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Anexa nr.3 
la Ordinul Ministerului Culturii nr.79  

                                                                                                              din  5 mai 2015 

 
 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE 
A SISTEMULUI ISSN ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
  

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Regulamentul de funcţionare a Sistemului ISSN în Republica Moldova este 
elaborat în temeiul Legii cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20 aprilie 
2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511), cu modificările 
şi completările ulterioare, Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului 
Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale Nr 349-XV din 21octombrie 2004 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art. 928) şi stabileşte modul 
de gestionare a sistemului (numerelor) ISSN şi de ţinere a Registrului Naţional ISSN al 
Republicii Moldova. 

2. Noţiuni principale 
În sensul prezentului Regulament, se utilizează următoarele noţiuni: 
anuar – publicaţie serială care apare, de regulă, anual; 
buletin–- publicaţie serială editată de o asociaţie, instituţie, sau un alt organism, care 

prezintă informaţii şi documente cu caracter oficial cu privire la aspecte din domeniul de 
aplicare; 

fasciculă –  parte sau secţiune a unui document publicat ca o unitate distinctă;  
ISSN-L  – cod ISSN desemnat de reţeaua ISSN pentru a reuni toate ediţiile pe 

suporturi media diferite, ale unei resurse în continuare. Unei resurse în continuare îi va fi 
asociat numai un singur cod ISSN-L, indiferent cîte ediţii pe suporturi media diferite 
există pentru acea resursă; 

resursă în continuare – resursă bibliografică editată de-a lungul timpului fără o 
durată predeterminată. Resursele în continuare includ seriale şi resurse integrate în 
desfăşurare; 

resursă serială – resursă în continuare pe orice tip de suport, care apare în numere, 
fascicule, volume sau părţi succesive, avînd de regulă o numerotare sau o indicaţie 
cronologică, pe o perioadă de timp nelimitată şi la intervale determinate sau 
nedeterminate; 

 reţea ISSN – reţea internaţională de centre operaţionale naţionale cu 
responsabilitate comună în ceea ce priveşte crearea şi întreţinerea băncilor de date 
computerizate ce conţin un index competent al resurselor în continuare din întreaga lume. 
Reţeaua ISSN desemnează Numărul Standard Internaţional pentru Seriale (ISSN); 

revistă – publicaţie serială pe domenii specializate sau de informare generală care apare 
sub acelaşi titlu, la intervale regulate, în care materialele prezentate se caracterizează printr-
o varietate de conţinuturi şi autori, repertoriate în sumar şi adresată unei anumite 
categorii de cititori; 

titlul cheie – titlu unic atribuit unei resurse în continuare în strînsă legătură cu 
ISSN, se menţionează chiar dacă este identic cu titlul propriu zis al resursei în 
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continuare. Titlul cheie se transcrie numai dacă se menţionează ISSN-ul care îi este 
atribuit; 

ziar – publicaţie serială editată la intervale precise şi frecvente, de obicei 
zilnic, săptămînal sau bisăptămînal şi care prezintă evenimente şi comentează 
subiecte de interes general curent. 

3. Sistemul informaţional ISSN în Republica Moldova este destinat pentru 
evidenţa numerelor ISSN atribuite resurselor în continuare editate de către editorii 
din Republica Moldova atît în ţară, cît şi peste hotare.  

4. ISSN-ul este atribuit de către Camera Naţională a Cărţii în calitate de 
Centru Naţional ISSN Moldova şi se bazează pe standardul ISO: International 
Standard Organization (Organizaţia Internaţională de Standardizare) nr. 3297 
Information and Documentation – International Standard Serial Number (ISSN). 

5. Funcţionarea Sistemului ISSN în Republica Moldova este asigurată de 
Camera Naţională a Cărţii în calitate de Centru Naţional ISSN Moldova, principala 
instituţie de documentare din ţara, abilitată să exercite controlul bibliografic 
asupra resurselor integrate naţionale, care activează conform legislaţiei în 
vigoare a Republicii Moldova, standardelor internaţionale în domeniu, aprobate de 
Centrul Internaţional ISSN de la Paris, Franţa. 

 
II. CATEGORII DE DOCUMENTE CARE PRIMESC COD ISSN 

 
6. Codul ISSN este destinat resurselor în continuare, resurselor seriale, 

seriilor (colecţiilor) numerotate de monografii.  
7. Resursele în continuare sînt documente ce apar în părţi succesive, pe orice 

tip de suport, avînd de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un 
sfîrşit prestabilit.  

8. Resursele în continuare pentru care se acordă cod ISSN sînt de tipul: 
a) ziare;  
b) reviste;  
c) anuare; 
d) anale; 
e) buletine; 
f) rapoarte, materiale şi lucrări ştiinţifice; 
g) ediții ale congreselor, conferințelor, simpozioanelor, etc. convocate 

regulat;  
h) colecţii/serii de cărţi (cu excepţia seriilor nenumerotate); 
i) resurse în continuare; 
j) resurse  seriale; 
k) resurse seriale audio/video; 

9. Categorii de documente care nu primesc cod ISSN: 
a) cărţi; 
b) albume; 
c) calendare; 
d) cataloage (ghiduri, liste, preţuri, oferte) de produse;  
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e) pagini web personale sau de firmă;  
f) web-siturile comerciale. 

 
III. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ISSN 

 
10. Codul ISSN este un cod numeric standardizat, format din două grupe de 

cîte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN, indiferent de 
limba în care este un serial publicat. 

11. Codul ISSN nu are semnificaţie decît prin el însuşi şi nu conţine 
informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei. 

12. Cel de-al optulea caracter este o cifră de control a codului. Poate fi o cifră 
de la 0 la 9 sau X. 

13. Cifra de control permite verificarea validităţii codului ISSN în 
reţeaua/sistemul ISSN.  

14. Codul ISSN-L este un cod numeric standardizat diferenţiat în mod 
evident (distinctiv) prin folosirea acronimului ISSN-L, scris cu majuscule precedat, 
după un spaţiu, de cele 8 cifre ale codului ISSN, împărţite printr-o cratimă în 2 
grupe de cîte 4 cifre. 

15. Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Centrului Internațional 
ISSN. 

 
IV. MODUL DE ACORDARE ŞI UTILIZARE A CODURILOR ISSN 

 
16. Codurile ISSN se acordă pentru editorii care activează în Republica 

Moldova după înregistrarea acestora la Camera Naţională a Cărţii.  
17. Pentru înregistrare editorul e necesar să prezinte:  

a) statutul editorului, în care se prevede activitatea editorială (editarea 
revistelor şi/sau editarea ziarelor) – original şi copie; 

b) certificatul de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat – 
original şi copie; 

c) extrasul desfăşurat din Registrul de Stat al Camerei Înregistrării de 
Stat; 

d) formularul-cerere completat de editor/fondator; 
e) copia A4 după coperta numărului curent, pentru publicaţiile tipărite; 
f) copia A4 după ecranul de prezentare, pentru publicaţiile electronice. 

18. Solicitantul poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea 
datelor înscrise în Formularul-cerere.  

19. Datele prezentate se înregistrează în Registrul Naţional ISSN al 
Republicii Moldova. După înregistrare, între editor şi Camera Naţională a 
Cărţii se încheie un contract în baza "Contractului-tip cu privire la aderarea la 
Centrul Naţional ISSN Moldova" (anexa la prezentul Regulament). 

20. Codul ISSN este valabil atît timp, cît publicaţia îşi menţine titlul cu care 
a fost înregistrată. Dacă titlul cheie al publicaţiei se modifică, în mod semnificativ, 
se va acorda un nou cod ISSN care să corespundă noii forme a titlului pentru a 
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evita orice confuzii. O resursă în continuare al cărei titlu se modifică de cîteva ori 
în cursul existenţei sale, primeşte de fiecare dată un nou cod ISSN, ceea ce va 
permite o identificare precisă a fiecărei forme a titlului. Codul ISSN nu este 
transmisibil de la un titlu la altul. 

21. Pentru acordarea codului ISSN se încasează taxa conform 
Nomenclatorului serviciilor cu plată aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1311 
din 12.12.2005.  

22. Codurile ISSN sînt transmise editorului de către Camera Naţională a 
Cărţii în scris, direct, prin fax sau e-mail în termen de 2 zile lucrătoare din 
momentul recepţionării materialelor. 

23. Codul ISSN se imprimă pe copertă, în partea dreaptă de sus, pe coperta a 
patra, sau caseta redacţională. Poate fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de 
reperat. Codul ISSN va fi tipărit pe fiecare exemplar, la fiecare apariţie a 
publicaţiei sub forma ISSN XXXX-XXXX, atît timp cît aceasta nu-şi schimbă 
titlul.  

24. Documentele electronice primesc cod ISSN după aceleaşi reguli ca şi 
formatul tipărit. Codul ISSN va fi imprimat, în funcţie de suportul documentului: 
pentru CD-ROM - pe coperta discului, şi menţionat pe ecranul de prezentare, 
alături de titlu; pentru resursele seriale online - pe ecranul de prezentare, alături de 
titlu, elementele de numerotare, editor. 

25. Pentru resursele în continuare în format tipărit codul ISSN şi codul ISSN 
-L vor fi imprimate unul sub celălalt, fie pe copertă, fie în caseta redacţională, fie 
într-un alt loc vizibil. 

26. Pentru resursele în continuare pe suport electronic, codurile ISSN şi 
ISSN-L vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu.  

27. Utilizarea aceluiaşi cod ISSN la mai multe publicaţii, precum şi 
imprimarea de către editori a codurilor ISSN care nu se regăsesc în baza de date 
ISSN şi în "Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale", se califică drept uz de fals 
şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 
V. ISSN ŞI CODUL DE BARE 

  
28. Codul ISSN asigură baza pentru calculul codului de bare, fiind compatibil 

cu formatul de coduri de bare EAN-13.  
29. În codul de bare, codul ISSN este precedat de prefixul 977, furnizat de 

Asociaţia Europeană de Numerotare a Articolelor (EAN)Centrului Internaţional 
ISSN, fiind un indicativ pentru identificarea producţiei editoriale de resurse în 
continuare la nivel internaţional. 

30. Codul ISSN este tipărit de asupra reprezentării grafice a codului cu bare. 
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VI. CENTRUL NAŢIONAL ISSN MOLDOVA 
 

31. Centrul Naţional ISSN Moldova a fost înfiinţat în anul 2004 în cadrul 
Camerei Naţionale a Cărţii, în urma Acordului încheiat între Guvernul Republicii 
Moldova şi Centrul Internaţional ISSN.  

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

33. Funcţiile Centrului Naţional ISSN Moldova sînt:  
a) identificarea şi controlul bibliografic al resurselor seriale scoase pe 

teritoriul Republicii Moldova; asigurarea evidenţei şi înregistrarea 
editorilor/fondatorilor/redacţiilor din Republica Moldova, soluţionarea tuturor 
solicitărilor adresate; 

b) atribuirea unui cod de identificare (ISSN) fiecărei resurse seriale, 
indiferent de limba în care este editată, conţinutul sau forma sa, realizarea 
descrierii bibliografice şi stabilirea ,,titlului cheie'' pentru publicaţiile seriale 
apărute pe teritoriul Republicii Moldova; 

c) desemnarea unui cod ISSN-L pentru resursa în continuare în 
ansamblul ei; 

d) informarea editorilor asupra codului ISSN acordat pentru publicaţiile 
noi (în funcţie de suportul media declarat de editor) cît şi a codului ISSN-L 
desemnat pentru resursa în continuare în ansamblul ei; 

e) organizarea si gestionarea bazei de date naţionale ISSN Moldova, ce 
conţine informaţii (înregistrări bibliografice) redactate conform normelor specifice 
ISSN corespunzătoare resurselor seriale cărora le-au fost atribuite coduri ISSN;   

f) evidenţa sistematică a resurselor seriale editate în republică, realizarea 
"Bibliografiei Naţionale a Moldovei. Seriale"; 

g) participarea la activităţile de standardizare referitoare la resursele 
seriale şi controlul bibliografic asupra lor la nivel naţional şi internaţional; 

h) cooperarea şi dezvoltarea ISSN prin armonizarea proceselor, 
formatelor, normelor şi participarea activă la lucrul sistemului internaţional ISSN;  

i) întreţinerea şi transmiterea Centrului Internaţional ISSN cu sediul la 
Paris a informaţiilor referitoare la ISSN pentru integrarea lor în banca 
internaţională de date (Registrul ISSN); 

j) organizarea si actualizarea bazei de date a editorilor din Republica 
Moldova, deţinători de ISSN, completarea bazei de date ISSN cu noi potenţiali 
editori, clasificarea editorilor;  
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k) stabilirea de contacte cu editorii şi alţi factori la orice subiect în raport 
cu sistemul ISSN, asigurarea editorilor cu ISSN-uri la cererea lor; 

l) instigarea editorilor asupra imprimării ISSN-ului pe resursele seriale; 
m) cooperarea cu centrele naţionale ISSN din alte ţări; 
n) informarea Centrului Internaţional ISSN despre activitatea Centrului 

Naţional ISSN Moldova în raport cu sistemul ISSN. Expedierea unui raport anual 
cu ocazia reuniunii directorilor Centrelor ISSN. 

 
VII. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE EDITORULUI 

 
34. Aderarea la sistemul ISSN, în conformitate cu prezentul Regulament, 

impune editorului următoarele responsabilităţi: 
a) utilizarea numărului ISSN acordat doar de Camera Naţională a 

Cărţii în calitate de Centru Naţional ISSN Moldova; 
b) imprimarea codului ISSN solicitat pe fiecare număr al publicaţiei 

seriale ;  
c) interzicerea transmiterii codului ISSN altui editor. 
d) responsabilitatea asupra conţinutului lucrării pe care o realizează; 
e) informarea Camerei Naţionale a Cărţii despre numerele ISSN acordate 

editorului; 
f) informarea Camerei Naţionale a Cărţii în scris, în mod obligatoriu, 

despre eventualele modificări în cazul schimbării adresei, denumirii, fondatorului 
sau a altor elemente de identificare a editorului, pentru a actualiza înregistrarea din 
baza de date; 

g) prezentarea Camerei Naţionale a Cărţii а raportului/informaţiei anuale 
asupra editării serialelor şi resurselor în continuare pînă la data de 10 a lunii 
ianuarie a anului în curs. 

 
Dispoziţii finale 

 
35. Controlul asupra respectării prezentului Regulament se exercită de către 

Ministerul Culturii. 
36. Nerespectarea prevederilor stabilite de prezentul Regulament, atrage după 

sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 
  
  
 


