Ghidul Autorilor
Revista MegaByte primeşte articole, din toate domeniile economice si informatice . Este
recomandabil ca lucrările să fie bine structurate astfel încât să asigure claritatea conŃinutului precum
şi esenŃa temei tratate. Toate articolele trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost
publicate sau trimise spre publicare în altă parte.
Articolele se vor redacta in limba romana si in limba engleza. Va rugam sa manifestati foarte
mare grija pentru corectitudinea traducerii in limba engleza.
Titlul lucrării. Se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, bold, centrat în partea de sus a
paginii. El se va scrie cu majuscule şi se va traduce şi în engleză.
Autorii lucrării. Numele lor se va scrie sub titlul lucrării, spaŃiat la un rând, centrat, precizându-se:
titlul ştiinŃific, universitatea, localitatea, Ńara şi e-mailul. Se va folosi Times New Roman, caracter 12,
bold, cu litere mici.
Rezumatul lucrării. Rezumatul trebuie să cuprindă informaŃii suficiente pentru ca cititorii să poată
aprecia natura şi semnificaŃia subiectului, caracterul adecvat al metodei de cercetare, rezultatele şi
concluziile lucrării. Rezumatul nu este o introducere, acesta prezintă în sinteză rezultatele esenŃiale
ale cercetării şi nu enumeră doar problemele prezentate în lucrare.
Rezumatul se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic. Este necesar ca el să aibă un număr
de 200-250 de cuvinte, spaŃiate la un rând.
Lucrările redactate în limba română vor fi însoŃite şi de rezumat care va fi tradus şi în limba engleză
(constituind de fapt abstractul lucrării).
Cuvinte cheie. SelectaŃi 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenŃa lucrării.
EnumeraŃi aceşti termeni în ordinea descrescătoare a importanŃei lor. Cuvintele cheie vor fi traduse
în engleză şi ataşate abstractului.
Introducerea. FuncŃia acesteia este de a stabili contextul lucrării prezentate. Ea se realizează prin
aducerea în prim plan a literaturii de specialitate (citate) şi prin sintetizarea accepŃiunii actuale a
problemei investigate.
FormulaŃi scopul lucrării sub forma unor ipoteze, întrebări sau probleme pe care le trataŃi şi explicaŃi
pe scurt modul de abordare şi argumentele necesare. Ori de câte ori este posibil prezentaŃi rezultatele
pe care studiul le poate revela (demonstra).
Corpul lucrării. OrganizaŃi cu grijă corpul lucrării utilizând titluri şi subtitluri pentru a accentua atât
conŃinutul cât şi claritatea acesteia. AveŃi în vedere următoarele: utilizaŃi terminologia recunoscută a
domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri experimentale folosite pentru colectarea şi
analiza datelor; includeŃi metode detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea
materialului; formulaŃi rezultate în mod clar şi succint; analizaŃi şi interpretaŃi amănunŃit implicaŃiile
rezultatelor cercetării şi impactul acestora, atât global cât şi specific.Textul lucrării se va scrie cu
Times New Roman, caracter 10, spaŃiat la un rând. Tabelele şi figurile să fie dimensionate şi plasate
în corpul lucrării aşa cum doresc autorii să apară în revistă. Trebuie avut grijă ca acestea să se
încadreze pe o singură pagină. ConŃinutul lor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, iar titlul
coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, bold.

Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziŃionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub
acestea. Atunci când este cazul se va menŃiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat
în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr.
1). Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai lizibile.
NumerotaŃi toate ecuaŃiile şi formulele folosite plasând numerele lor în paranteze, în dreapta
acestora.
ExplicaŃi abrevierile şi acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost definite
în rezumat.
Note de subsol sunt permise note la finalul lucrării (endnotes), situate înaintea bibliografiei. Ele se
vor scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic si vor fi incadrate in paranteze rotunde.
Concluzii. O secŃiune de concluzii este necesară. Concluziile pot recapitula punctele principale ale
lucrării, dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanŃa lucrării
sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaŃii ale acesteia sau direcŃii de extindere a cercetărilor.
Bibliografie. ReferinŃele bibliografice, din introducere sau corpul lucrării, se fac prezentându-se,
într-o paranteză, în ordine, numele autorului şi anul apariŃiei lucrării. De asemenea, trimiterile
bibliografice, din textul lucrării se numerotează cu cifre arabe [1], iar când sunt mai multe trimiteri se
va scrie [1] - [2].
Lista bibliografică, de la sfârşitul lucrării, se va scrie în ordine alfabetică, după numele autorului,
numerotându-se în paranteze drepte, titlul cartii sau articolului (scris italic), editura, localitatea, anul
publicarii. Când anumite studii, lucrări, articole sunt publicate în volum, atunci se va menŃiona
numărul acestuia şi paginile.
Precizări importante
•

Revista apare de două ori pe an în lunile februarie şi iunie. Pentru numărul din februarie
manuscrisele trebuie trimise până în data de 1 noiembrie, iar pentru numărul din iunie până
la data de 1 aprilie.

•

Articolele trebuie să aibă 5 – 6 pagini, pe formatul A4, scrise cu cu Times New Roman,
caracter 10.

•
•

Lucrările trimise trebuie să fie formatate în Word cu extensia doc.
Articolele care nu respecta regulile acestui ghid vor fi respinse inainte de a fi date la peer
review.

Lucrarile se pot trimite la adresa redactie.megabyte@gmail.com

