
6 restaurări estetice

dentalTarget, fondată în noiembrie 2006, asigură o calitate deosebită din punct 
de vedere grafic, precum și al conţinuţului știinţific, prin existenţa unui proces 
imparţial de selecţie, evaluare și corectură a articolelor. 
Articolele se trimit la redacţie în format Word sau OpenOffice prin e-mail (pe  
adresa office@dentaltarget.ro, manuscrisul (articolul) va fi înregistrat imediat, iar 
autorul corespondent va primi o confirmarea pe email.
Este obligatoriu ca autorii să trimită adresa de e-mail de corespondenţă și numărul 
de telefon la care pot fi contactaţi.

PREVEDERI GENERALE
Se consideră că manuscrisele primite la redacţia revistei sunt adresate în sub-
misie exclusivă acesteia, că devin proprietatea sa, că nu au mai fost publicate 
anterior și că informaţiile din manuscris au fost revizuite de toţi autorii, aceștia 
fiind de acord cu analiza datelor și cu toate concluziile manuscrisului. Drepturile 
de autor intră în proprietatea revistei; republicarea articolelor se poate face doar 
cu acceptul scris al editurii/revistei.
Afirmatiile făcute în articole sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor.
Procedurile aplicate articolelor care urmeaza a fi publicate în Revista dental-
Target respectă Cerinţele privind manuscrisele trimise revistelor biomedicale  
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:  
Writing and Editing for Biomedical Publication), actualizate în februarie 2006, 
publicate de International Committee of Medical Journal Editors şi disponibile 
la www.icmje.org.
Toate materialele trebuie trimise în format electronic la adresa de e-mail:  
office@dentaltarget.ro. 

STRUCTURA GENERALĂ A ARTICOLELOR
Lucrările trebuie structurate dupa cum urmează:
(1) Pagina de titlu, care include titlul lucrării, numele şi titlurile academice ale 
autorilor, împreună cu apartenenţa actuală a acestora.
(2) Textul (în format Word sau OpenOffice), precedat de un rezumat în limba 
română şi engleză (Abstract), precum şi cuvintele cheie (tot în ambele limbi).
(3) Mulţumiri (se recomandă menţionarea surselor de finanţare şi a celor ce 
au sprijinit realizarea cercetării, toate persoanele care au contribuit la buna 
desfăşurare a acesteia).
(4) Referinţe bibliografice (acestea trebuie identificate în text prin numerale arabe 
şi numerotate în ordinea citării) - vezi exemplificarea.
Formatul referinţelor trebuie să fie conform modelului din literatura medicală 
anglo-saxonă, nu adaptat din cea românească.
(5) Legenda figurilor (explicaţi toate simbolurile şi abrevierile utilizate).
(6) Tabele (acestea trebuie să aibă un titlu).
(7) Figurile (acestea vor fi incluse într-un fişier separat). Figurile trebuie să con-
fere claritate textului; informaţia prezentată de ele nu ar trebui să o reia pe cea 
din text sau din tabele. Este preferabil să fie la rezoluţie înaltă (minim 300 dpi) 
pentru a permite o reproducere de calitate. De asemenea, este de preferat să fie 
furnizate la dimensiunile la care se doreşte reproducerea, pentru a nu fi necesară 
redimensionarea.
Notă: Figurile trebuie să aibă extensie, pentru a se specifica formatul (de ex.: 
.tiff, .jpeg).
Este preferabil ca autorii să trimită revistei sursele originale, prelucrarea 
specializată a acestora revenind redacţiei.
Pagina de titlu şi rezumatul:
În pagina de titlu mentionaţi numele întreg al tuturor autorilor. Enumeraţi 
apartenenţa tuturor autorilor şi faceţi legătura dintre autor şi apartenenţa prin (a), 
(b), (c), plasate după numele autorilor şi înainte de afiliaţie. Dacă lucrarea a fost 
sprijinită de o sponsorizare din partea unei companii, acest lucru trebuie precizat. 
La subsolul paginii, mentionaţi: Autor corespondent şi adresa de e-mail.

STRUCTURA REVISTEI
Revista publică urmatoarele tipuri de material din domeniul medicinii și tehnicii 
dentare: lucrări originale, editoriale, cazuri clinice, review-uri din literatura de spe-
cialitate, probleme de ultimă oră din medicina dentară, corespondenţă (întrebări, 
comentarii, puncte de vedere etc.), recenzii, relatări de la evenimente medicale.
Între principalele secţiuni cu format impus se numară:
Review-uri din literatură
• Conţinut: informaţie generală de actualitate axată pe probleme teoretice şi/sau 
practice.

• Dimensiuni: maximum 10 pagini (la nevoie, articolul poate fi împărţit pentru a fi 
publicat în numere consecutive).
• Format: text compact, fară sau cu puţine subcapitole.
• Bibliografie: recentă (75% titluri din ultimii 5 ani).
Lucrări originale
• Conţinut: cercetări fundamentale sau clinice (diagnostic sau tratament).
• Dimensiuni: 6-10 pagini, cu 6-8 materiale ilustrative (texte, grafice sau figuri).
• Format: introducere (starea actuală a problemei, premisele şi scopul cercetării), 
material şi metode, rezultate, discuţii, concluzii.
• Bibliografie.
Cazuri clinice
• Conţinut: cazuri clinice relevante sau care pun/clarifică o problemă.
• Dimensiuni: nu mai mult de 6-8 pagini, cu 6-8 ilustraţii originale (clinice, imagis-
tice, morfologice etc.).
• Bibliografie.
Instrucţiuni pentru redactare
Materialele trimise pentru publicare vor fi culese în Word sau OpenOffice cu car-
actere Times New Roman  de 12, la un rând şi jumătate. Titlul cu font 14 bold. 
Folositi unităţile sistemului metric şi prescurtările acceptate.
Bibliografia va fi alcatuită în sistemul din literatura medicală de limbă engleză. 
Componentele surselor, care trebuie redactate strict ca în exemplele de mai jos, 
pot fi:
• Cărţi în întregime: 
- Autori/editori, cu numele şi iniţiala prenumelui.
- Titlul, Ediţia (dacă este cazul).
- Locul publicării: Editura, Anul apariţiei. Exemplu: Misch CE. Bone density: a 
key determinant for treatment planning. Contemporary implant dentistry 3rd ed 
St Louis: Mosby. 2007.
• Capitole din cărţi sau tratate, semnate de autori distincţi: 
- Autorul capitolului, cu numele şi iniţiala prenumelui.
- Titlul capitolului.
- Particula "In:" urmată de autorii sau editorii volumului. Apoi Titlul volumului, 
Ediţia (dacă este cazul).
- Locul publicarii: Editura, Anul apariţiei urmat de doua puncte.
- Paginile între care este cuprins capitolul. Exemplu: Hardwick R, Scantlebury TV, 
Sanchez R, Whitely N, Ambruster J. Membrane design criteria for guided bone 
regeneration of the alveolar ridge. In: Buser D, Dahlin C, Schenk RK, editors. 
Guided bone regeneration in implant dentistry.Hong Kong: Quintessence; 1994: 
p. b101-36.
• Articole: 
- Autori, cu numele şi iniţiala prenumelui.
- Titlul articolului.
- Titlul revistei în prescurtare internaţională.
- Anul, urmat de punct şi virgulă.
- Volumul, urmat de două puncte.
- Paginile între care este cuprins articolul. Exemplu: Loubele M, Guerrero ME, 
Jacobs R, Suetens P, van Steenberghe D. A comparison of jaw dimensional and 
quality assessments of bone characteristics with cone-beam CT, spiral tomogra-
phy, and multi-slice spiral CT. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007;22(3):446-54.

Corespondenţa
Corespondenta adresată revistei se trimite prin e-mail la adresa:  
office@dentaltarget.ro.
Procesul de recenzare
Articolele sunt recenzate de către doi specialişti. În funcţie de recomandările 
acestora, editorii iau decizia publicării/respingerii articolului sau fac sugestii de 
îmbunătăţire autorului/autorilor. 
Editorii işi rezervă dreptul de a face schimbări de redactare minore la articolele tri-
mise, inclusiv corectarea greşelilor gramaticale, de punctuaţie şi scriere, precum 
şi la formatul articolului, dar nu vor fi efectuate modificări majore fără aprobarea 
autorului. Dacă sunt necesare modificări majore, articolul este înapoiat autorului 
pentru ca acesta să facă modificările necesare. Autorii sunt anunţati, prin e-mail, 
despre starea articolelor trimise în cel mult 3-4 săptămani de la data primirii.
Articolele acceptate pentru publicare sunt trimise autorilor pen-
tru bunul de tipar. Autorii sunt rugaţi să răspundă redacţiei în cel mult 5 zile.  
Autorii care trimit articole către redactie işi declară implicit acordul cu publicarea 
în aceste condiţii. 

CERINŢE DE PUBLICARE ÎN REVISTA dentalTarget


