AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA SĂNĂTATEA ANIMALELOR

DOCUMENT FOR MOVEMENT OF PET BIRDS SPECIES, LISTED IN PART B OF ANNEX I OF REGULATION EU
NO. 576/2013 ON THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT OF PET ANIMALS FROM EU MEMBER STATES TO
ROMANIA
DOCUMENT PENTRU MIŞCAREA PĂSĂRILOR DE COMPANIE DIN SPECIILE ENUMERATE ÎN PARTEA B DIN
ANEXA I A REGULAMENTULUI CE 576/2013 PRIVIND CIRCULAŢIA NECOMERCIALĂ A ANIMALELOR DE
COMPANIE DINTR-UN STAT MEMBRU UE ÎN ROMÂNIA
This document must be completed and signed on the day of departure, with 48 hours or the last working day prior to departure and
must accompany bird / birds to destination.
Acest document trebuie sa fie completat şi semnat în ziua plecării , cu 48 de ore sau în ultima zi lucrătoare anterior plecării şi
trebuie să însoţească păsările/pasărea până la destinaţie

I. INFORMATION ABOUT BIRD/BIRDS SUBJECT OF NON- COMMERCIAL MOVEMENT FROM EU
MEMBERS STATES TO ROMANIA/INFORMAŢII PRIVITOARE LA PASĂREA/PĂSĂRILE CARE FAC
OBIECTUL CIRCULAŢIEI NECOMERCIALE DINTR-UN STAT MENBRU UE ÎN ROMÂNIA
Species/Specia
Scientific name
Denumirea ştiinţifică

Species/Specia
Common name
Denumirea
comună

Identification
Identificarea
(ring numbers/microchips if any)
(if microchipped please state
location of chips)
(număr inel/microcip dacă există)
(dacă există microcip se va
menţiona locaţia acestuia)

Birthday
declared by
owner
Data naşterii
declarată de
proprietar

Sex
Sexul

Color(s)
Culoarea(culorile)

Number of
birds of this
species
(words and
figures)
Numărul de
păsări
(în cuvinte şi
în cifre)

TOTAL NUMBER OF BIRDS IN CONSIGNMENT........................................................................
( words and figures)
NUMĂRUL TOTAL DE PĂSĂRI CARE FAC OBIECTUL TRANSPORTULUI...................................................
(în cuvinte şi cifre)
TO BE COMPLETED IN BLOCK CAPITALS /A SE COMPLETA CU MAJUSCULE
Name of owner/ authorized person.........................................................................................
Numele proprietarului/persoanei autorizate............................................................................
Address/Adresa....................................................................................................
Country/Ţara.......................................................................
I, undersigned owner of bird/birds described above declare that I understand and respect the provisions of the
Regulation EU no. 576/2013
Eu, proprietarul păsării/păsărilor mai sus menţionate declar că am cunoştiinţă şi respect prevederile Regulamentul CE
576/2013
Signature of owner/ authorized person/ Semnătură proprietar/persoană autorizată............................................................
Name of authorised veterinarian /Nume medic veterinar autorizat......................................................................................
Contact information (phone, email, adress)...........................................................................................................................
Informaţii de contact( telefon, email , adresă)......................................................................................................................
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I, the undersigned authorized veterinarian, certify check of the bird / birds above, according to SECTION 2, Article 9
of Regulation EU. No. 576/2013 and that:
Eu, subsemnatul, medic veterinar autorizat, atest verificarea păsării/păsărilor mai sus menţionate , în conformitate cu
SEŢIUNEA 2, articolul 9 din Regulamentul CE 576/2013 precum şi faptul că:
1.

2.

3.

4.

Birds/bird comes/come from the premises and from a surrounding area with a radius of 10 km., where in
the last 30 days has not evolved any case of Avian Influenza.
Păsările/pasărea provin/provine dintr-o exploataţie şi dintr-o zonă înconjurătoare cu o rază de 10 km., în
care în ultimile 30 zile nu a evoluat nici un caz de Influenţă Aviară.
Birds/bird comes/come from the premises and from a surrounding area with a radius of 10 km., where in
the last 30 days has not evolved any case of Newcastle disease
Păsările/pasărea provin/provine dintr-o exploataţie şi dintr-o zonă înconjurătoare cu o rază de 10 km., în
care în ultimile 30 zile nu a evoluat nici un caz de boală de Newcastle
Birds/bird descibed to paragraph I , they/she have/has been subjected today, in last 48 h, or the last working
day prior to dispatch, to a clinical examination and there was no sign of disease.
Păsările/pasărea descrise/descrisă la punctul I., au/a fost supuse astăzi, în ultimele 48 de ore, sau în
ultima zi lucrătoare dinainte de expediere, unei examinări clinice şi nu s-a găsit nici un semn de boală
Birds/bird descibed to paragraph I, is not / are not subject to any restriction for veterinary zoonotic and
birds disease / diseases
Păsările/pasărea descrise/descrisă la punctul I. nu face obiectul vreunei restricţii sanitare veterinare
pentru o boală/boli transmisibile la om şi păsări

Signature of authorised veterinarian/ Semnătura medicului veterinar autorizat......................................................
Date/Data....................................
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