
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

UNIUNEA EUROPEANĂ Export Health Certificate

ro 1 / 3

Pa
rt

ea
 I



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

UNIUNEA EUROPEANĂ Export Health Certificate
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II. Informații sanitare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că:
1. Produsul lactat descris mai sus, care este exportat către Republica Moldova, a fost obținut de la 

animale:

a) controlate de serviciul veterinar oficial,

b) care s-au aflat într-o țară sau o parte dintr-o țară care a fost indemnă de febră 
aftoasă și de pestă bovină timp de minimum 12 luni înainte de data prezentului 
certificat și unde nu a fost practicată vaccinarea împotriva febrei aftoase în 
cursul perioadei respective,

c) aparținând unor ferme care nu au fost supuse unor restricții din cauza febrei 
aftoase sau a pestei bovine; și

d) care sunt supuse unor inspecții veterinare regulate pentru a garanta că satisfac 
cerințele de sănătate animală ale UE.

2. A fost supus pasteurizării sau a fost produs din lapte crud care a fost supus unui tratament prin 
pasteurizare care îndeplinește dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme 
specifice sau cerințele aplicabile tratamentului termic.

3. A fost fabricat din lapte crud:

a) care provine de la exploatații înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 852/2004 și verificate în conformitate cu articolul 49 și articolul 50 din 
Regulamentul (UE) 2019/627 al Comisiei.

b) care a fost produs, colectat, răcit, depozitat și transportat în conformitate cu 
condițiile de igienă prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004,

c) care respectă criteriile referitoare la numărul de germeni și de celule somatice 
stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004,

d) care, în conformitate cu testele de depistare a reziduurilor de medicamente 
antibacteriene, efectuate de către operatorul din sectorul alimentar în 
conformitate cu cerințele din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, respectă limitele 
maxime pentru reziduurile de medicamente antibacteriene de uz veterinar 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei.

e) care a fost produs în condiții care garantează respectarea limitelor maxime 
pentru reziduurile de pesticide în conformitate cu cerințele UE.

4. Provine dintr-o unitate care aplică un program bazat pe principiile HACCP, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

5. A fost procesat, depozitat, împachetat, ambalat și transportat în conformitate cu cerințele de igienă 
relevante ale UE.

6. Satisface criteriile microbiologice relevante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei.

7. Sunt respectate garanțiile pentru animalele vii și produsele provenind de la aceste animale, garanții 
prevăzute în planurile privind reziduurile, prezentate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625.

Observații:

Partea I:

- Rubrica I.19: Se indică greutățile brută și netă totale.

- Rubrica I.21: În această rubrică se indică fie numărul sigiliului, fie numărul containerului, fie ambele.

- Rubrica I.25: Codul vamal și titlul: se utilizează codul corespunzător din Sistemul Armonizat (SA) de la
următoarele rubrici: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 21.05

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) Lapte HTB - Certificat de sănătate pentru produse lactate

destinate consumului uman
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