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Procedura de anulare a unei descrieri CIP

1.
Se solicită anularea descrierii CIP în cazul în care editura renunță la publicarea
cărții respective (pentru care a solicitat descriere CIP).
2.
Anularea descrierii CIP din Catalogul CIP se face numai pe baza unei solicitări în
scris din partea editurii, transmisă prin email, pe adresa cip@bibnat.ro. Autorul unei cărți
nu poate solicita, în mod direct, anularea descrierii CIP a cărții sale.
3.
Solicitarea va consta într-un mesaj cu titlul ”anulare CIP” și va conține codul ISBN
și numărul descrierii CIP pentru care se dorește anularea (aflat in colțul din dreapta sus al
înstiințării primite din partea Centrului Național CIP).
4.
Descrierea CIP va fi anulată din Catalogul CIP, iar editura va primi o înștiințare în
acest sens, transmisă prin email, în termen de maxim 2 zile lucrătoare din momentul
recepționării mesajului de anulare.
5.
În urma anulării descrierii CIP din Catalogul CIP, codul ISBN alocat cărții respective
poate fi reutilizat.
6.
Catalogul CIP poate fi consultat, în mod gratuit, pe site-ul Bibliotecii Naționale a
României, la adresa http://alephnew.bibnat.ro:8991/F (Catalog BN online, Selectare
catalog –> Catalog CIP, formatul de vizualizare: fișă catalog)
Notă:
*Se vor transmite solicitări de anulare a descrierii CIP numai pentru acele titluri pentru care
s-a luat decizia fermă de renunțare la continuarea procesului de editare.
** Pentru transmiterea mesajului de anulare se va folosi exclusiv adresa de email:
cip@bibnat.ro și nu adresele nominale (cele ale bibliotecarilor CIP).
***Folosirea sintagmei ”anulare CIP” ca subiect al mesajului poate reduce timpul de
răspuns.
****Solicitarea în mod abuziv a anulării descrierii CIP nu îl exonerează pe editor de la
respectarea Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, în cazul în care se
constată publicarea documentului.
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