
ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER 
 

 

ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297. 

 

Ce este codul ISSN? 
 

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale. 

Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, 

precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o 

cifră sau X. 

Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea 

sau conţinutul publicaţiei. 

Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat. 

 Care sunt publicaţiile care pot primi cod ISSN? 

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii. 

Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei 

o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit. 

Această definiţie exclude lucrările ce urmează a fi publicate într-un număr finit de părţi. 

Publicaţiile seriale pentru care se acordă cod ISSN sunt de tipul: ziare, reviste, anuare, anale, 

buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seamă, rapoarte, precum si revistele care contin numai 

rezumatele articolelor/ abstracte. 

 

Cine acordă Codul ISSN 

Centrul Naţional ISSN 
Centrul Naţional ISSN a fost înfiinţat în anul 1990, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, în 

urma acordului încheiat între Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Centrul Internaţional 

ISSN.Centrul Naţional ISSN este parte componentă a reţelei internaţionale ISSN. 

Atribuţiile Centrului Naţional ISSN sunt: 

 identificarea şi controlul bibliografic al publicaţiilor seriale româneşti, indiferent de limba 

textului, alfabet sau suport;  

 acordarea codului ISSN, realizarea descrierii bibliografice şi stabilirea "titlului cheie" pentru 

publicaţiile seriale din România;  

 crearea şi gestionarea bazei de date naţionale, ISSN România;  

 stabilirea direcţiilor de promovare şi dezvoltare a sistemului ISSN în România.  

Tipărirea codului ISSN 

Codul ISSN este comunicat solicitantului în scris. El va fi tipărit la fiecare apariţie, pe fiecare 

exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX.  

 Pentru publicaţiile seriale tipărite, locul preferat pentru ISSN este caseta redacţională. Poate 

fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.  

 Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN va fi tipărit pe coperta discului, 

va fi inscripţionat pe disc şi pe ecranul de prezentare, alături de titlu.  

 Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN va fi înscris pe ecranul de prezentare, alături 

de titlu, elementele de numerotare, editor. 

 


