Приложение № 5 
Ветеринарно-санитарная норма, устанавливающая 
условия по здоровью животных и ветеринарно-сани-
тарной сертификации для повторного ввоза регистри-рованных лошадей для скачек, соревнований и куль-
турных мероприятий после их временного экспорта

Certificat sanitar-veterinar pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru a participa la manifestări ecvestre la Jocurile Olimpice, Ia probele pregătitoare ale Jocurilor Olimpice sau la Jocurile Paralimpice, după exportul temporar pe o perioadă mai mică de 90 de zile
							Numărul certificatului:..............................
	             Certificate No.

Probă pregătitoare pentru Jocurile Olimpice de la.............................................
Test event in preparation for the Olympic Games in

Jocurile Olimpice de la.......................................................................................
Olympic Games in 

Jocurile Paralimpice de la...................................................................................
Paralimpyics in
Manifestare
individuală:
Specific events 

Ţara exportatoare:..........................................................................................................................
Exporting country                                                             (denumirea ţării)
	(insert name of the country)

Ministerul responsabil....................................................................................................................
Responsible ministry                                                 (denumirea ministerului)
					         (insert name of Ministry)

1. Identificarea calului
 1. Identification of horse

a) Numărul documentului de identificare şi metoda de identificare:.............................................
a) No of identification document and method of identification

b) Validat de:................................................................................................................................
b) Validated by		                     (denumirea autorităţii competente)
	      (name of competent authority)
2. Originea calului	
2. Origin of  horse

Calul urmează să fie trimis de la:...................................................................................................
The horse is to be sent from:			  (locul de expediere)
                      (place whence consigned)
la:....................................................................................................................................................
to						(locul de destinaţie)
                                                                                    (place of destination)
cu avionul:......................................................................................................................................
by air:					(indicaţi numărul zborului)
					    (provide flight number)

cu transport rutier:.........................................................................................................................
by road transport					(indicaţi numărul plăcii autovehiculului)
                                                               (provide licence plate number)
Numele şi adresa expeditorului:....................................................................................................
Name and address of consignor:

Numele şi adresa destinatarului:....................................................................................................
Name and address of consignee:

	Informaţii privind starea de sănătate

3.   Health information

Subsemnatul, certific că animalul menţionat anterior respectă următoarele cerinţe:
I, the undersigned, certify that the horse described above meets the following requirements:

a) provine dintr-o ţară în care următoarele boli se declară în mod obligatoriu: pesta cabalină africană, durina, morva, encefalomielita ecvină (toate tipurile, inclusiv encefalomielita ecvină venezueleană), anemia infecţioasă a ecvideelor, stomatita veziculoasă, rabia, antraxul;
a) it comes from a country where the following diseases are compulsory notifiable: African horse sicknes, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (of all tipes inceluding Venezuelean equine encephalomyelitis), equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;

b) a fost examinat azi şi nu prezintă semne clinice de boală;
b) it has been examined today and shows no clinical signs of disease;

c) nu este destinat sacrificării în cadrul unui program naţional de eradicare a bolilor infecţioase sau contagioase;
c) it is not intended for slaughter under a national programme of infectious or contagious disease eradication;

d) de la introducerea sa în ţara de expediere, a fost rezident în exploataţii aflate sub supraveghere sanitar-veterinară, în grajduri separate, fără a veni în contact cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară, cu excepţia competiţiilor;
d) since its entry into the country of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of lower health status, except during the competitions;

e) provine de pe teritoriul sau, în cazul unei regionalizări oficiale în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dintr-o parte a teritoriului unei ţări în care:
e) it comes from the territory or, in the case of official regionalization according to the legislation of Republic of Moldova, from a part of the territory of a country where:

1) encefalomielita ecvină venezueleană nu a apărut pe parcursul ultimilor 2 ani;
1) Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred during the last 2 years;

2) durina nu a apărut în ultimele 6 luni;
2) dourine has not occurred during the 6 months;
	
3) morva nu a apărut în ultimele 6 luni;
3) glanders has not occurred during the last 6 months;

f) nu provine de pe teritoriul sau dintr-o parte a teritoriului unei ţări considerate, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, infectată cu pestă cabalină africană;
f) it does not come from the territory or from a part of the territory of a country considered, in accordance with the legislation of Republic of Moldova, as infected with African horse sickness;   
g) nu provine dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate animală şi nici nu a avut contact cu ecvidee care provin dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate animală care impune următoarele condiţii:
g) it does not come from a holding which was subjected to a prohibition order for animal health reasons nor has had contact with equidae from a holding which was subjected to a prohibition order for animal health reasons which laid down the following conditions:

1) în cazul în care nu au fost îndepărtate toate animalele din speciile predispuse la cel puţin una dintre bolile menţionate anterior care au fost rezidente în exploataţie, interdicţia se menţine:
1) in case that  not all animals of species susceptible to one or more of the diseases referred to hereinafter were removed from the holding, the prohibition lasted for:

6 luni în caz de stomatită veziculoasă;
6 months in the case of vesicular stomatitis;

6 luni, în caz de encefalomielita ecvină, de la data sacrificării sau îndepărtării din respectivele locuri a ecvideelor infectate;
6 months in the case of equine encephalomyelitis, beginning on the date on which the equidae suffering from the disease are slaughtered or removed from the premises;

în caz de anemie infecţioasă a ecvideelor, pe durata perioadei necesare efectuării, cu rezultate negative, a doua teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni, pe probe prelevate de la animalele rămase după sacrificarea animalelor infectate;
a period required to carry out 2 Coggnis tests 3 months apart giving negative results on samples taken from the animals remaining after infected animals have been slaughtered in the case of equine infectious anaemia;

în caz de rabie, timp de o lună de la ultimul caz înregistrat;
one month from the last recorded case, in the case of rabies;

în caz de antrax, timp de 15 zile de la ultimul caz înregistrat:
15 days from the last recorded case of anthrax;
 
2) în cazul în care toate animalele din speciile predispuse la boală au fost sacrificate sau retrase din exploataţii, perioada de restricţie este de 30 de zile de la data la care adăposturile au fost curăţate şi dezinfectate în urma nimicirii sau retragerii animalelor, cu excepţia antraxului, caz în care perioada de interdicţie este de 15 zile;
2) if all the animals of species susceptible to the disease have been slaughtered or removed from the holding, the period of prohibition shall be 30 days, or 15 days in the case of anthrax beginning on the day on which the premises where cleaned and disinfected following the destruction or removal of the animals; 

h) din informaţiile pe care le deţin, animalul nu a intrat în contact cu cai contaminaţi cu o boală infecţioasă sau contagioasă în cele 15 zile anterioare prezentei declaraţii.
h) to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease in the 15 days prior to this declaration.


4. Informaţii privind şederea şi carantina:
4. Residence and quarantine information:

	calul a intrat pe teritoriul ţării de expediere 

a) The horse entered the territory of the country of dispatch

la..........................................................................................................(data). on.......................                                                                                                                          (insert date)

b) calul a sosit în ţara de expediere din......................................(numele ţării din care a sosit calul),  fiind una din ţările care figurează în lista ţărilor autorizate pentru export în Republica Moldova;
b) the horse arrived into the country of dispatch.........(insert name of country from where the horse arrived in the country of export), the latter being one of the countries authorized for export to the Republic of Moldova;

c) calul a sosit în ţara de expediere în condiţii de sănătate cel puţin la fel de stricte ca cele prevăzute de prezentul certificat;
c) the horse entered the country of dispatch under animal health conditions at least as strict as those laid down in this certificate;

d) în conformitate cu informaţiile disponibile şi în baza declaraţiei anexate (care face parte integrantă din certificat) a proprietarului sau a mandatarului proprietarului calului, calul nu a fost rezident, în mod continuu, timp de 90 de zile sau mai mult în afara Republicii Moldova , inclusiv data de reîntoarcere prevăzută în conformitate cu prezentul certificat.
d) as far as can be ascertained, and based on the attached declaration (which forms part of this Certificate) by the owner or the representative of the owner of the horse, the horse has not been continuously outside the Republic of Moldova for 90 days or more, including the date of scheduled return in accordance with this certificate.

5. Calul va fi expediat într-un vehicul curăţat şi dezinfectat în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în ţara de expediere şi amenajat în aşa fel încît materiile fecale, aşternutul pentru animale sau furajele să nu poată ieşi din autovehicul în timpul transportului.
5. the horse will be sent in a vehicle cleaned and disinfected in advance with a disinfectant officially recognized in the country of dispatch and kept in a way that dropping litter or fodder cannot escape during transportation.

6. Prezentul certificat este valabil 10 zile.
6. The certificate is valid for 10 days.

Data eliberării certificatului
Certificate date of issue 

Locul eliberării certificatului
Place of issue of the Certificate

Ştampila şi semnătura medicului veterinar oficial al ţării exportatoare
Stamp and signature of the official veterinarian of the exporting country





Numele cu majuscule şi calificarea
Name in block capitals and capacity

Declaraţie
DECLARATION
Subsemnatul.................................................................................................................
I, the undersigned               
(se completează cu majuscule numele proprietarului sau al mandatarului proprietarului calului menţionat anterior)
(insert name of owner or representative of owner of the horse described above in block letters)
declar: 
declare:

1) calul va fi trimis direct de la locul de expediere către locul de destinaţie, fără a intra în contact cu ecvidee care au o stare de sănătate diferită; 
1) the horse will be sent directly from the premises of dispatch to the premises of destination without coming into contact with other equidae not of the same health status;
2) calul va fi deplasat numai sub supravegherea autorităţilor centrale competente ale ţării de expediere; 
2) the horse will be moved only between premises under the supervision of central competent authorities of the country of dispatch e supervision of central competent authorities of the country of ape during transportation. recognised in the country o;

3) calul a fost exponat din Republica Moldova la..............................................(data).
3) the horse was exported from Republic of Moldova on (insert date)

.................................	..................................................
(Locul şi data)	                                                                                      (Semnătura)
(Place, date)                                                                                                                (Signature)
                                                                                                             
Certificatul trebuie eliberat în ziua îmbarcării calului în vederea expedierii către Republica Moldova sau în ultima zi lucrătoare anterioară îmbarcării.
The certificate must be issued on the day of loading of the animal for dispatch to Republic of Moldova or on the last working day before embarkation.
				


