Model OVI-X
1. Expeditor (numele şi adresa complete)
Consignor (name and address in full)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru ovine şi caprine domestice (1) de reproducere şi/sau pentru producţie, destinate Republicii Moldova
SANITARY VETERINARY CERTIFICATE
for domestic ovines and caprines for breeding and/or production consigned to Republic of Moldova
Nr. (2)                                                                 ORIGINAL
2. Destinatar (numele şi adresa complete)
Consignee (name and address in full)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
3.  Originea animalelor
Origin of the animals 
3.1. Ţara
 Country ......................................................................
3.2. Codul teritoriului
  Code of the territory .................................................
5. Destinaţia prevăzută a animalelor
    Intended destination of the animals
Numele, adresa şi numărul de înregistrare a exploataţiei
Name, address and registration number of the holding
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
4. Autoritatea competentă (3)
  Competent authority 
4.1. Ministerul
      Ministry ....................................................................
4.2. Serviciul 
      Service ......................................................................
4.3. Nivel local/regional
   Local/regional level..................................................
       ..................................................................................
       ..................................................................................
7. Mijlocul de transport şi identificarea lui (4)
Means of transport and consignment identification
7.1. (Camion, vagon, navă sau aeronavă) (5)
(Lorry, rail-wagon, ship or aircraft)
7.2. Numărul (numerele) de înregistrare, numele navei sau numărul zborului
Registration number(s), ship name or flight number 
.........................................................................................
.........................................................................................
7.3. Detalii privind identificarea mijlocului de transport(6)
Consifnement identification details
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
6. Unitatea (unităţile) şi locul de încărcare pentru export
[numele şi adresa unităţii (unităţilor)]
Establishment (s) and place of loading for exportation 
(name and address of the establishment (s)
6.1. Exploataţie (exploataţii)
Holding (s)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
6.2. Centrul de colectare desemnat (6) (7)
Approved assembly centre
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
8. Identificarea animalelor şi testelor
Identification of animals and teste
8.1. Speciile de animale şi/sau hibrizii 
Animal species and/or cross-breeds ................................................................................................................................
8.2. Identificarea individuală a animalului inclus în lotul exportat(8)
Individual identification of the animal included in this consignement
Numerele oficiale de identificare (8)
Oficial identification numbers
Data naşterii şi sexul (9)
Date of birth and sex
Teste(6) (10)
Tests


















8.3. Numărul total de animale (cu cifre şi litere)
Total number of animals (in figures and letters) .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................



9.       



9.1.  





9.2.   





  
Atestarea de sănătate publică 
Public Health attestation 
Subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific că animalele descrise în prezentul certificat:
 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in this certificate:
provin din exploataţii care nu au făcut obiectul nici unei interdicţii oficiale din motive de sănătate animală, în ultimele 42 de zile - în cazul brucelozei, în ultimele 30 de zile - în cazul antraxului şi în ultimele şase luni-  în cazul rabiei şi nu au venit în contact cu animale din exploataţii care nu îndeplinesc aceste condiţii;
come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of brucellosis, for the past 30 days in the case of anthrax and for the last six months in the case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions;
nu li s-a administrat:
- nici stilben, nici substanţe cu efect tireostatic; 
- nici o substanţă estrogenă, androgenă, gestagenă sau β-agonistă în alte scopuri decît cele terapeutice sau zootehnice;
have not received:
- any stilbene or thyrostatic substances,
- oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment.
10.




10.1.
(5) fie 


(5) fie


















10.2.




10.3.

Atestare de sănătate animală
Animal Health attestation
Subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific că animalele descrise în prezentul certificat îndeplinesc următoarele cerinţe:
I, the undersigned official veterinarian, herebe certify, that the animals described above meet the following requirements:
provin de pe teritoriul...................... (3) care, la data emiterii prezentului certificat:
They come from the territory with code …………………….. which, at the date of issuing this certificate:
 [a) a fost indemn de febra aftoasă în ultimele 24 de luni, indemn de pestă bovină, boala limbii albastre, febra văii Riflt, pesta rumegătoarelor mici, variolă ovină şi variolă caprină, pleuropneumonie contagioasă caprină şi boala hemoragică epizootică în ultimele 12 luni şi indemn de stomatită veziculoasă în ultimele şase luni;]
[(a) has been free for 24 month from foot and mouth disease, for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, pest of small ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine preuropneumonia and epizootic haemorrhagic disease and for six months from vesicular stomatitis; and] 
[a) (i) a fost indemn de pestă bovină, boala limbii albastre, febra văii RIFT, pesta micilor rumegătoare, variolă ovină şi variolă caprină şi boala hemoragică epizootică în ultimele 12 luni şi indemn de stomatită veziculoasă în ultimele de şase luni;
[(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, pest of small ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine pleuro-pneumonia and epizootic haemorrhagic disease, and for six months from vesicular stomatitis; and
 (ii) este considerat indem de febra aftoasă de la ..................... (dată), fără să fi apărut ulterior cazuri/focare, şi este autorizat să exporte aceste animale, şi]
(ii) has been considered free from foot-and-mouth disease, since ……………(date), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorized to export these animals, and]
b) în interiorul căruia nu s-a practicat nici o vaccinare a acestor biongulate împotriva acestor boli în cursul ultimelor 12 luni, iar importurile de animale domestice biongulate vaccinate împotriva acestor boli nu sînt autorizate.
 (b) where during the last 12 months, no vaccination against these disease has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not permitted.
Au rămas de la naştere pe teritoriul descris la punctul 10.1. sau cel puţin în cursul celor şase luni ce au precedat expedierea lor în Republica Moldova şi nu au venit în contact cu animale biongulate importate în ultimele 30 de zile.
They have remained in the territory described under point 10.1. since birth, or for at least the last six months before dispatch to Republic of Moldova and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 30 days;
Au rămas de la naştere sau cel puţin în cursul celor 40 de zile ce au precedat expedierea în exploataţia (exploataţiile) descrise la punctul 6.1.: 
They have remained since birth or at least 40 days in the holding(s) described under point 6.1. before dispatch:
în interiorul sau în jurul căreia (cărora), pe o rază de 150 km, nu a apărut nici un caz/focar al bolii limbii albastre şi al bolii hemoragice epizootice în cursul celor 100 de zile precedente şi
în interiorul sau în jurul căreia (cărora), pe o rază de 20 km, nu a apărut nici un caz/focar al bolilor menţionate la punctul 10.1. în cursul celor 40 de zile precedente.
in and around which, in an area with a 150 km radius, there has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic haemorrhagic disease during the previous 100 days, and
in and around which, in an area with a 20 km radius, there has been no case/outbreak of the other diseases mentioned under point 10.1. during the previous 40 days;



10.4.








(5) fie 
(5) fie
















10.5.



10.6.A

(5) (11) fie 

(5) fie






(13) (5) fie



(5) fie

Din datele de care dispune subsemnatul  şi în conformitate cu declaraţia scrisă a proprietarului, animalele:
 According to my knowledge and to the written declaration made by the owner, the animals:
nu provin din exploataţii şi nu au venit în contact cu animale dintr-o exploataţie în care s-au detectat clinic următoarele boli:
	agalaxia contagioasă a oilor sau caprelor (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma Mycoides var. Mycoides „large colony”) - în cursul ultimelor şase luni;
	paratuberculoză şi limfadenită cazeoasă - în cursul ultimelor 12 luni;

adenomatoză pulmonară - în cursul ultimilor trei ani şi 
Maedi-Visna sau artrită/encefalită virală caprină 
(în cursul utimelor 3 ani,)
(în cursul ultimelor 12 luni toate animalele infectate au fost sacrificate, iar animalele rămase au    reacţionat negativ la două teste realizate la un interval de cel puţin şase luni,)
	 sînt incluse în sistemul oficial de notificare a acestor boli şi
	nu prezintă semne clinice sau simptome de tuberculoză şi bruceloză în cursul celor trei ani ce precedă exportul.

do not come from holdings, and have not been in contact with animals of a holding, in which the following diseases have been clinically detected:
 contagious agalactia of sheep or goats (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides large colony), within the last six months;
paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within the last 12 months;
pulmonary adenomatosis, within the last three years; and
Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis;
[within the last three years,]
[within the last 12 months, and all the infected animals were slaughtered and the remaining animals subsequiently reacted negatively to twot tests carried out at least six months apart;]
are included in an official system for notification of these diseases; and
have been free from clinical or other evidence of tuberculosis and brucellosis during the three years prior to export.
Nu sînt animale care urmează să fie sacrificate în temeiul unui program naţional de eradicare a bolilor şi nu au fost vaccinate împotriva bolilor menţionate la punctul 10.1.
They are not animals to be killed under a national programme for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases mentioned under point 10.1.
Provin:
they originate:
 [de pe teritoriul descris la punctul 3.2., care a fost recunoscut ofical ca indemn de bruceloză;]
[ from the territory described under point 3.2., which has been recongised as officially brucellosis-free;]
 [din exploataţia (exploataţiile) descrisă (e) la punctul 6.1., în care, în ceea ce priveşte bruceloza (Brucella melitensis): 
[from the holding(s) described under point 6.1., where, in respect of brucellosis (Brucella melitensis);
a) nici un animal suspect nu a prezentat semne clinice sau alte simptome ale acestei boli în cursul ultimelor 12 luni;
b) un număr resprezentativ de ovine şi caprine cu vîrsta de peste şase luni este supus anual unui test serologic (12); 
[c) ovinele sau caprinele sub vîrsta de şapte luni sînt vaccinate împotriva acesti boli; 
d) ultimele două teste (14), efectuate la un interval de cel puţin şase luni şi anume la ……….. (dată) şi la …………….. (dată), asupra tuturor ovinelor şi caprinelor cu o vîrstă de peste şase luni, au dat rezultate negative şi]
[c) ovinele sau caprinele sub vîrsta de şapte luni sînt vaccinte împotriva acestei boli,
 d) ultimele două teste (14), efectuate la un interval de cel puţin şase luni:
      -  la ....................... (dată) şi la ........................... (dată), asupra tuturor ovinelor şi caprinelor nevaccinate cu vîrsta de peste şase luni şi
      - la .............................. (dată) şi la .............................. (dată), asupra tuturor ovinelor şi caprinelor vaccinate cu o vîrstă de peste 18 luni au dat rezultate negative şi]
e) toate ovinele şi caprinele prezente îndeplinesc cel puţin condiţiile şi cerinţele anterioare.]
all susceptible animals have been free from clinical or any signs of this disease for the last 12 months;
a representative number of the ovine and caprine animals over the age of six months are submitted each year to a serological test 
[(c) all ovine or caprine animals have not been vaccinated against this disease;
(d) the last two tests, separated by an interval of at least six months, carried out the …………… (date) and the ………(date) on all ovine and caprine animals over six months of age gave negative results and
(e) there are only obine and caprine animals that fulfill at least the above conditions and requirements;]




(5) 10.6 B






[10.6 C

(5)(15) fie



(5) fie














10.6 D
[Berbecii necastraţi au fost menţinuţi permanent pentru 60 de zile într-o exploataţie în care nu s-a constatat nici un caz de epididimită contagioasă (Brucella ovis) în ultimele 12 luni şi au fost supuşi, în cursul celor 30 de zile ce precedă exportul, unui test de fixare a complementului pentru a detecta epididimita contagioasă, al cărui rezultat s-a dovedit mai mic de 50 UI/ml.]
[The uncastrated rams have been kept continuously during the previous 60 days in a holding where no case of contagious epididymitis (Brucella ovis) has been diagnosed in the last 12 months and, these rams have undergone during the previous 30 days a complement fixation test to detect contagious epididymitis with a result of less than 50IU/ml;]
În ceea ce priveşte scrapia
In regard to scrapie
 [Sînt animale destinate producţiei fătate şi crescute continuu în exploataţii în care scrapia nu a fost diagnosticată niciodată];
[are animals intended for production born in and continuously reared on holdings in which a case of scrapie has never been diagnosed;]
 [sînt născute şi au fost crescute în continuare în exploataţii care au îndeplinit următoarele cerinţe pentru cel puţin trei ani:
 [they  were born in and continuously reared on holdings in which a case of scrapie has never been diagnosed and which have satisfied the following requirements for at least three years]:
– sînt supuse în mod regulat unor controale veterinare oficiale;
– animalele sînt marcate;
– nu s-a confirmat nici un caz de scrapie în exploataţia respectivă ;
– se efectuează, în exploataţia în cauză, un control prin eşantionare al femelelor vechi destinate uciderii;
– se introduc în exploataţia în cauză doar femele ovine care provin dintr-o exploataţie ce îndeplineşte aceleaşi cerinţe;]
	they are subjected to regular official veterinary checks,
the animals are marked,
there were no scrapie cases confirmed in this holding;
checking by sampling of old female animals intended for culling is carried out on the holding, and
female sheep are introduced into the a holding only if they come from a holding which complies with the above requirements;]
[sînt ovine avînd genotipul proteinei prion ARR/ARR şi care provin dintr-o exploataţie în care nu s-a constatat nici un caz de scrapie în ultimele şase luni;]

[ovine and caprine animals, with the exception of sheep of the ARR/ARR prion protein genotype and come from holdings that no case of scrapie has occurred during the last 6 months;]
[animalele au reacţionat negativ la un test serologic pentru detectarea anticorpilor bolii limbii albastre şi ai bolii hemoragice epizootice, realizat de două ori asupra unor probe de sînge prelevate la începutul perioadei de izolare/carantină şi la cel puţin 28 de zile după aceasta, adică la ............... (dată) şi la ................ (dată), cea de-a doua probă fiind prelevată în cursul celor 10 zile ce precedă exportul.)]
[the animals have reacted negatively to a serological test for the detection of antibodies for bluetongue and epizootic-haemorrhagic-disease, carried out on two occasion on samples of blood taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least 28 days later on ………… and on ……………(date), the second of which must have been taken within 10 days of export;]
10.7
(5) fie

(5) fie











10.8. 



10.9.


10.10.




Sînt/au fost(5) expediate de la exploataţia (exploataţiile) de origine, fără a trece printr-o piaţă,  
[direct spre Republica Moldova,]
they are/were 5 dispathced from their holding(s) of origin, without passing through any market [directly to Republic of Moldova,]
[spre centrul de colectare autorizat oficial, descris la punctul 6.2, situat în interiorul teritoriului descris la punctul 10.1.] şi, pînă la data expedierii spre Republica Moldova:
[to the officially authorized assembly centre described under point 6.2 situated within the territory described under point 10.1,]
and, until dispatched to Republic of Moldova;
(a) nu au venit în contact cu alte animale biongulate ce nu îndeplinesc cel puţin aceleaşi cerinţe de sănătate ca cele descrise în prezentul certificat şi
they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with at least the same health requirements as described in this certificate; and
(b) nu s-au aflat în nici un loc în interiorul sau în jurul căruia, pe o rază de 20 km, a apărut, în cursul celor 30 de zile precedente, un caz/focar al uneia dintre bolile menţionate la punctul 10.1.
they were not at any place where, or around which within a 20 km radius, during the previous 30 days there has been a case/outbreak of any of the disease mentioned under point 10.1]
Orice mijloc de transport sau container în care au fost îmbarcate a fost curăţat şi dezinfectat în prealabil cu un dezinfectant autorizat oficial.
Any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorized disinfectand.
Au fost examinate de către un medic veterinar oficial în cursul celor 24 de ore ce au precedat încărcarea şi nu au prezentat nici un semn clinic de boală.
They were examined by an official veterinarian withd 24 hours of loading and showed no clinical sign of diseas;
Au fost încărcate pentru a fi expediate spre Republica Moldova la ........................ (16) în mijloacele de transport descrise la punctul 7, care au fost curăţate şi dezinfectate înainte de îmbarcare cu un dezinfectant autorizat oficial şi au fost astfel concepute încît materiile fecale, urina, aşternutul de paie sau furajele să nu se poată scurge sau să nu cadă din vehicul sau container în timpul transportului.
They have been loaded for dispatch to Republic of Molodva on …………………in the means of transport described under point 7 above that were cleaned and disinfected before loading with an official authorized disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter of fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during transportation. 
11.
Atestare de transport a animalelor
Animal transport attestation
Subsemnatul, medic veterinar oficial, prin prezenta certific că animalele descrise anterior au fost tratate, înaintea şi în timpul încărcării lor, în special în ceea ce priveşte adăparea şi hrănirea lor, şi sînt apte pentru transportul prevăzut.
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above have been treated before and at the time of loading , in particular as regard watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 
Ştampila oficială şi semnătura
Official stamp and signature
Întocmit în ......................................................la .........................................................................................
Completed  at .............................................................................. on ............................................................................................................
                                                                             (semnătura medicului veterinar oficial)
                                                                              (signature of official veterinarian)
                                                              

(ştampila)
(stamp)
                               
                                          (numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
                                             (name in capital letters, qualifications and title)



