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Materiale necesare acordării codului ISSN 
 

 

Acordarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se face astfel: 

  

 pentru publicaţiile care şi-au încetat apariţia, pe baza ultimului număr al publicaţiei;  

 pentru publicaţiile curente sau cele în curs de apariţie pe baza Formularului - 

cerere completat de editor sau de instituţia care poartă responsabilitatea publicaţiei.  

  

Solicitantul poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în 

Formularul-cerere. 

 

Materialele necesare pentru acordarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale tipărite: 

  

 Formularul-cerere completat;  

 copia A4 după coperta numărului curent, pentru publicaţiile tipărite;  

 copie A4 după ecranul de prezentare, pentru publicaţiile electronice;  

  

NOTĂ: Înainte de demararea formalitatilor de obtinere a codului ISSN este obligatorie 

verificarea, telefonică sau prin e-mail, a titlului publicatiei în baza de date ISSN. Pentru 

publicaţiile electronice trebuie comunicată adresa electronică a site-ului. Cu această ocazie 

veţi primi acordul de principiu pentru continuarea formalităţilor. 

 

Identificarea prin cod ISBN sau ISSN a publicaţiilor manifestărilor ştiinţifice 

 

I. Manifestări ştiinţifice periodice:  

-    Publicaţiile cu acelaşi titlu sunt identificate prin cod ISSN; 

-    Publicaţiile cu titluri diferite sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP; 

-    Publicaţiile editate în ţări diferite sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP 

pentru ediţia din România; 

-    Ed. I a lucrărilor unei manifestări ştiinţifice (cu incertitudine asupra continuităţii în 

organizarea manifestării) este identificată prin cod ISBN şi primeşte Descriere CIP. 

 

II. Manifestări ştiinţifice neperiodice/ocazionale: 

-    Publicaţiile manifestărilor ştiinţifice neperiodice sau ocazionale sunt identificate prin cod 

ISBN şi primesc Descriere CIP. 

 

OBSERVAŢII 
 Solicitările de acordare a codului ISSN pot fi depuse direct la sediul Bibliotecii Naţionale a 

României.  

1. Solicitările de acordare a codului ISSN pot fi transmise la Centrul Naţional ISSN prin 

fax, e-mail sau direct din pagina web. Informaţiile vor fi prelucrate şi se va acorda 

codul ISSN numai dacă materialele solicitate sunt complete. Codul ISSN va fi 

transmis solicitantului, în scris, prin fax sau e-mail, în termen de maximun 2 zile 

lucrătoare din momentul recepţionării materialelor.  

2. Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită numai în 

momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar.  

http://www.bibnat.ro/ISSN-s122-ro.htm#formular_issn#formular_issn
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3. Pentru publicaţiile electronice, online, codul ISSN se solicită numai după ce site-ul 

devine accesibil publicului (cu sau fără abonament).  

4. Codurile ISSN nu pot fi transmise telefonic, ci numai în scris.  

5. Solicitantul, editorul sau instituţia responsabilă de apariţia publicaţiei este direct 

răspunzător de corectitudinea datelor înscrise în Formularul - cerere.  

  

Solicitările ISSN vor fi transmise la adresa: 

Centrul Român ISSN 

Biblioteca Naţională a României 

str. Ion Ghica, nr. 4, sect. 3, 

cod 030046 Bucureşti 

 

Tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 229, fax 021.312.49.90 

e-mail: issn@bibnat.ro 

Persoană de contact: Teodora Uşurelu 

mailto:issn@bibnat.ro

