RO Ediţie specială a Buletinului Oﬁcial al OCSP cuprinzând informaţii privind termenele de depunere a
cererilor şi condiţiile de depunere a materialului vegetal
Scopul Buletinului S2 este de a oferi solicitanţilor o versiune consolidată a datelor de închidere a depunerii candidaturilor şi a cerinţelor
pentru depunerea materialului vegetal în vederea examinării tehnice.
Începând cu luna octombrie 2010, Buletinul S2 este publicat în format electronic pe situl Oﬁciului, de şase ori pe an. Toate modiﬁcările
faţă de versiunea publicată anterior a Buletinului S2 sînt puse în evidenţă.
Pe situl internet al oﬁciului, este disponibil un instrument de căutare pentru identiﬁcarea acestor modiﬁcări.
Pentru a permite veriﬁcarea înregistrărilor anterioare, ﬁecare publicaţie S2 va ﬁ salvată ca document în format .pdf şi va putea ﬁ consultată
de utilizatorii sitului.
Până la numărul 1 din 2016, Buletinul S2 a conţinut termenele de depunere a materialului vegetal şi condiţiile de depunere pentru
speciile pentru care există cereri în mod regulat. Începând cu numărul 2 din 2016, OCSP a decis să publice în Buletinul S2 toate speciile,
însă este posibil ca unele date să nu ﬁe disponibile. Vă rugăm să luaţi legătura cu Oﬁciul dacă informaţiile referitoare la speciile în
cauză nu sunt disponibile. Reamintim că este de responsabilitatea solicitantului să se familiarizeze cu aspectele procedurii, inclusiv să
cunoască termenele de depunere a cererilor şi condiţiile de depunere a maretialului vegetal în oﬁciul de examinare unde se va efectua
examenul technic. Depunerea materialului vegetal trebuie să respecte termenele de depunere, cantitatea şi calitatea prescrisă de OCSP.
Altfel solicitantul riscă respingerea cererii. Pentru întrebări legate de alte specii, vă puteţi adresa la OCSP la cpvo@cpvo.europa.eu.
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Numele speciei
Tipul cultivării
Grupul de taxe
Numărul prevăzut al perioadelor de cultură
Ţara
Oﬁciul de examinare
Termenul de depunere
Începutul perioadei de depunere
Încheierea perioadei de depunere
Cantitatea şi calitatea seminţe/plante

Observaţii importante:
— Solicitantul nu trebuie să depună materialul vegetal decît după primirea unei invitaţii în scris în acest sens de la OCSP. Nerespectarea
acestei instrucţiuni poate compromite întreaga procedură.
— Se recomandă în mod expres solicitanţilor să nu amâne expedierea cererilor sau a materialului vegetal până în ultima clipă.
— Cererile pot ﬁ depuse în orice moment. OCSP preconizează să înceapă examinarea tehnică în perioada de cultură care urmează după
termenul de depunere, dacă a fost primită o cerere valabilă până la termenul de depunere.
— Data de închidere determină începutul examinării tehnice. Pentru dosarele cu o data de applicare înainte de data de închidere,
examinarea tehnica va începe in perioada urmatoare de creştere. Dacă termenul cade într-o zi în care Oﬁciul este închis, atunci va ﬁ
considerată ca termen prima zi în care Oﬁciul este deschis. Pentru dosarele care au o dată de aplicare după data de închidere, examinarea
technică va începe în perioada de creştere, anul urmator.
— În cazul în care materialul vegetal este depus după termenul de depunere ﬁxat, cererea poate ﬁ refuzată în conformitate cu articolul 61
din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994.
— În cazul în care termenul de depunere expiră într-o zi în care nu se primesc documente la OCSP, termenul se prelungeşte pînă în
prima zi imediat următoare în care se primesc documente la OCSP şi în care se distribuie corespondenţa obişnuită, în conformitate cu
articolul 71 din Normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 874/2009 al Comisiei Europene din 17/09/2009.
— În cazul în care un termen de depunere expiră într-o zi în care nu se primeşte material vegetal la oﬁciul de examinare, perioada de
depunere se prelungeşte până în prima zi imediat următoare în care oﬁciul de examinare primeşte material vegetal, în conformitate cu
articolul 71 din Normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 874/2009 al Comisiei Europene din 17/09/2009.
— Toate cerinţele ﬁtosanitare se vor comunica solicitantului împreună cu invitaţia de depunere a materialului vegetal la oﬁciul de
examinare în cauză.
— Materialul vegetal depus trebuie să ﬁe în mod vizibil sănătos, viguros şi neafectat de dăunători sau de boli semniﬁcative.

