UNIUNEA EUROPEANÃ

Export Certificat de sănătate

I.1. Expeditorul

I.2.Număr de referinţă al certificatului

I.2.a. Număr TRACES de referinţă::

Partea I: detalii ale transportului prezentat

Nume
Adresă

I.3.Autoritate Competentă Centrală
I.4. Autoritate competentă locală

Ţara
I.5. Destinatar

I.6.Numărul (numerele) certificatelor de origine descrise
Numărul (numerele) documentelor însoţitoare

Nume

Adresă
Ţara
I.7. Ţara de origine

Cod ISO I.8. Regiunea de origine

I.9. Ţara de destinaţie

I.11 Locul de origine

I.12. Locul destinaţiei

I.13. Locul încărcării

I.14. Data şi timpul plecării

I.15.Mijloace de transport
Avion

Cod ISO I.10. Regiunea de destinaţie

I.16. Punct de intrare
Vas/vapor

Vehicul rutier
Identificare::

Vagon de cale ferată
Altul
I.17. CITES

Număr/numere:
I.18.Temperatura produsului

I.19. Greutatea totală brută

I.20.Număr de pachete

I.21. Identificarea containerului / număr sigiliu

I.22.Animale certificate ca / produse certificate pentru

I.23.Tranzit prin ţară terţă

I.24. Pentru Export

I.25. Identificarea animalelor/produselor
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UNIUNEA EUROPEANÃ

(MD) material seminal de bovine exportat din UE în Republica
Moldova

II. Informaţii de sănătate

II.a. Numărul de referinţă al certificatului

II.b. Număr TRACES de referinţă:

Subsemnatul, medic veterinar oficial/de stat, certific următoarele:

1.

Materialul seminal exportat în Republica Moldova a fost colectat de la animale sănătoase din punct de vedere clinic într-un centru (în centre) de colectare a materialului seminal i/sau în teritorii

Partea II: certificare

administrative care sunt indemne, potrivit constatărilor oficiale, de următoarele boli contagioase ale animalelor:

-

febra aftoasă

-

bruceloza, tuberculoza i pleuropneumonia contagioasă bovină

-

leucoza enzootică bovină.

2.

Materialul seminal exportat în Republica Moldova a fost colectat de la tauri donatori care:

(1)

fie

[au fost inui într-o ară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre timp de cel puin 60 de zile înaintea colectării materialului seminal i pe parcursul colectării acestuia;]

(1)

fie

[au fost inui, pe parcursul unei perioade indemne sezonier de virusul bolii limbii albastre, într-o zonă indemnă sezonier, timp de cel puin 60 de zile înaintea colectării materialului seminal

(1)

fie

[au fost inui într-o unitate, protejată împotriva vectorilor, cel puin pe parcursul a 60 de zile înaintea colectării materialului seminal i pe parcursul colectării acestuia;]

(1)

fie

[au fost supui unui test serologic de depistare a anticorpilor împotriva grupului de virusuri ale bolii limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic i vaccinuri

i pe parcursul colectării acestuia;]

pentru animale terestre al OIE, testul având rezultate negative, cel puin o dată la 60 de zile pe parcursul perioadei de colectare i între 21 i 60 de zile după ultima colectare pentru prezentul
transport de material seminal;]
(1)

fie

[au fost supui unui test de identificare a agentului vizând virusul bolii limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic i vaccinuri pentru animale terestre al OIE,
cu rezultate negative, pe probe de sânge prelevate la începutul i la finalul colectării de material seminal pentru prezentul transport i cel puin o dată la 7 zile (test de izolare a virusului) sau
cel puin o dată la 28 de zile (test PCR) pe parcursul colectării de material seminal pentru prezentul transport.]

3.

Taurii donatori de la care a fost colectat materialul seminal au fost inui în centrul (centrele) de colectare a materialului seminal menionat(e) cel puin 30 de zile înainte de colectarea materialului
seminal i nu sunt utilizai pentru reproducere naturală.

4.

Taurii donatori nu au primit hrană de origine animală, fabricată din proteine prelucrate care provin de la rumegătoare, cu excepia componentelor permise de Codul sanitar pentru animale terestre al
OIE.

5.

Taurii donatori nu au fost inui împreună cu rumegătoare mici în centrul de colectare a materialului seminal.

6.

În termenul recomandat de Codul sanitar pentru animale terestre al OIE sau cel puin o dată pe an, în absena unei recomandări din partea OIE, înainte de colectarea materialului seminal, taurii donatori
au fost testai, în mod corespunzător, într-un laborator acreditat de stat, utilizând metodele recomandate în Manualul de teste de diagnostic i vaccinuri pentru animale terestre al OIE, testele având
rezultate negative (a se indica numele laboratorului, dacă este cazul, i data i metoda de testare) pentru a se depista următoarele boli:

-

(2) tuberculoza bovină:

-

(2) bruceloza:

-

(2) leucoza enzootică bovină:

-

trichomonoză (Trichomonas foetus):

-

campilobacterioza genitală bovină (Campylobacter fetus veneralis):

-

rinotraheita infecioasă bovină:

-

(3) diareea virală bovină:

-

(4) boala limbii albastre – test serologic sau test de identificare a agentului, în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic i vaccinuri pentru animale terestre al OIE (a se indica data
testării).

7.

În materialul seminal au fost adăugate antibiotice în conformitate cu Directiva 88/407/CEE (a se indica denumirea antibioticelor adăugate i concentraia acestora).

8.

Materialul seminal a fost colectat, depozitat i transportat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE.

Note:

Partea I:

Rubrica I.21:

În această rubrică se indică fie numărul sigiliului, fie numărul containerului, fie ambele.

Partea II:

(1)

Barai, după caz.

(2)

Este posibil să nu se efectueze testul privind boala menionată mai sus în cazul în care efectivul de origine este oficial indemn de această boală, în conformitate cu Directiva 64/432/CEE.
Medicul veterinar care eliberează certificatele trebuie să plaseze, lângă denumirea bolii, meniunea „ara exportatoare este oficial indemnă de boala menionată; nu au fost efectuate teste” i să o
confirme prin semnătură i tampilă.

(3)

Rezultate negative pentru diareea virală bovină, cu excepia cazului în care sunt aplicabile i sunt îndeplinite dispoziiile articolului 4.6.2 punctele (3c) i (4) din Codul sanitar pentru animale
terestre al OIE (Codul sanitar pentru animale terestre al OIE, ediia 2014).
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UNIUNEA EUROPEANÃ
II. Informaţii de sănătate

(4)

(MD) material seminal de bovine exportat din UE în Republica
Moldova
II.a. Numărul de referinţă al certificatului

II.b. Număr TRACES de referinţă:

Poate fi eliminată în cazul în care taurii donatori au fost inui într-o ară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre timp de cel puin 60 de zile înaintea colectării materialului seminal i pe
parcursul colectării acestuia, sau au fost inui în cursul unei perioade indemne sezonier de virusul bolii limbii albastre într-o zonă indemnă sezonier, timp de cel puin 60 de zile înaintea colectării
materialului seminal i pe parcursul colectării acestuia, sau au fost inui într-o unitate, protejată împotriva vectorilor, timp de cel puin 60 de zile înaintea colectării materialului seminal i pe

Partea II: certificare

parcursul colectării acestuia.

Semnătura i tampila trebuie să aibă o culoare diferită de cea a certificatului tipărit.

Veterinar oficial sau inspector oficial

Nume (cu majuscule):

Titlul şi calificarea:

Unitate Veterinală Locală:

Numărul LVU descris:

Data:

Semnătura:

Ştampila
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