UNIUNEA EUROPEANĂ

Export Health Certificate
I.2. Referință IMSOC

I.1. Expeditor
Nume
Adresă

I.2.a. Local Reference

Țară

Codul ISO

I.5. Destinatar

I.3. Autoritatea competentă centrală

Nume
Adresă

I.4. Local competent authority

Partea I

Țară

Codul ISO

I.7. Țara de origine

Codul ISO

I.8. Region of origin

Cod

I.9. Country of destination

Codul ISO

I.10. Regiunea de destinație

Cod

I.11. Place of Dispatch

I.12. Locul de destinație

Nume

Nume

Adresă

Adresă

Numărul de
autorizare

Numărul de
autorizare

Țară

Codul ISO

Țară

I.13. Locul de încărcare

Codul ISO

I.14. Date and time of departure

Nume
Adresă
Numărul de
autorizare
Țară

Codul ISO

I.15. Mijloc de transport
Tip

I.16 Entry Point

Document

Identificare

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
Reproducere artificială

☐

Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐
Breeding and production
Training

☐

☐

Ornamental bird food
Racing

☐

Animale de companie

Retransmitere

☐
☐
Altele ☐

Competition

Consum uman

Rodent food
Sales

☐

Îngrășare

☐

Ornamental use/research

☐
☐

☐

☐

☐

Pollination

☐

Ecvidee înregistrate
Sacrificare
Laboratory

☐

☐
☐

Unregistered equidae

Storage

Breeding

Country

Codul ISO

EU Exit
Authority

BCP code

Transhumance

☐

Production of petfood

☐

EU Entry
Authority

BCP code

I.23. Număr total de colete

I.24. Cantitate totală

☐

☐

Organisme autorizate

☐

Production

Circ/expoziție

☐

Category 3 fish oil/fish meal for
detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐
Procesare ulterioară

Uz tehnic

I.21. For transit through a third country

ro

☐

☐

Uz farmaceutic

☐

Hrană pentru animale
Organic fertilizers

☐

☐

☐

Carantină

☐

☐

☐

hrană pentru animale de companie

☐

I.22. For transit through Member State(s)

☐

Country

Codul ISO

I.25. Greutate netă totală

I.25. Greutatea brută totală
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Export Health Certificate

I.28. Description of consignment

Marfă

Specii

Cantitate

Numărul lotului

Unitate producătoare

Depozit frigorific

Unitate de tranșare

Data congelării

Data producției

Data sacrificării

Product Description

Număr colet

Marca de identificare

Partea I

Greutatea netă

ro
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UNIUNEA EUROPEANĂ

(MD) Produse pescărești

II. Informații sanitare

Part II: Certification

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că:
1.

Produsele pescărești descrise mai sus, exportate către Republica Moldova, provin dintr-o unitate (de la
unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 852/2004.

2.

Animalele de la care provin produsele au fost capturate și manipulate la bordul navelor, aduse la țărm,
manipulate și, atunci când a fost necesar, preparate, prelucrate, congelate și decongelate în condiții
igienice, conforme cu cerințele stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

3.

Îndeplinesc standardele de sănătate stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și
criteriile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei privind criteriile microbiologice care
se aplică produselor alimentare.

4.

Au fost ambalate, depozitate și transportate în conformitate cu dispozițiile din anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 853/2004.

5.

Au fost marcate în conformitate cu dispozițiile din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

6.

Sunt îndeplinite garanțiile pentru animalele vii și produsele care provin de la aceste animale, dacă
provin din acvacultură, prevăzute în planurile privind reziduurile, prezentate în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2017/625.

7.

Au fost supuse cu succes controalelor oficiale prevăzute la articolele 67-71 din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei.

○ 8.

Produsele pescărești de acvacultură descrise mai sus, exportate către Republica Moldova, provin de la
animale care aparțin unor specii susceptibile la necroza hematopoietică epizootică (EHN), sindromul
Taura și boala „cap galben”, care sunt originare dintr-o țară/dintr-un teritoriu, o zonă sau un
departament declarate indemne de bolile menționate anterior în conformitate cu capitolul VII din
Directiva 2006/88/CE sau cu standardul OIE relevant, de către autoritatea competentă din țara mea:
(1)(2)

○ 9.

a)

în care bolile relevante sunt cu declarare obligatorie la autoritatea competentă,
iar rapoartele privind suspiciunile de infecții reprezentând boala relevantă
trebuie investigate imediat de către autoritatea competentă,

b)

introducerea oricăror animale din specii susceptibile la bolile relevante se
realizează dintr-o zonă declarată indemnă de boală și

c)

animalele din speciile susceptibile la bolile relevante nu sunt vaccinate
împotriva bolilor relevante.

Produsele pescărești de acvacultură descrise mai sus, exportate către Republica Moldova, provin de la
animale care aparțin unor specii susceptibile la septicemia hemoragică virală (VHS), necroza
hematopoietică infecțioasă (IHN), anemia infecțioasă a somonului (AIS), virus herpetic al crapului koi
(KHV) și boala petelor albe provin dintr-o țară/dintr-un teritoriu, o zonă sau un departament declarate
indemne de bolile menționate anterior în conformitate cu capitolul VII din Directiva 2006/88/CE sau cu
standardul OIE relevant, de către autoritatea competentă din țara mea: (1)(2)
a)

în care bolile relevante sunt cu declarare obligatorie la autoritatea competentă,
iar rapoartele privind suspiciunile de infecții reprezentând boala relevantă
trebuie investigate imediat de către autoritatea competentă,

b)

introducerea oricăror animale din specii susceptibile la bolile relevante se
realizează dintr-o zonă declarată indemnă de boală și

c)

animalele din speciile susceptibile la bolile relevante nu sunt vaccinate
împotriva bolilor relevante.

10.

Animalele de acvacultură menționate mai sus sunt plasate în condiții în care calitatea apei nu le
modifică statutul sanitar.

11.

Containerul de transport sau nava cu vivieră sunt curățate și dezinfectate înainte de transport sau sunt
neutilizate anterior.

12.

Lotul este identificat printr-o etichetă lizibilă pe exteriorul containerului sau, în cazul în care este
transportat într-o navă cu vivieră, în manifestul navei, cu informațiile relevante menționate în rubricile
I.7-I.11 din partea I a prezentului certificat.

ro
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(MD) Produse pescărești

II. Informații sanitare

Observații:

Part II: Certification

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: Natura mărfii: se specifică dacă originea este acvacultura sau sălbatică.
se utilizează codul corespunzător din Sistemul Armonizat (SA) de la următoarele rubrici:
03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 05.11, 15.04, 15.16, 15.18., 16.03, 16.04,
16.05, 21.06
Tip de tratament: se specifică dacă este vorba despre un produs viu, refrigerat, congelat sau
prelucrat.
Unitatea producătoare: include nava-fabrică, nava-congelator, nave frigorifice, depozite
frigorifice și unități de prelucrare.

Partea II:
(1)

Se elimină după caz

(2)

Pentru prezentul certificat, se aplică numai speciilor susceptibile la una sau mai multe boli menționate
în titlul punctului în cauză. Speciile susceptibile sunt enumerate în anexa IV la Directiva 2006/88/CE.

Semnătura și ștampila trebuie să aibă o culoare diferită de cea a certificatului tipărit.
Certifying Officer
Name (in capital letters)

Qualification and title

Data semnării

Semnătura

Ștampila

ro
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