
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
Consum uman ☐ hrană pentru animale de companie☐ Production of petfood ☐ Altele ☐
Uz farmaceutic ☐ Uz tehnic ☐

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

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/de stat, certific următoarele:

1. Carnea și preparatele din carne exportate în Republica Moldova sunt obținute în urma sacrificării și a
prelucrării unor animale sănătoase din punct de vedere clinic în unități autorizate de autoritatea
competentă și care funcționează sub supravegherea acesteia.

2. Carnea și preparatele din carne exportate în Republica Moldova provin de la animale care au fost
supuse inspecției veterinare înainte de sacrificare și ale căror carcase și organe interne au fost supuse
inspecției sanitar-veterinare post-mortem de către serviciul veterinar oficial/de stat.

3. Carnea și preparatele din carne au fost obținute în urma sacrificării și a prelucrării unor animale care
provin:

3.1. din teritoriul unui stat membru al UE sau dintr-un teritoriu administrativ conform
regionalizării în UE care este indemn de următoarele boli contagioase, potrivit constatărilor
oficiale:

- pesta porcină africană;

- febra aftoasă și pesta porcină clasică.

3.2. dintr-o unitate (din unități) în care nu s-au înregistrat cazuri de antrax în cursul celor 20 de
zile înainte de sacrificare.

4. Materiile prime provin de la animale care nu au fost supuse administrării de 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.

5. Carnea îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice
aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne.

6. Carnea a fost considerată adecvată pentru consum uman în urma inspecțiilor ante-mortem și post-
mortem realizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

7. Carnea sau preparatele din carne au fost manipulate, depozitate și păstrate conform cerințelor
relevante din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

8. Caracteristicile microbiologice, chimico-toxicologice și radiologice ale cărnii și ale preparatelor din
carne corespund normelor și cerințelor sanitar-veterinare actuale ale UE.

9. Carcasele (semicarcasele, sferturile de carcase) sunt marcate cu marca de sănătate oficială și lizibilă a
inspecției oficiale/de stat post-mortem, cu specificarea denumirii sau a numărului unității (abatorului)
în care au fost sacrificate animalele. Carnea tranșată și ambalată trebuie să aibă o marcă oficială de
identificare pe ambalaj. Eticheta care poartă marca de identificare este plasată pe ambalaj astfel încât să
se asigure faptul că deschiderea ambalajului este imposibilă fără ruperea etichetei.

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

11. Mijloacele de transport sunt conforme cerințelor UE.

Note:

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.

(1) Denumirea, numărul autorizației și adresa unității de la care este expediat transportul, dacă diferă de
rubrica I.11.

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) Carne de porc și preparate din carne de porc exportate din UE în

Republica Moldova
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