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     București, 30.01.2017 

 

Stimați editori, 

Vă informăm asupra procedurii de modificare a anului de apariție a unei cărți pentru care a 

fost solicitată descrierea CIP. Această procedură va intra in vigoare de la 01.02.2017. 

 

Modificarea anului de apariție a unei cărți în descrierea CIP se face numai la solicitarea 

editorului (nu a autorului). 

Editura va transmite solicitarea mai sus menționată către Centrul Național CIP, prin email, 

în luna în care va fi tipărită cartea. 

Solicitarea de modificare a anului de apariție a unei cărți în descrierea CIP trebuie să 

conțină, în mod obligatoriu, informații despre:  

- titlul cărții; 

- autorul; 

- nr. CIP obținut anterior; 

- data (luna si anul) în care va fi tipărită cartea.  

 

Solicitarea transmisă prin email va fi însoțită de copie după pagina de titlu. Solicitarea 

trebuie asumată de editură, care va fi responsabilă de corectitudinea datelor furnizate. 

Noua descriere CIP, modificată, va fi realizată în cadrul Centrului Național CIP și 

transmisă editorului în termen de 2 zile lucrătoare. 

Descrierea CIP modificată va primi un nou număr de înregistrare, din anul în care se 

realizează modificarea și va fi inclusă în Bibliografia CIP corespunzătoare lunii și anului 

respectiv. 

Vă transmitem mai jos un model de solicitare de modificare a anului de apariție al unei 

cărți în cadrul descrierii CIP. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și sperăm ca acest demersuri și cele ce vor urma să 

fluidizeze cât mai mult sistemul de lucru, având drept scop reducerea termenelor de 

răspuns la solicitările dvs. 

 

Colectivul Centrului Național CIP 



 

Data…………………. 

 

Cerere de modificare a anului de apariție al unei cărți în cadrul descrierii CIP 

 

Editura ……………………………………………………………………………………………….  

solicită modificarea anului de apariție a cărții cu titlul …………………………………………... 

……………………………………………., autor …………………………………………............, 

ISBN …………………..... pentru care a fost realizată descrierea CIP nr ……../201…. 

Cartea mai sus menționată va fi tipărită in cursul lunii ……….......................... anul………… 

Motivul pentru care solicităm această modificare este  

………………………………………………………............ 

Menționez că această carte pentru care solicităm modificarea anului de apariție în 

descrierea CIP nu a fost tipărită anterior prezentei solicitări. 

 

 

Numele persoanei din cadrul editurii care solicită modificarea 

Funcția 

Email de contact 

 

 


