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PROCEDURĂ
pentru recepția, recenzarea și publicarea articolelor științifice
în revistele „Ingineria automobilului - rIA” și „Romanian Journal of Automotive Engineering - RoJAE”
A) Constituirea Registrului SIAR de referenți științifici (evaluatori, recenzori, „reviewers”) ale
lucrărilor științifice (articolelor) propuse pentru publicare în revistele SIAR
1. se instituie Registrul SIAR de referenți științifici (evaluatori) ale lucrărilor științifice (articolelor)
propuse pentru publicare în revistele SIAR (pe scurt Registrul referenților științifici SIAR – RRS)
2. în RRS se înscriu voluntar membrii SIAR care doresc să participe la evaluarea științifică a articolelor
destinate rIA și RoJAE și care au titlul științific de profesor universitar sau conferențiar universitar;
3. pentru asigurarea unui număr de minimum 3 persoane pe un domeniu de competență, se poate
înscrie în RRS, în mod excepțional, pe durata de un an și cadre didactice cu titlul științific de șef de
lucrări (lector universitar); excepția se poate prelungi anual, dacă nu se îndeplinește condiția
prevăzută la punctul anterior);
4. este necesar ca persoana care se înscrie în RSS să cunoască cel puțin „BINE” terminologia de
specialitate în limba engleză;
5. înscrierea în RRS se face prin acceptarea de către cadrul didactic a solicitării directe expediate de
către Secretariatul SIAR, cu precizarea de către referent a domeniilor/problemelor specifice
ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere (și conexe) în care se consideră cu competențe
suficiente pentru evaluarea articolelor;
6. repartizarea articolelor spre evaluare se face de Secretariatul SIAR în raport de domeniile de
competență ale referenților, avându-se în vedere o distribuire cât mai uniformă a articolelor;
7. un referent poate refuza recenzia unei lucrări dacă aceasta excede domeniului său de competență
sau din alte motive obiective;
8. anual, în luna septembrie, fiecare referent își actualizează disponibilitatea de a fi menținut în RRS
prin trimiterea căre Secretariatul SIAR a unui mesaj electronic în acest sens;
9. declinarea a 3 solicitări de recenzare implică automat și imediat eliminarea din RRS; o nouă
solicitare de înscriere în RRS se poate face după cel puțin 2 ani de către cadrul didactic interesat;
10. persoanele înscrise în RRS se obligă să analizeze cu atenție, nepărtinitor și colegial, conținutul
articolelor primite pentru recenzie; în condițiile existenței unui potențial conflict de interese evaluarea
articolului va fi declinată, fără a se impune detalii justificative.
B) Procedură
1. în revistele SIAR se publică lucrări științifice originale elaborate de membrii SIAR; se pot publica și
lucrări ale unor autori din străinătate, chiar dacă nu sunt membri ai SIAR;
2. autorul (grupul de autori) elaborează lucrarea științifică (articolul) în limba engleză (de preferat și în
limba română pentru publicarea în revista Ingineria automobilului) folosind modelul postat pe siteurile SIAr și al revistei (Papers Template); pentru fiecare articol se vor transmite în limbile română și
engleză titlul articolului, un scurt rezumat, cuvinte cheie;
3. autorii din străinătate elaborează articolul doar în limba engleză;
4. autorul (reprezentantul grupului de autori) expediază lucrarea (articolul) prin email pe adresa
secretariatului SIAR (siar@siar.ro) în format word (formatat conform Papers Template);
5. împreună cu articolul autorul (reprezentantul grupului de autori) expediază si documentul Copyright
Transfer Form semnat de autor (toți autorii);
6. se înaintează fotografiile autorilor ca fișiere separate și un fișier conținând titlurile profesionale și
științifice ale autorilor, afilierea (locul de muncă și adresa completă), adresa de email, numărul de
telefon pentru contact, adresa de corespondență; dacă un autor nu dorește publicarea fotografiei
sale acest aspect se va menționa într-un e-mail adresat secretariatului SIAR;
7. secretariatul SIAR tipărește articolele primite și documentele anexe necesare; dacă documentele
sunt incomplete se solicită completarea lor; se consideră ca dată de prezentare a lucrării în vederea
publicării data cand s-au expediat pe adresa SIAR ultimele documente/s-au îndeplinit toate cerințele
preliminare;
8. articolele care îndeplinesc cerințele preliminare menționate mai sus se înregistrează în „Registrul de
evidență a lucrărilor propuse pentru publicare în revistele SIAR”;
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9. procesul de evaluare/recenzie a lucrărilor propuse pentru publicare în rIA/RoJAE se desfășoară în
sistemul „peer-review” conform schemei de mai jos (https://www.elsevier.com/reviewers/what-ispeer-review):

10. articolele se expediază la două persoane, recenzori științifici înscriși în RRS, de regulă din alte
instituții decât cele din care provin autorii, cu precizarea termenului până la care este necesară
formularea unui punct de vedere asupra calității articolului; un recenzor nu cunoaște numele celui de
al doilea recenzor;
11. după primirea recenziilor, eventualele cerințe de modificare / îmbunătățire sunt transmise autorilor;
12. răspunsul autorilor/ articolul modificat se retransmite recenzorilor;
13. un articol poate fi admis, poate suporta maximum 3 returnări pentru corecții/îmbunătățire sau poate fi
respins – de la bun început sau după returnări;
14. dacă pentru un articol opiniile celor doi recenzori sunt divergente (una pozitivă, alta negativă), atunci
acest aspect li se aduce individual la cunoștință recenzorilor și li se solicită o nouă analiză; daca
evaluările rămân divergente, se solicită de către Secretariatul SIAR opinia unui al treilea recenzor
asupra ultimei variante a articolului de evaluat; punctul de vedere al acestuia este definitiv (astfel vor
fi 2 opinii pro sau contra din 3 formulate);
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15. motivele respingerii unui articol de către un recenzor/ambii recenzori vor fi făcute cunoscute
autorului (reprezentantului grupului de autori) fără a se preciza numele recenzorilor;
16. pentru formularea opiniilor asupra lucrărilor supuse recenzării, recenzori folosesc criteriile și fișele de
evaluare specifice (Evaluation criterias – CE_rIA_03; Evaluation Form – FE_rIA_03);
17. numele recenzorilor se includ în caseta tehnică a revistelor SIAR.
18. un tabel cu evaluatorii (recenzorii) incluși în RRS este publicat și actualizat anual pe site-ul revistelor
SIAR.
C) Publicare
1. în revistele SIAR se publică lucrări recenzate potrivit procedurii prezentate anterior;
2. în cazul preluării pentru publicare a unor lucrări prezentate și publicate în cadrul
congreselor/conferințelor SIAR nu se mai execută procedura de evaluare (recenzie), respectivele
lucrări fiind evaluate în cadrul procesului de acceptare de către Comitetele științifice ale congreselor;
în acest caz, se va preciza că articolul a fost prezentat și publicat în cadrul unui Congres al SIAR;
3. pentru articolele publicate se vor menționa datele de primire, recenzie și acceptare pentru publicare.
Întocmit,
Prof. dr. ing. Minu Mitrea
Secretar General SIAR
6 Iulie 2020

