United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

Model de certificat sanitar-veterinar pentru tranzitul/depozitarea de ouă fără microorganisme patogene specificate,
carne, carne tocată i carne separată mecanic de păsări de curte, de ratite i de vânat sălbatic cu pene, ouă i
produse din ouă

Partea I: Detalii referitoare la transportul expediat

TARA

Certificat veterinar catre UE

I.1. Transportator
Nume

I.2. Numarul de referinta al certificatuluI.2.a
I.3. Autoritatea Competenta Centrala

Adresa
I.4. Autoritatea Competenta Locala
Tel.N°
I.5. Destinatar
Nume

I.6. Persoana responsabilă de încărcare în UE
Nume

Adresa
Cod postal
Tel.N°
I.7. Tara de origine

Adresa
Cod postal
Tel.N°
I.9. Tara de destinatie

Codul ISO I.8. Regiunea de origine

Cod

I.11. Locul de origine

Codul ISO I.10. Regiunea de destinatie

Cod

I.12. Locul de destinatie

Nume
Adresa

Numar de aprobare

Depozit vamal

Ship supplier

Nume
Adresa

Numar de aprobare

Cod postal
I.14. Data plecarii

I.13. Locul de imbarcare
I.15. Mijlocul de transport
Avion
Vapor
Vehicul rutier
Identificare:
Referinte documentare
I.18. Speciile de animale/Produs

I.16. PIF de intrare in UE
Vagon de cale ferata
Altele
I.17.
I.19. Codul produsului
I.20. Numar/Cantitate

I.21. Temperatura produselor
Ambiental
I.23. Identificarea containerului/Numarul sigiliului

I.22. Numar de ambalaje
Refrigerat

Congelat
I.24. Tipul de ambalare

I.25. Animale certificate ca/ produse certificate pentru:
Consum uman

I.27.

I.26. Pentru tranzit intr-o tara terta vis-à-vis de UE
Tara terta

Codul ISO

I.28. Identificarea animalelor/produselor

Specii
(nume stiintific)

Natura mărfurilor

Tip de tratament Abator

Numar de aprobare a unitatilor
Unitate producatoare Depozit frigorific

Numar de ambalaje

Greutate neta

______________________________________________
(Signature of Official Veterinarian or Official Inspector)
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United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

TARA

Washington, DC
20250

Tranzit/stocare de ouă fără microorganisme patogene specificate,
carne, carne tocată i carne separată mecanic de păsări de curte,
de ratite i de vânat sălbatic cu pene, ouă i produse din ouă

II.

Informa ii sanitare

II.1

Atestare de sănătate

II.a.

Numărul
referin ă
certificatului

de
al

II.b.

Partea II: certificare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că ouăle fără microorganisme patogene
specificate, carnea, carnea tocată i carnea separată mecanic de păsări de curte, de ratite i de vânat
sălbatic cu pene, ouăle i produsele din ouă(1) descrise în prezentul certificat:
II.1.1

provin dintr-o ară ter ă, teritoriu, zonă sau compartiment care figurează în anexa I partea I la
Regulamentul (CE) nr. 798/2008 i

(2)

respectă condi iile de sănătate animală relevante prevăzute în atestarea de sănătate animală din
modelele de certificate din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

II.1.2

Note
Partea I:
•

Rubrica I.8: se men ionează codul pentru zona sau compartimentul de origine, dacă este necesar,
astfel cum este indicat în coloana 2 din anexa I partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.
Rubrica I.11: denumirea, adresa i numărul de autorizare ale unită ii de expediere.
Rubrica I.15: pentru vagoane feroviare i camioane, se indică numărul (numerele) de înmatriculare,
pentru nave, numele i pentru avioane, după caz, numărul zborului. În cazul în care transportul se
efectuează în containere sau în lăzi, la rubrica I.23, se indică numărul total de containere sau de lăzi i
numărul de înregistrare i, după caz, seria numerică a sigiliului.
Rubrica I.19: se utilizează codul corespunzător din Sistemul Armonizat (SA) al Organiza iei
Mondiale a Vămilor: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 sau 21.06.10

•
•

•

Partea II:
(1)
(2)

Ouăle fără microorganisme patogene specificate, carnea, carnea tocată i carnea separată mecanic de
păsări de curte, de ratite i de vânat sălbatic cu pene, ouăle i produsele din ouă, astfel cum s-a
stabilit în anexa I partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.
În cazul ouălor fără microorganisme patogene specificate [SPF], al cărnii de păsări de curte [POU], al
cărnii de ratite [RAT], al cărnii de vânat sălbatic cu pene [WGM], al cărnii de păsări de curte tocate i
al cărnii de păsări de curte separate mecanic [POU-MI/MSM], al cărnii tocate de ratite i al cărnii de
ratite separate mecanic [RAT-MI/MSM], al cărnii de vânat sălbatic cu pene tocate i al cărnii de vânat
sălbatic cu pene separate mecanic [WGM-MI/MSM], al ouălor [E] sau al produselor din ouă [EP].

Medic veterinar oficial
Nume (cu majuscule):

Calificarea

Data:

Semnătura:

i titlul:

tampila:

”
______________________________________________
(Signature of Official Veterinarian or Official Inspector)
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