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Către Uniunea Scriitorilor din Romania. Filiala Bucuresti – 
Traduceri Literare  

 

 

Vă anunţăm că publicaţia pe care o editaţi a fost înregistrată şi a primit codul de 

identificare ISSN, după cum urmează: 

 

Revista de traduceri literare (Online) = ISSN 2457-8991    

                      ISSN–L 2457-8991    

 

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. 

 

 

 
Teodora Usurelu 

Centrul National ISSN 

 
              



 
 

CE ESTE ISSN si ISSN-L? 
 
 
ISSN = International Standard Serial Number (Numar International Standardizat al 
Publicatiilor 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 publicatii in serie, inregistrat sub o 
forma standardizata numita “titlu cheie”. 
 
Codul ISSN este valabil numai pentru titlul caruia i-a fost acordat. Orice 
modificare a titlului atrage dupa sine acordarea unui nou ISSN. 
 
Suplimentele, editiile in alte limbi precum si editiile electronice vor primi 
coduri ISSN proprii. 
 
Codul ISSN de legatura sau ISSN-L permite legatura dintre editiile unei resurse 
continue, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online). Codul ISSN-L este 
definit prin noul standard ISO 3297. Codul ISSN-L este codul desemnat de 
reteaua ISSN pentru a reuni toate editiile pe suporturi media diferite, ale unei 
resurse continue. Unei resurse continue îi va fi asociat numai un singur cod ISSN-
L, indiferent cate editii pe suporturi media diferite exista pentru aceasta resursa. 

 
Modificarile privind numele editorului, periodicitatea, locul de aparitie nu impun 
acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor catre Centrul National ISSN este 
obligatorie. 
 
  Care sunt publicatiile care pot primi ISSN si ISSN-L? 
 
Ziarele, revistele, anuarele, darile de seama, rapoartele, culegerile si colectiile de 
carti, adica orice publicatii ce apar sub acelasi titlu si au o durata de aparitie 
nedeterminata, indiferent de suportul fizic (hartie, microfilm, CD-ROM, publicatii 
electronice) sunt identificate prin codul ISSN. 

 
Calendarele, cataloagele de firma, de produse si servicii, publicatiile de mare si 
mica publicitate, programele TV, paginile web personale sau ale firmelor, 
motoarele de cautare, chat-urile, serviciile media si de stiri nu primesc coduri 
ISSN.  
 
Codul ISSN-L se genereaza pentru toate editiile unei resurse continue, pe 
suporturi media diferite (print, CD-ROM, online). 

 
  



 
 
Care sunt avantajele folosirii ISSN-ului si a ISSN-L? 

 
Codul ISSN este folosit pentru gestionarea automatizata a publicatiilor seriale. 
Este o cheie de acces si un mijloc de control foarte sigur. 
 
Pentru editori, codul ISSN permite o identificare rapida a comenzii, faciliteaza 
relatiile cu angrosistii de carte, librari si distribuitori. 
 
Pentru biblioteci si centre de documentare, codul ISSN faciliteaza operatiile de 
identificare, achizitii, imprumut si schimb.  
 
Pentru cercetatori, bibliografi si cadre didactice citarea titlurilor se poate face cu 
mai multa certitudine folosind codul ISSN, mai ales in caz de omonimie. 
 
Codul ISSN asigura baza pentru calculul codului de bare. 
 
Codul ISSN impreuna cu URN-ul formeaza un identificator unic pentru publicatiile 
electronice. 

 
Publicatiile seriale inregistrate la Centrul National ISSN sunt introduse automat in 
baza de date a Bibliotecii Nationale, in bibliografia nationala de publicatii seriale. 
Periodic, baza de date nationala este transmisa la Centrul International ISSN, unde 
se editeaza Registrul ISSN (pe CD-ROM si on-line), ce contine toate publicatiile 
purtatoare de ISSN din lume. Acest registru este sursa de informatii cea mai 
importanta pentru toate cataloagele internationale de publicatii seriale. 

 
Codul ISSN identifica publicatiile periodice, in mod unic, la nivel international. El nu 
asigura protectie privind dreptul de autor si nu confera exclusivitate pe titlul respectiv. 
Nu are valoare juridica si nu confera scutiri de taxe de orice fel (TVA, taxe postale, 
taxe vamale etc). 
 
Codul ISSN-L faciliteaza cautarea, regasirea si livrarea pentru toate editiile pe 
suporturi media diferite ale unei resurse continue, pentru servicii ca Open URL, 
cataloage de bilioteca, motoare de cautare sau baze de date.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cum se tipareste ISSN-ul si ISSN-L? 
 

Codul ISSN este comunicat editorului în scris. El va fi tiparit pe fiecare exemplar, 
la fiecare aparitie, sub forma ISSN XXXX-XXXX, de preferinta în caseta 
redactionala sau intr-un alt loc vizibil, usor de reperat. 
 
O prezentare corecta garanteaza identificarea cu precizie a fiecarei publicatii. 
 
Codul ISSN si ISSN-L vor fi tiparite unul sub celalalt, in forma indicata de 
standard, fie pe coperta, fie in caseta redactionala, fie intr-un alt loc vizibil.  
 
In cazul resurselor continue pe suport electronic, codurile ISSN si ISSN-L vor fi 
tiparite pe ecranul de prezentare, alaturi de titlu.  
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