Model OVI-Y
1. Expeditor (numele şi adresa complete)
Consignor (name and address in full)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru ovine şi caprine domestice (1) destinate sacrificării, destinate Republicii Moldova
SANITARY VETERINARY CERTIFICATE
for domestic ovines and intended for immediate slaughter, 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. Exploataţia (exploataţiile)
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












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 of zootechnic treatment.
10.




10.1.
(5) fie 


(5) fie


















10.2.













10.3.

Atestarea 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, hereby certify, that the animals described above meet the following requirements:
provin din 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 micilor rumegătoare, 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 months 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 de stomatită veziculoasă – în ultimele şase luni;
(ii) este considerat indem de febra aftoasă de la ..................... (dată), fără să fi apărut apoi cazuri/focare, şi este autorizat să exporte aceste animale, şi]
b) în interiorul căruia nu s-a practicat nici o vaccinare a acestor biongulate vaccinate împotriva acestor boli în cursul ultimelor 12 luni, iar importurile de animale domestice biongulate vaccinate împotriva acestor boli nu sînt autorizate.
 [(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) 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) 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 6.1. 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 6.1. 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;
(a) în interiorul sau în jurul căruia (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
(b) în interiorul sau în jurul căruia (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 haerorrhagic disease during the previous 100 days;
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.
Nu sînt animale care urmează să fie sacrificate în temeiul unui program maţionat 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.

10.4.
















10.5

(5) fie

(5) fie



10.6.



10.7.


10.8.
Sînt/au fost(5) expediate de la exploataţia (exploataţiile) de origine, fără a trece printr-o piaţă,
They are/were dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market
(5) fie (direct spre Republica Moldova,)
[directly to Republic of Moldova]
(5) fie (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
(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 did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with at least the same health requirements as desrcirbed in this certificate, and
they were not at any place where, or around which within 20km radius, during the previous 30 days there has been a case/outbreak of any of the diseases mentioned under point 10.1.
În ceea ce priveşte scrapia:
In regard to scrapie:
(sînt născute şi au fost crescute în continuare în exploataţii în care nu s-a detectat nici un caz de scrapie;)
[where born in and continuously reared in holdings in which a case of scrapie has never been diagnosed;]
(sînt ovine avînd genotipul proteinei prion ARR/ARR, care provin dintr-o exploataţie în care nu s-a constatat nici un caz de scrapie în ultimele şase luni;)
 [are sheep of the ARR/ARR prion protein genotype, coming from holdings wehre no case of scrapie has been reported in the last six months.]
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 disinfectant.
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 within 24 hours of loading and showed no clinical signs of disease. 
Au fost încărcate pentru a fi expediate spre Republica Moldova la ........................ (11) 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 Moldova at ……………………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 the faeces, urine litter or fodder could not flow or fall aot 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, herebycertify that the animals described above have been treated before and at the time of loading, in particular watering and feeding, and they are fit for the intended transport.
Întocmit în ......................................................la .........................................................................................
Completed  at .............................................................................. on ............................................................................................................
Ştampila oficială şi semnătura
Official stamp and signature
                                                                             (semnătura medicului veterinar oficial)
                                                                              (signature of official veterinarian)
                                                              

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



