional, respectându-se simbolizarea corectă (ex.:
bar, nu bari; mmH2O, nu mm CA, kW şi nu KW; s şi nu sec; m3 şi nu mc etc.).
Explicaţiile notaţiilor din formule şi din figuri se vor aşeza unele sub altele, însoţite de unitatea de măsură şi
despărţite cu punct şi virgulă.
De regulă, tabelele vor avea titlul deasupra, iar figurile vor avea legendă dedesubt, aşezate la 0,5 cm de tabel
sau figură.
Între figuri (tabele, formule) şi text se va lăsa (sus şi jos) o distanţă de 0,5 cm.
Formulele, figurile şi tabelele precum şi legendele figurilor şi titlurile tabelelor se vor culege cu acelaşi font ca
în text, dar cu un grad mai mic (ex.: în text, cu Arial de 10,5 puncte, iar în tabel cu Arial de 9,5 puncte).
Formulele, figurile şi tabelele se vor numerota în continuare pentru fiecare articol.
Toate figurile şi toate tabelele vor fi menţionate în text (ex.: „După cum se arată în tabelul nr.1 …”) sau vor fi
semnalate între paranteze rotunde, de exemplu (figura nr.1).
Bibliografia trebuie dactilografiată tot pe pagină separată de text şi prezentată conform STAS nr.6158, şi
anume: Cărţi: numele autorului, iniţiala prenumelui autorului, titlul cărţii (dacă este o lucrare străină se va da titlul în
original şi traducerea în limba română), numărul ediţiei în cifre arabe, numărul volumului în cifre romane, locul
publicării, pagina la care se face trimiterea sau prima şi ultima pagină a fragmentului; periodice: numele autorului,
iniţiala prenumelui autorului, titlul articolului (dacă este o lucrare străină se va da titlul în original, eventual cu
traducerea în limba română), titlul periodicului precedat de cuvântul: În: numărul volumului sau anul de apariţie (în
cifre arabe), numărul de ordine al numărului periodic, pagina citată sau prima şi ultima pagină a fragmentului citat sau
a articolului întreg după cum citează doar o anumită pagină, un fragment sau un articol în întregime. Când lucrarea
citată a fost tradusă în limba română, titlul se scrie în traducere, dar cu menţiunea că lucrarea a fost tradusă şi din ce
limbă.
Ortografia
Pentru ortografie se va respecta „Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie” (Ed. Univers Enciclopedic,
1996), iar pentru unităţile de măsură se va folosi colecţia de standarde „Unităţi de măsură” (Ed. Tehnică, 1997).
Alte materiale necesare
Lucrările vor fi însoţite de următoarele anexe:
fotografiile autorilor (originale sau scanate cu rezoluţie 300 dpi);
câteva date din biografiile (profesionale) ale autorilor, prezentate succint (3-4 rânduri de text);
scurte rezumate ale lucrărilor, în limba română şi în limba engleză.
adresa de acasă, adresa de e-mail, nr. de telefon mobil şi fix.

-

Se va specifica pe lucrare daca autorul sau autorii doresc sa li se trimită ramburs pe adresa de acasă revista
sau revistele în care li s-au publicat articolele.
Lucrarea va fi însoţită şi de rezumate în limba română şi engleză, de câte cel mult 1000 de semne (1/2
pag. conv.).

ATENŢIE !!!
Articolele în limba română vor trebui să aibă traducerea şi în limba engleză la:
¨ Titlul articolului.
¨ Rezumatul articolului.
¨ Titlul figurilor şi tabelelor.
Articolele în limba engleză vor trebui să aibă traducerea în limba engleză la:
¨ Bibliografie.
· Materialul se publică pe răspunderea personală a autorului privind respectarea legilor în vigoare referitoare la
păstrarea secretului şi a posibilităţilor de brevetare.
· Orice informaţie şi referinţă se pot obţine la telefoanele 021/310 71 38; 0722 665 071, 0724 537 051, Fax:
021/310 71 38, Director General Onorific Editura Ştiinţifică F.M.R. ing. Fl. B. Scorţea.
· Conform regulilor editoriale, manuscrisele , figurile publicate CD-urile şi dischetele nu se mai restituie
autorului.
· Materialele prezentate conform regulilor anterioare se primesc la redacţia revistei Metalurgia la adresa din
antet.
· Autorul trebuie să garanteze conţinutul tehnico-ştiinţific al articolului iar textul predat redacţiei să fie revăzut
după dactilografiere, deoarece în timpul fazelor-editoriale şi tipografice nu îl revede şi deci nu mai poate
interveni în acest text după predarea manuscrisului.
· Materialul se publică pe răspunderea personală a autorului privind respectarea legilor în vigoare referitoare la
păstrarea secretului şi a posibilităţilor de brevetare.
· Conform regulilor editoriale, manuscrisele , figurile publicate CD-urile şi dischetele nu se mai restituie
autorului.
· Materialele prezentate conform regulilor anterioare se primesc la redacţia revistei Metalurgia la adresa din
antet.
Potrivit art.206 CP, responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului. De asemenea,
în cazul unor agenţi de presă şi personalităţi citate, responsabilitatea juridică le aparţine.
CONDIŢII GENERALE DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revista „METALURGIA” primeşte manuscrise care cuprind rezultate atât ale cercetărilor fundamentale cât
şi ale celor industriale din domenii ca: metalurgia, materiale noi şi procesele de prelucrare.
Manuscrisele vor cuprinde cercetări originale, nepublicate sau netrimise spre publicare altor reviste.
Trimiterea unui articol pentru publicare implică faptul că, dacă este acceptat, dreptul de autor este transferat
editurii.
Toate manuscrisele sunt supuse aprobării referenţilor de specialitate, referatele acestora constituind motivaţia
pentru hotărârea editurii.
Manuscrisele trimise pentru publicare nu sunt returnate autorului(ilor), chiar dacă nu au fost publicate.
Manuscrisele vor fi trimise pe adresa următoare:

Redacţia revistei „METALURGIA”
Calea Griviţei, nr.83, Sector 1, O.P. 12
Cod 010705 Bucureşti
Tel: 021/310 71 38; 0722 665 071; 0724 537 051
Fax: 021/310 71 38
E-mail: redactia@metalurgia.ro
Vezi de asemenea pagina web: www.metalurgia.ro
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