Приложение № 1 
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 curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar, pe o perioadă de pînă la 30 de zile 
		
							
						Numărul certificatului………………………….
						No. of certificate:				
Ţara de expediere:……………………………………………………………………………….
Country of dispatch:….
Ministerul responsabil…………………………………………………………………………….
 Ministry responsible:
1. Identificarea calului
1. Identification of the horse
1) Numărul documentului de identificare (paşaport) şi metoda de identificare: …………………………………………………
1) No. of identification document (Passport) and method of identification: 

2) Validat de:……………………………………………………………………………………..
2)   Validated by:	                                        (Numele autorităţii competente)
(Name of competent authority)

2. Originea şi destinaţia calului
2. Origin and destination of the horse

Calul urmează să fie expediat de la:……………………………………………………………….
The horse is to be sent from to:                                             Locul de expediere
                                  			               The horse is to be sent from  
	la: ………………………………………………………………
	  to:	Locul de destinaţie
									(Place of destination)
pe jos
on foot
sau  
or
cu vagonul feroviar /camion/ avion, 
by railway wagon/lorry/aircraft 
vapor……………………………………………………………………………………………..
/ship                             (se specifică mijloacele de transport şi marcajele de înregistrare, numărul zborului  sau    	numele înregistrat, după caz)
(indicate means of transport and registration marks, flight number or registered name, as appropriate)

Numele şi adresa expeditorului:………………………………………………………………….
Name and address of consignor 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numele şi adresa destinatarului:………………………………………………………………….
Name and address of consignee

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Informaţii privind starea de sănătate 
    Health information
(Certificatul sanitar-veterinar trebuie eliberat în ziua încărcării calului în vederea expedierii la locul de destinaţie sau în ultima zi lucrătoare anterioară îmbarcării) 
(The Certificate must be issued on the day of loading of the horse for dispatch to the place of destination or on the last working day before embarkation.)

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

1) Provine dintr-o ţară în care următoarele boli se declară în mod obligatoriu: pesta ecvină africană, durina, răpciuga, encefalomielita ecvină(toate tipurile, inclusiv encefalomielita ecvină venezueleană), anemia infecţioasă, stomatita veziculoasă, rabia, antraxul;
1) it comes from a country where the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (of all types including VEE), infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;

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

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

4) nu s-a aflat  în afara  ţării pe o perioadă neîntreruptă mai mare de 30 de zile şi a fost importat în ţară la data……………………………., 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 timpului curselor, competiţiilor şi evenimentelor culturale;
4) it has not been outside the country for a continuous period of more than 30 days and was imported into the country of dispatch on data ......., 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 racing, competition or cultural events;
  
5) provine de pe teritoriul, sau, în cazul regionalizării, din o parte a teritoriului unei ţări unde:
5) it comes from the territory or in case of official regionalization from a part of the territory of a country in which:

a) encefalomielita ecvină venezueleană nu a apărut în ultimii 2 ani;
a) Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred during the last 2 years;

b) durina nu a apărut în ultimele 6 luni;
b) dourine has not occurred during the last 6 months;

c) răpciuga/morva nu a apărut în ultimele 6 luni;
c) glanders has not occurred during the last 6 months;

6) nu provine de pe teritoriul sau din o parte a teritoriului unei ţări considerate, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, infectată cu pestă ecvină africană;
6) it does not come from the territory or from a part of the territory of a country considered, in accordance with the legislation of the Republic of Moldova, as infected with African horse sickness;

7) 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 din o exploataţie  care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate animală:
7) it does not come from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons nor had contact with equidae from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons:

a) în cazul encefalomielitei ecvine – timp de 6 luni de la data sacrificării ecvideelor infectate;
a) during 6 months in the case of equine encephalomyelitis, beginning on the date on which the equidae suffering from the disease are slaughtered;

b) în cazul anemiei infecţioase – pe durata perioadei necesare pentru ca, de la data sacrificării ecvideelor infectate, animalele rămase să reacţioneze negativ la 2 teste Coggnis, efectuate la interval de 3 luni;
b) in the case of infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out 3 months apart;

c) în cazul stomatitei veziculoase – timp de 6 luni;
c) during 6 months in the case of vesicular stomatitis;

d) în cazul arteritei virale ecvine – timp de 6 luni;
d) during 6 months in the case of equine viral arthritis;

e) în cazul rabiei – timp de o lună de la ultimul caz înregistrat;
e) during one month from the last recorded case, in the case of rabies;

f) în cazul antraxului – timp de 15 zile de la ultimul caz înregistrat;
f) during 15 days from the last recorded case, in the case of anthrax.

	Dacă  toate animalele din speciile susceptibile de infectare din exploataţie au fost sacrificate, iar adăposturile – dezinfectate, perioada de interdicţie este de 30 de zile, începînd cu ziua în care animalele au fost sacrificate, iar adăposturile – dezinfectate, exceptînd antraxul, pentru care perioada de interdicţie este de 15 zile;
	If all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered and the premises disinfected, the period of prohibition shall be 30 days, beginning on the day on which the animals were destroyed and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where the period of prohibition is 15 days;
 
8) din informaţiile pe care le deţin, animalul nu a venit în contact cu ecvidee contaminate cu o boală infecţioasă sau contagioasă în cele 15 zile anterioare prezentei declaraţii;
8) 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. Calul va fi trimis într-un vehicul curăţat şi dezinfectat în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în ţara de expediţie şi proiectat astfel încît materiile fecale, paiele sau furajele să nu se poată pierde în timpul transportului. 
4. The horse will be sent in a vehicle cleaned and disinfected in advance with a disinfectant officially recognized in the country of dispatch and designed in a way that droppings, litter or fodder cannot escape during transportation.

Următoarea declaraţie semnată de proprietar sau reprezentant al acestuia este parte a prezentului certificat. 
The following declaration signed by the owner or representative is part of the certificate.

5. Certificatul este valabil 10 zile. În cazul transportului cu vaporul, perioada se prelungeşte cu durata călătoriei.
5. The certificate is valid for 10 days. In case of transportation by ship, the time is prolonged by the time of the voyage.


Data eliberării certificatului 
Certificate date of issue 
Locul întocmirii certificatului
Place of issue of the Certificate 
Ştampila şi semnătura medicului veterinar oficial al ţării exportatoare 
Stamp and signature of the official veterinary doctor of the exporting country











…………………………………………………………………………………………………...
Numele cu majuscule, calificarea şi titlul medicului veterinar oficial responsabil
                      Name in capitals, qualification and title of the Responsible official Veterinary Doctor 


	Declaraţie 
	Declaration
Subsemnatul,……………………………………………………….…………………………..
(I , the undersigned)                                               (proprietarul sau mandatarul proprietarului calului menţionat anterior)
				            (owner or representing person of the owner of animal mentioned before)                                            
 (se completează numele cu majuscule)
(insert name in block letters)


	                                                                                                               
declar:
declare:
	calul/caii vor fi trimişi direct de la locul de expediere la locul de destinaţie, fără a intra în contact cu ecvidee care prezintă 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;
	sunt respectate condiţiile prevăzute la pct.3 subpct. 4) al prezentului certificat.

2)	 the conditions of point 3  paragraph 4) from present veterinary sanitary certificate are fulfilled;
	calul/caii au fost exportaţi din Republica Moldova la data………………………….

3)     the horse was exported from the Republic of Moldova on data ............



…………………………….	……………………………..
(Locul, data) 	(Semnătura proprietarului sau 
(Place,  date)	mandatarului proprietarului 
                                               	calului)
                                                                                         (Signature owner or representing person of the                          	owner of animal)

	


