
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
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
Ambiant ☐ Refrigerat ☐ Congelat ☐ Controlled

temperature ☐

I.17. Documente de însoțire

Referința
documentul
ui comercial

Data
emiterii

Țară Locul
emiterii

I.19. Număr container / Număr sigiliu

I.20. Certified as
Consum uman ☐

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.25. Greutate netă totală I.25. Greutatea brută totală

I.28. Description of consignment

Marfă Specii Abator Unitate de tranșare Depozit frigorific

Număr colet Greutatea netă
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II. Informații sanitare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific următoarele:

1. Carnea de pasăre descrisă în prezentul certificat, care este exportată către Republica Moldova, provine
dintr-o unitate (de la unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

2. A fost produsă în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

3. A fost considerată adecvată pentru consum uman în urma inspecțiilor ante- și post-mortem realizate în
conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 2017/625.

4. A fost marcată cu o marcă de identificare în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

5. Satisface criteriile relevante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei privind criteriile
microbiologice referitoare la produsele alimentare.

6. Sunt îndeplinite garanțiile referitoare la animale vii și la produsele provenind de la acestea prevăzute în
planurile privind reziduurile, prezentate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625.

7. A fost obținută de la păsări care provin dintr-un stat membru al UE (din state membre ale UE) sau dintr-
o zonă/regiune (din zone/regiuni) a(ale) acestuia (acestora) indemn(e) de gripă aviară înalt patogenă în
conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului și de boala de Newcastle în conformitate cu Directiva
92/66/CEE a Consiliului:

8. Provine de la un abator autorizat de autoritatea competentă din țara de origine:

a) a cărui autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;

b) care, la momentul sacrificării, nu era supus niciunei restricții în materie de
sănătate animală impuse de autoritatea competentă din țara de origine în ceea
ce privește gripa aviară înalt patogenă și boala de Newcastle;

c) în vecinătatea căruia, pe o rază de 10 km (incluzând, după caz, teritoriul unei
țări limitrofe), nu a apărut niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de
boală de Newcastle cel puțin în cursul celor 30 de zile anterioare;

d) în interiorul căruia carnea nu a fost în contact în niciun moment în timpul
sacrificării, tranșării, depozitării sau transportului cu păsări de curte sau cu
carne având un statut sanitar-veterinar inferior.

9. A fost obținută de la păsări de curte care provin din unități:

a) care nu sunt restricționate în ceea ce privește vreo boală a păsărilor de curte;

b) în vecinătatea cărora, pe o rază de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei
țări limitrofe, nu a apărut niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de
boală de Newcastle cel puțin în cursul celor 30 de zile anterioare sacrificării în
conformitate cu regulamentele UE în cauză.

10. A fost obținută de la păsări de curte:

a) care au fost păstrate pe teritoriul unei țări/regiuni/teritoriu
administrativ/departament menționat la punctul 7 încă de la ecloziune sau au
fost importate în acest teritoriu ca pui de o zi, în calitate de păsări de reproducție
și/sau pentru producție sau de păsări de curte destinate sacrificării;

b) care au fost sacrificate la data de                          (zz/ll/aaaa) sau în perioada
                          (zz/ll/aaaa) –                          (zz/ll/aaaa);

○ care fie c) (1)nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare;

○ fie c) (1)au fost vaccinate împotriva gripei aviare cu                          (indicați numele și
tipul vaccinului utilizat) la vârsta de                           săptămâni;

d) care nu au fost sacrificate în cadrul niciunui plan sanitar-veterinar vizând controlul sau
eradicarea unor boli ale păsărilor de curte;

e) care, în orice moment din timpul transportului la abator, nu au intrat în contact cu păsări de
curte afectate de gripa aviară înalt patogenă sau boala de Newcastle;

f) care, în cazul păsărilor de curte vaccinate împotriva bolii de Newcastle, au fost utilizate
numai vaccinurile autorizate (înregistrate) oficial de autoritatea competentă din țara de
origine. Importul, fabricarea și circulația vaccinurilor trebuie efectuate sub controlul
autorității competente din țara de origine.
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II. Informații sanitare

11. Provine de la animale care au fost manipulate în abator înainte sau în momentul sacrificării sau
uciderii conform prevederilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului.

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: 02.07, 02.08, 05.04

Partea II:

(1) Se elimină, după caz.

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
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