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1. SCOP
Prezenta procedură are ca scop stabilirea regulilor de certificare a exportului de ovine/caprine vii
din România în Turcia.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicată medicul veterinar oficial (M VO) responsabil de centrul de
colectare/exploataţia de origine a ovinelor şi caprinelor vii destinate exportului în Turcia.

3. BAZA LEGALĂ
Ordinul preşedintelui ANS VS A nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate;
Hotărârea de Guvern nr. 984/ 2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ordinul preşedintelui ANS VS A nr. 75/2005, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind protectia animalelor de ferma.
Ordinului preşedintelui ANS VS A nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
bovinelor

Regulamentului (CE) nr 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului și al

operațiunilor conexe

4. DEFINIŢII şi ABREVIERI
4.1 Abrevieri
ANSVSA
DGSVSA
DGCO

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Direcţia Generală Control Oficial
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Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti
M edicul veterinar oficial desemnat
M edicul veterinar din departamentul cu responsabilităţi în domeniul
controlului sănătăţii animalelor-DSVSA

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Generalităţi
Exportul de ovine/caprine vii în Turcia se derulează cu respectarea condiţiilor stabilite în P SO 04
gestionarea şi alocarea seriilor şi a numerelor pentru certificatele veterinare de sănătate care
însoţesc loturile de animale vii la exportul în ţările terţe
Exportul în Turcia este permis pentru animalele care provin din centrele de colectare/exploataţiile
de orgine, din judeţele libere de scrapie.
Exportul de ovine/caprine în Turcia se poate efectua pentru următoarele categorii de animale:
-ovine/caprine de reproducţie,
-ovine/caprine de creştere/ îngrăşare,
-ovine/caprine pentru tăiere imediată.
Operatorii economici ai centrelor de colectare/explotatiilor de origine din judeţele libere de
scrapie care doresc să desfăşoare export în Turcia cu ovine/caprine vii, vor solicita
ANSVSA evaluarea unităţii în scopul verificării condiţiilor impuse de autoritatea veterinară
centrală din Turcia pentru ca exportul să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare (conform
Anexei nr. 1).
Centrele de colectare/explotaţiile de origine vor fi evaluate de o echipa a ANSVSA sau prin
delegare de către o echipă din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti (DSVSA), conform fișei de evaluare

Anexa nr. 2. În urma unei evaluării favorabile, ANSVSA va posta pe site-ul ANSVSA lista
centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine care pot derula activităţi de export cu
ovine/caprine vii în Turcia. Lista centrelor de colectare/exploataţiilor de origine poate fi
vizualizată prin accesarea următorului link: http://www.ansvsa.ro/?pag=973 .
5.2 Cerinţe, condiţii pentru centrele de colectare/exploataţii de origine
Pentru a derula exportul de ovine/caprine vii în Turcia, centrele de colectare/exploataţiile de
origine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al  ANSVSA
constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.

4

Ediţia: 1

PROCEDURA SPECIFICĂ

PRIVIND EXPORTUL DE OVINE ŞI CAPRINE
VII DIN ROMÂNIA ÎN TURCIA
COD: PO-05-DSA

Revizia: 0
Pagina: 5/8

 să fie autorizate sanitar-veterinar;
 să fie situate într-o zonă care nu este supusă prohibiţiei sau restricţiilor în
concordanţă cu legislaţia comunitară relevantă şi/sau legislaţia naţională, respectiv
în judeţele libere de scrapie;
 să fie dotate cu:
 spaţii destinate exclusiv cazării animalelor;
 instalaţii corespunzătoare pentru încărcarea şi descărcarea animalelor la un standard
corespunzător de adăpare şi furajare, dar şi pentru administrarea tratamentelor necesare.
Instalaţiile trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;
 facilităţi corespunzătoare pentru inspecţie;
 facilităţi corespunzătoare pentru izolare;
 echipament corespunzător pentru curăţirea şi dezinfecţia spaţiilor şi a mijloacelor de
transport;
 o zonă corespunzătoare de depozitare pentru furaje, aşternut şi gunoi de grajd. Furajele,
apa şi aşternutul folosite în perioada de carantină şi de tranzit trebuie să respecte cerinţele
veterinare de igienă;
 sistem corespunzător pentru colectarea apei reziduale;
 birou pentru medicul veterinar oficial.
 să deţină evidenţe/registre separate pentru animale care fac obiectul exportului în Turcia
faţă de cele care fac obiectul exportului în alte ţări terţe În acest sens, proprietarul sau
persoana responsabilă de centrul de colectare/explotaţia de origine, pe baza documentelor
de însoţire a animalelor, păstrează un registru/ baza de date pentru exportul în Turcia
şi registru/baza de date pentru exportul în alte ţări terţe pe o perioadă minimă de trei
ani. În situaţia în care registrul de exploataţie nu se întocmeşte pe hârtie, ci în format
electronic, se impune listarea din baza de date electronică a părţii din registru cu toate
animalele (codurile de identificare) care au făcut obiectul exportului. Registrul de
exploataţie se listează săptămânal şi se prezintă M VO responsabil de export, pentru
verificare în vederea securizării acestuia prin semnare, parafare, ştampilare şi imprimarea
timbrului sec pe fiecare filă. Cele 2 registre/baze de date trebuie să conţină următoarele
informaţii:
- date referitoare la exploataţie:
 codul şi adresa exploataţiei;
 numele şi adresa deţinătorului;
 tipul de producţie.
- date referitoare la animalele din exploataţie:
 codul unic de identificare al animalului;
 data naşterii;
 data identificării;
 sexul, rasa, genotipul, dacă se cunoaşte;
 orice informaţie despre înlocuirea crotaliilor auriculare;.
- date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:
 codul unic de identificare al animalului;
 codul exploataţiei de la care animalele au fost transferate;
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 data intrării în exploataţie;
 seria şi numărul formularului/documentului de mişcare;
 codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii.
- date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:
 codul exploataţiei sau al abatorului de destinaţie;
 data plecării;
 seria şi numărul formularului/documentului de mişcare;
 numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv nr. de remorca;
 codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii;
- date referitoare la controlul autorităţii veterinare competente.
- numărul de înregistrare al transportatorului şi numărul de autorizare al
autovehiculului care livrează sau colectează animalele din centru.
Centrul de colectare/exploataţia de origine trebuie să fie sub controlul unui M VO care este
instruit în prealabil de către medicul veterinar cu atribuţii în domeniul sănătăţii animalelor din
cadrul DSVSA pentru recunoaşterea animalelor cu semne de boală, în special semne ce pot fi
atribuite scrapiei;
5.3 Cerinţe, condiţii pentru ovinele/caprinele destinate exportului în Turcia
- ovinele/caprinele care intră în centrul de colectare, trebuie să fie introduse în loturi separate
astfel încât să nu se amestece cu alte animale care nu fac obiectul exportului în Turcia;
- ovinele/caprinele care se află în exploataţia de origine să fie constituite în loturi separate, astfel
încât să nu se amestece cu alte animale care nu fac obiectul exportului în Turcia;
- ovinele/caprinele care intră în centrul de colectare sau se află în exploataţia de origine să fie
identificate corespunzător şi însoţite de formular de mişcare de la origine, eliberat şi completat
de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/persoana responsabilă;
- ovinele/caprinele care intră în centrul de colectare sau se află în exploataţia de origine trebuie să
provină din efective care sunt libere de scrapie, febra aftoasă,pestă bovină, febra Văii Rift,
bruceloză, antrax, rabie, salmoneloză (S.abortus ovis), paratuberculoză, bluetongue, stomatita
veziculoasă, variolă ovină/caprină, pesta micilor rumegatoare, pleuropneumonia contagioasă
caprină sau boala hemoragică epizootică;
- să fie transportate cu mijloace de transport care sunt curăţate, dezinfectate (inclusiv dezinsecţie)
înainte de utilizare (în unităţi autorizate pentru efectuarea acestor operaţiuni), astfel încât să fie
respectare condiţiile de bunăstare şi protecţie a animalelor în timpul transportului;
- în niciun moment, între plecarea din exploataţia de origine şi sosirea la destinaţie, să nu intre în
contact cu alte animale, altele decât animalele care au acelaşi status de sănătate;
- să fie însoţite de certificat veterinar de sănătate de export, eliberat şi completat de medicul
veterinar oficial, certificat care va însoţi transportul până la destinaţie şi care are o valabilitate de
de 10 zile de la data inspecţiei animalelor, efectuată anterior certificării.
- ovinele/caprinele pentru reproducţie şi cele pentru creştere/ îngrăşare vor fi ţinute în carantină
21 de zile înainte de plecare, iar cele pentru tăiere imediată pot pleca imediat ce se constituie
lotul. Ovinele/caprinele vor fi examinate clinic de către medicul veterinar oficial într-un interval
de 24 de ore înainte de export şi trebuie să fie sănătoase şi libere de orice semne de boală
infecţioasă/contagioasă şi rănire. Ovinele/caprinele trebuie să fie apte pentru transport. M edicul
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veterinar oficial va acorda o atenţie deosebită examenului clinic, în special pentru identificarea
semnelor ce pot fi atribuite scrapiei.
- pe durata întregului transport stabilit (plan de rută), animalele nu trebuie să treacă prin zone în
care au fost declarate boli epidemice grave care pot afecta starea de sănătate a acestora şi să nu
intre în contact cu animalele care aparţin altor expeditori şi destinatari
5.3. Condiţii de transport pentru animalele destinate exportului în Turcia
M ijloacele de transport, containerele, vehiculele sau boxele folosite pentru transportul
ovinelor/caprinelor de reproducţie trebuie să fie curăţate şi dezinfectate (inclusiv aspersate cu

substanţe insecticide). Se vor utiliza produse eficiente, aprobate în cadrul Comisiei Naţionale
pentru Produse Biocide.
Ovinele/caprinele trebuie să fie încărcate în avion/vapor într-un interval de 24 ore după sosirea în
aeroportul/portul de plecare.

5.4. Certificarea
M VO verifică dacă documentele sanitare veterinare sunt conforme, iar ulterior completează
certificatul veterinar de sănătate pentru export. Sunt necesare un original şi două copii ale
certificatului de sănătate, iar originalul însoţeşte animalele la destinaţie.
M odelul de certificat de sănătate trebuie să fie tipărit în limba română, turcă şi engleză. Acesta nu
este valabil dacă este scris olografic (cu excepţia semnăturii medicului veterinar) sau dacă a
suferit modificări. Prin semnarea certificatului veterinar de export, M VO confirmă că centrele de
colectare/exploataţiile de origine respectă condiţiile sanitare veterinare în vigoare.
Gestionarea şi alocarea seriilor şi a numerelor pentru certificatele veterinare de sănătate care
însoţesc loturile de animale vii la exportul în Turcia se realizează în conformitate cu prevederile
procedurii specifice de export a animalelor vii în ţările terţe (PS-04-DSA)
M odelele de certificate veterinare agreeate pentru a fi utilizate la exportul de ovine/caprine vii în
Turcia se găsesc afişate pe site-ul ANSVSA la secţiunea Certificate export ţări terţe.

6. RESPONSABILITĂŢI
6.1 Medicul veterinar oficial
- Asigură supravegherea animalelor în centrul/exploataţia de origine;
- După efectuarea inspecţiei animalelor şi a mijlocului de transport, completează certificatul
veterinar de sănătate pentru export în Turcia
- Verifică, semnează, ştampilează, parafează registrul de export în Turcia
- imprimă timbrul sec pe fiecare certificat în parte.
6.2 Medicul veterinar din cadrul DSVSA cu atribuţii în domeniul sănătăţii animalelor
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- asigură instruirea M VO din cadrul centrului/exploataţiei de origine pentru recunoaşterea
animalelor cu semne nervoase, în special semne ce pot fi atribuite scrapiei.
- inspectateză în mod regulat dacă sunt îndeplinite cerinţele pentru autorizare şi dacă sunt
respectate condiţiile de bunăstare a animalelor;
- evaluează centrul de colectare/explotaţia de origine în urma delegării de către ANSVSA. În
urma evaluării favorabile notifică ANSVSA asupra acestui aspect în scopul listării pe site-ul
ANSVSA a unităţii respective.

6.3 Consilierul din cadrul DSA-ANSVSA
Evaluează centrul de colectare/exploataţia de origine în urma solictării operatorului economic. În
urma evaluării favorabile procedeaza la listarea pe site-ul ANSVSA a unităţii respective.

7. ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere evaluare
Anexa nr. 2 – Fişă de evaluare a centrelor de colectare/exploataţiilor de origine
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Anexa nr. 1

Operatorul economic.............................
C.U.I......................................................
Adresa...................................................
Tel./fax.................................................
Nr….....data…….

CERERE

Subsemnatul, ................................................., reprezentant legal al
........................., cu sediul social în ................................./adresă completă
...................................., nr......., tel ……..............., fax .............................,
posesor al BI/CI seria..........................nr. ............. CNP.........................................
eliberat de ...................... la data ................ .
Prin prezenta solicit evaluarea privind respectarea cerinţelor de ţinere a
evidenţelor separate şi de asigurare a trasabilităţii animalelor în vederea
efectuării exportului de ovine/caprine în Turcia.

Data...................

Nume şi prenume................................
Semnătură, ştampilă................................

Anexa nr. 2

FIŞĂ DE EVALUARE
a centrelor de colectare/exploataţiilor de origine
privind respectarea cerinţelor de ţinere a evidenţelor separate şi de asigurare a trasabilităţii
animalelor în vederea efectuării exportului de ovine/caprine în Turcia.

Subsemnatul ........................................................., medic veterinar oficial delegat pentru
evaluarea
centrului
de
colectare/exploataţiei
de
origine
……..………………………………… prin Decizia nr. ……. din data de ………….. am
efectuat evaluarea privind respectarea cerinţelor de ţinere a evidenţelor separate şi de
asigurare a trasabilităţii animalelor în vederea efectuării exportului de ovine/caprine în
Turcia.
În urma evaluării am constatat că:
I.□ Unitatea deţine registre separate
□ Unitatea nu deţine registre separate
II. □ Unitatea asigură trasabilitatea ovinelor/caprinelor
□ Unitatea nu asigură trasabilitatea ovinelor/caprinelor

Având în vedere cele constatate în centrul de colectare/exploataţie de origine
……………………………..
□ corespunde
□ NU corespunde
pentru înscrierea în lista unităţilor aprobate pentru export ovine/caprine în Turcia.

Data.......................

Nume şi prenume....................................
Semnătură, ştampilă...............................

