
I.1. Expeditor

Nume
Adresă
Țară Codul ISO

I.2. Referință IMSOC

I.2.a. Local Reference

I.5. Destinatar

Nume
Adresă
Țară Codul ISO

I.3. Autoritatea competentă centrală
I.4. Local competent authority

I.7. Țara de origine Codul ISO I.9. Country of destination Codul ISO

I.8. Region of origin Cod I.10. Regiunea de destinație Cod
I.11. Place of Dispatch

Nume
Adresă
Numărul de
autorizare
Țară Codul ISO

I.12. Locul de destinație

Nume
Adresă
Numărul de
autorizare
Țară Codul ISO

I.13. Locul de încărcare

Nume
Adresă
Numărul de
autorizare
Țară Codul ISO

I.14. Date and time of departure

I.15. Mijloc de transport

Tip Document Identificare

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Refrigerat ☐ Controlled

temperature ☐ Ambiant ☐ Congelat ☐
I.17. Documente de însoțire

Referința
documentul
ui comercial

Data
emiterii

Țară Locul
emiterii

I.19. Număr container / Număr sigiliu

I.20. Certified as
Reproducere artificială ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Circ/expoziție ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Ecvidee înregistrate ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Sacrificare ☐ Procesare ulterioară ☐
Training ☐ Animale de companie ☐ Laboratory ☐ Uz farmaceutic ☐
Rodent food ☐ Uz tehnic ☐ Unregistered equidae ☐ Hrană pentru animale ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Retransmitere ☐ Altele ☐ Transhumance ☐ Carantină ☐
Competition ☐ Consum uman ☐ Organisme autorizate ☐ hrană pentru animale de companie☐
Îngrășare ☐ Production of petfood ☐ Production ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country Codul ISO
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country Codul ISO

I.23. Număr total de colete I.24. Cantitate totală I.25. Greutate netă totală I.25. Greutatea brută totală
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I.28. Description of consignment

Marfă Specii Cantitate Numărul lotului Unitate producătoare

Depozit frigorific Unitate de tranșare Data congelării Data producției Data sacrificării

Greutatea netă Product Description Număr colet Marca de identificare
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II. Informații sanitare

Subsemnatul, medic veterinar oficial/de stat, certific următoarele:

I.19:

1. Hrana de origine animală pentru animale și aditivii de origine animală pentru hrana animalelor 
exportați în Republica Moldova și destinați hranei animalelor au fost fabricați de unități
autorizate/înregistrate de autoritatea competentă din UE, care se află sub controlul acestei autorități.

2. Hrana pentru animale și aditivii pentru hrana animalelor provin din unități de prelucrare care nu au 
făcut obiectul unor restricții în materie de sănătate animală.

3. Materiile prime de origine animală sunt obținute de la animale sănătoase care au fost sacrificate pentru 
consumul uman și care au fost supuse unei inspecții ante-mortem și post-mortem (dacă este necesar). Materiile 
prime de origine animală, precum mierea, laptele etc. respectă legislația relevantă a UE.

4. Carnea și organele de bovine, ovine și caprine din care se fabrică hrana de origine animală pentru 
animale și aditivii de origine animală pentru hrana animalelor sunt obținute de la animale care provin dintr-o țară 
sau zonă cu un risc de ESB neglijabil sau controlat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001. Materialele 
cu risc specificat (MRS) au fost eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

5. La fabricarea hranei pentru animale și a aditivilor pentru hrana animalelor nu s-au folosit proteine 
animale prelucrate provenite de la rumegătoare și produse care conțin astfel de proteine, excluzând proteinele din 
lapte, cu excepția hranei pentru animale și a aditivilor pentru hrana animalelor destinați animalelor cu blană sau 
animalelor de companie.

6. Materiile prime provin de la animale care nu au fost expuse la substanțe estrogenice, hormonale, 
tireostatice, antibiotice, alte medicamente și pesticide, naturale sau sintetice, utilizate înainte de sacrificare, după 
perioada autorizată în instrucțiunile de utilizare a acestor substanțe.

7. Hrana pentru animale și aditivii pentru hrana animalelor au fost obținuți din materii prime de origine 
animală care au fost tratate la cel puțin 133 °C timp de minimum 20 de minute, la o presiune de 3 bari sau care au 
fost supuse unor tratamente alternative autorizate, aplicate sub supravegherea unui serviciu competent din statul 
membru al UE și care oferă garanții relevante în ceea ce privește standardul microbiologic stabilit.

8. Hrana de origine animală pentru animale și aditivii de origine animală pentru hrana animalelor au fost 
produși în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru 
animale.

9. Recipientele de unică folosință și materialul de ambalajului sunt intacte și corespund cerințelor UE în 
materie de igienă.
10. Mijloacele de transport sunt conforme cerințelor UE.

Note:

Partea I:

Rubrica Se indică greutățile brută și netă totale.

Rubrica
I.21:

În această rubrică se indică fie numărul sigiliului, fie numărul containerului, fie ambele.

Semnătura și ștampila trebuie să aibă o culoare diferită de cea a certificatului tipărit.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Data semnării
Ștampila

Qualification and title
Semnătura

UNIUNEA EUROPEANĂ

(MD) Hrană de origine animală pentru animale și aditivi de origine
animală pentru hrana animalelor exportați din UE în Republica

Moldova
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