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CENTRUL NAŢIONAL ISSN 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Bd. Unirii nr. 22, sect. 3, cod 030833 
Bucureşti  - ROMANIA 
Tel. +40 21 312.49.90 

e-mail: issn@bibnat.ro         Bucuresti, 19.09.2018 
 

  
 

 
 

Către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare 
 

 

Vă anunțăm că publicația pe care o editați a fost înregistrată și a primit codul de 

identificare ISSN, dupa cum urmează: 

 

Salvează mediul şi fii eco! 

ISSN 2601-9655, ISSN-L = 2601-9655 

 

Codul ISSN va fi utilizat conform instrucțiunilor conținute în anexa “ISSN – 

informații generale”, respectând Legea nr. 111/1995 republicată și Legea nr. 

186/2003, privind promovarea culturii scrise.  

Informații complete și actualizate despre ISSN și publicații seriale se găsesc și 

pe pagina web a Bibliotecii Naționale a României (www.bibnat.ro), secțiunea 

ISSN. 

 
 

 
Aurelia Perşinaru 

Centrul Naţional ISSN 
 
 

 
 
 

mailto:issn@bibnat.ro
http://www.bibnat.ro/
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ISSN – informații generale 
 
 
Ce este ISSN și ISSN-L? 
 
ISSN = International Standard Serial Number (Număr Internațional Standardizat al 
Publicațiilor Seriale) este un cod standardizat format din 8 caractere, dintre care 7 sunt cifre, 
iar ultimul, avand rol de control este fie cifra, fie X. 
 
Codul ISSN permite identificarea titlului unei publicații seriale, înregistrat sub o formă 
standardizată numită “titlu cheie”. 
 
Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Orice modificare a 
titlului atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN. Codul ISSN nu este transferabil 
de la un titlu la altul, de la o format media la altul. 
 
Suplimentele, edițiile în alte limbi precum și edițiile pe suporturi media diferite vor 
primi coduri ISSN proprii. 
 
Codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură este codul desemnat de rețeaua ISSN ce 
permite legătura dintre edițiile unei resurse continue editate pe suporturi media diferite (print, 
CD-ROM, online). Codul ISSN-L este definit prin standardul ISO 3297. 

 
Modificările privind numele editorului, periodicitatea, locul de apariție nu impun acordarea 
unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor către Centrul Național ISSN este obligatorie. 
 
   
Care sunt avantajele folosirii ISSN-ului și a ISSN-L? 

 
Codul ISSN este folosit pentru identificarea publicațiilor seriale. În baze de date, codul ISSN 
reprezintă o cheie de acces, un criteriu de interogare și de selecție și un mijloc de control 
foarte sigur. 
 
Pentru editori și distribuitori, codul ISSN permite o identificare rapidă a comenzilor de 
publicații seriale, facilitează schimbul automatizat de informații. 
 
Pentru biblioteci și centre de documentare, codul ISSN facilitează operațiile de identificare, 
achiziții, împrumut și schimb de publicații.  
 
Pentru cercetători, bibliografi și cadre didactice citarea titlurilor se poate face cu mai multă 
certitudine folosind codul ISSN, mai ales în cazul titlurilor identice. 
 
Codul ISSN este condiție esențială pentru identificarea publicațiilor seriale în bazele de date 
de evaluare scientometrică. 
 
Codul ISSN asigură baza pentru calculul codului de bare. 
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Codul ISSN împreună cu URN-ul formează un identificator unic pentru publicațiile electronice. 
 

Publicațiile seriale înregistrate la Centrul Național ISSN sunt introduse automat în baza de date a 
Bibliotecii Naționale, în bibliografia națională de publicații seriale. La nivel internațional, baza de 
date națională este transmisă în timp real la Centrul Internațional ISSN, unde se realizează 
Registrul Internațional ISSN, ce conține toate publicațiile purtătoare de ISSN din lume. Acest 
registru este sursa de informații cea mai importantă pentru toate cataloagele internaționale de 
publicații seriale. Codul ISSN permite o promovare a publicațiilor seriale în medii specializate, 
atât la nivel național cât și la nivel internațional. 

 
Codul ISSN identifică publicațiile periodice, în mod unic, la nivel internațional. El nu asigură 
protecție privind dreptul de autor și nu conferă exclusivitate pe titlul respectiv. Nu are valoare 
juridică. 
 
Codul ISSN-L facilitează căutarea, regăsirea și livrarea pentru toate edițiile pe suporturi media 
diferite ale unei publicații seriale (resurse continue), pentru servicii ca Open URL, cataloage de 
biliotecă, motoare de căutare sau baze de date.  
   

 
Cum se tipărește ISSN-ul și ISSN-L? 

 
Codurile ISSN și ISSN-L sunt comunicate solicitantului, în scris.  
Codurile ISSN și ISSN-L vor fi inscripționate pe fiecare exemplar, la fiecare apariție, sub 
forma ISSN XXXX-XXXX, pe coperta CD-ROM-ului, pe CD-ROM și vor fi afișate și pe ecranul 
de prezentare. 
 
O prezentare corectă garantează identificarea cu precizie a fiecărei publicații. 
 

 
Pentru informații suplimentare: 
 
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
Centrul Național ISSN 
Bd. Unirii, nr. 22, sect. 3, cod 030833, Bucuresti 
Tel. (021) 312.49.90 
e-mail:issn@bibnat.ro, www.bibnat.ro  
 

 
INSTRUCȚIUNI DE APLICARE A LEGII DEPOZITULUI LEGAL 

 
Publicațiile periodice realizate pe teritoriul României se supun prevederilor Legii Depozitului 
Legal, Legea nr. 111/1995 republicată. 
 
Conform acestei legi, fiecare număr (apariție) al unei publicații seriale tipărite sau pe suport 
CD-ROM trebuie trimis la Biblioteca Națională a României în 6 (șase) exemplare. 
 
Suplimentar, producătorii vor trimite un exemplar cu titlu de Depozit legal local la biblioteca 
judeţeană din judeţul în care îşi au sediul, respectiv domiciliul. Producătorii cu sediul in 
Bucureşti/Ilfov vor trimite un exemplar la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea 
includerii documentelor în Depozitul legal local. 
 

http://www.bibnat.ro/
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 Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal are caracter obligatoriu. Documentele 
se trimit cu titlu gratuit. 

 

 Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de depozit legal sunt asigurate de 
către producători. 

 

 Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal se efectuează din prima tranşă de 
tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei. 

 

 Exemplarele pentru depozitul legal se trimit/se depun la Biblioteca Natională a 
României în formatul real al publicației, cel pentru care a fost solicitat și acordat codul 
ISSN! Nu vor fi luate in considerare copiile digitale ale formatului tipărit! 
 

 Persoanele fizice şi juridice, producători de publicaţii periodice, care trimit documente 
pentru Depozitul legal sunt obligate să completeze borderoul însoțitor. 
 

 Borderoul tipizat este disponibil la adresa: http://www.bibnat.ro/dyn-
doc/Borderou%20DL%202013.doc  
 

 Borderourile se trimit în dublu exemplar, unul pentru însoţirea documentelor şi altul 
pentru confirmarea primirii documentelor cu titlu de Depozit legal. Al doilea exemplar, 
semnat și ștampilat de Biblioteca Națională va fi transmis expeditorului și va constitui 
dovada depunerii exemplarelor la Depozitul legal. 

 
 
Adresa la care vor fi trimise publicațiile pentru Biblioteca Naţională a României este: 
 
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
Serviciul Depozit Legal 
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti 
Demisol, Corp BD 26 
 
 
Publicațiile pentru DL pot fi depuse și prin curier, direct la sediul Bibliotecii Naționale a 
României. 
 
Conform legii, obligația de trimitere a exemplarelor pentru Depozitul Legal revine 
editorului, fiind cel mai în măsură să urmărească respectarea prevederilor acestei legi. 
 
Prin trimiterea exemplarelor pentru Depozitul Legal, publicația va fi înregistrată în mod 
automat, în colecțiile bibliotecilor din țară precum și în bazele de date de specialitate interne 
și internaționale. 
 
Pentru editor, aceasta este o modalitate de a-și face cunoscută publicația și de a confirma 
codul ISSN obținut. 
 
 
Pentru informatii suplimentare despre Depozitul legal:  
Telefon/fax: 021.310.44.44; Email:depozitlegal@bibnat.ro 
Website: www.bibnat.ro, secţiunea Depozit Legal (DL) 

http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Borderou%20DL%202013.doc
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Borderou%20DL%202013.doc

