Bucureşti, 09.03.2020
Către Redacţia publicaţiei

Vă anunțăm că publicația pe care o editați a fost înregistrată și a primit
codul de identificare ISSN, dupa cum urmează:

New Frontiers in Chemistry (Online)
ISSN 2668-9189 ISSN-L 2393-2171
Codul ISSN va fi utilizat conform instrucțiunilor din 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.

Adina Angheluţă
Centrul Naţional ISSN
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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 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 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.
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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.
Codul ISSN împreună cu URL-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.
Codul ISSN permite o promovare a publicațiilor seriale în medii specializate, atât la nivel
național cât și la nivel internațional.
Cum se tipărește/afişează codul ISSN și ISSN-L?
Codurile ISSN și ISSN-L sunt comunicate editorului în scris.
Codurile ISSN și ISSN-L vor fi afișate unul sub celălalt, pe ecranul de prezentare,
alături de titlul publicației.
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, București
Tel. (021) 312.49.90
e-mail:issn@bibnat.ro
www.bibnat.ro
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