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UNIUNEA EUROPEANÃ [ro] Commercial Document.
I.1. Expeditorul

Nume

Adresă

Ţara

I.2.Număr de referinţă al certificatului I.2.a.Număr local de referinţă:

I.3.Autoritate Competentă Centrală

I.4. Autoritate competentă locală

I.5. Destinatar

Nume

Adresă

Ţara

I.6.Numărul (numerele) certificatelor de origine descriseNumărul (numerele) documentelor însoţitoare

I.7. Comerciant

I.8.Ţara de origine Cod ISO I.9. Regiunea de origine Cod I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO I.11. Regiunea de destinaţie Cod

I.12.Locul de origine / locul recoltării

unitate

Nume

Adresă

Număr aprobat

Cod postal

I.13.Locul destinaţiei

unitate altele

Nume

Adresă

Număr aprobat

Cod postal

I.14. Locul încărcării

Cod postal

I.15. Data şi timpul plecării

I.16.Mijloace de transport

Avion Vas/vapor Vagon de cale ferată

Vehicul rutier Altul

Identificare::

Număr/numere:

I.17.Transportator

Nume

Adresă

Cod postal

Număr aprobat

Stat Membru

I.20. Număr / Cantitate I.22.Număr de pachete

I.23. Identificarea containerului / număr sigiliu

I.21.Temperatura produsului

Ambient Răcit congelare

[ro] I.25. Animals certified as/products certified for::

I.26.Tranzit prin ţară terţă

Ţară terţă Cod ISO

Ţară terţă Cod ISO

Ţară terţă Cod ISO

Punct de ieşire Cod

Punct de intrare  Nr. unitate PIF

I.27. Tranzit prin stat membru

Stat Membru Cod ISO

Stat Membru Cod ISO

Stat Membru Cod ISO

I.28.Export

Ţară terţă Cod ISO

Punct de ieşire Cod

I.29.Timpul estimat al  călătoriei

I.30.Plan rută

[ro] I.31. Identification of the consignment
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[ro] Species Natura mărfurilor [ro] Category [ro] Treatment type [ro] Treatment type (category 3) [ro] Manufacturing plant Număr lot Tipul de ambalaje

Hrană pentru animale Uz tehnic
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Declaraia expeditoruluiII.1.

Subsemnatul, declar că:

informaiile care figurează în partea I sunt corecte;II.1.1.

au fost luate toate măsurile de precauie necesare pentru evitarea contaminării subproduselor sau produselor derivate de origine animală cu ageni patogeni i contaminarea încruciată între diferite

categorii.

II.1.2.

Observaii

Partea I:

Rubricile I.9 i I.11: dacă este cazul.-

Rubricile I.12, I.13 i I.17: număr de autorizare sau de înregistrare. În cazul gunoiului de grajd prelucrat, se indică în rubrica I.13 numărul de autorizare sau de înregistrare al fabricii sau al exploataiei

de destinaie.

-

Rubrica I.14: se completează dacă diferă de „I.1. Expeditor”.-

Rubrica I.25: uz tehnic: orice altă utilizare decât pentru consum animal.-

Rubrica I.31:-

Pentru materiile i produsele din categoria 3 derivate din acestea i destinate utilizării ca hrană pentru animale. Se selectează dintre următoarele: Aves, rumegătoare, mamifere

nerumegătoare, Pesca, Mollusca, crustacee, nevertebrate

Specii de animale:

Se introduce un produs ales din lista următoare: „subproduse apicole”, „produse din sânge”, „sânge”, „făină din sânge”, „reziduuri de digestie”, „coninut din tractul digestiv”,

„produse de ros pentru câini”, „făină din pete”, „subproduse aromatizante de origine animală”, „gelatină”, „jumări”, „piei”, „proteine hidrolizate”, „îngrăăminte organice”, „hrană

pentru animale de companie”, „proteine de origine animală prelucrate”, „hrană pentru animale de companie prelucrată”, „hrană pentru animale de companie neprelucrată”, „grăsimi

topite”, „compost”, „gunoi de grajd prelucrat”, „ulei de pete”, „produse lactate”, „nămoluri rezultate, în urma centrifugării sau separării, din prelucrarea laptelui”; „fosfat dicalcic”,

„fosfat tricalcic”, „colagen”, „produse din ouă”, „ser de ecvidee”, „trofee de vânătoare”, „lână”, „păr”, „păr de porc”, „pene”, „subproduse de origine animală pentru prelucrare”,

„produse derivate ”.

Natura produsului:

Se specifică categoriile 1, 2 sau 3 de materii.Categorie:

În cazul materiilor din categoria 3, se indică litera de la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 care se referă la subprodusul de origine animală în cauză [de exemplu,

articolul 10 litera (a), articolul 10 litera (b), etc.].

În cazul materiilor din categoria 3 destinate utilizării în hrana pentru animale de companie neprelucrată, se indică „3a”, „3b(i)” sau „3b(ii)” în funcie dacă subprodusele de origine

animală sunt menionate la articolul 10 litera (a) sau la articolul 10 litera (b) punctul (i) sau (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

În cazul pieilor i al produselor derivate din acestea, se indică „3b(iii)” sau „3(n)” în funcie dacă subprodusele sau produsele derivate de origine animală sunt menionate la articolul 10

litera (b) punctul (iii) sau la articolul 10 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Atunci când transportul este alcătuit din mai multe categorii, se menionează cantitatea i, dacă este cazul, numărul de recipiente pe categorie de materii.

Pentru pieile tratate se indică tratamentul:Tipul de tratament:

pentru cele uscate;„(a)”

pentru cele sărate uscat sau sărate umed timp de cel puin 14 zile înainte de expediere;„(b)”

pentru cele sărate timp de apte zile în sare de mare, cu un adaos de 2% de carbonat de sodiu.„(c)”

Pentru materiile din categoria 1 i 2, se descrie metoda de prelucrare sau de transformare. Se indică metoda de prelucrare relevantă [se alege o metodă de la 1 la 5 menionată în

capitolul III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011].

Pentru materiile din categoria 3 i produsele derivate din materii din categoria 3 destinate utilizării ca hrană pentru animale: dacă este cazul, se descrie tipul i metodele de tratament.

Se indică metoda de prelucrare relevantă [se alege o metodă de la 1 la 7 menionată în capitolul III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011].

Se introduce numărul lotului sau numărul crotaliei, dacă este cazul.Numărul lotului:

Partea II:

Semnătura trebuie să aibă o culoare diferită de cea a textului.-

Semnătura

Nume (cu majuscule):

Semnătura:Data:

[ro] Place of signature:
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UNIUNEA EUROPEANÃ

1097/2012 (142/2011) Subproduse/produse derivate de origine animală
care nu sunt destinate consumului uman

II. Informaţii de sănătate II.a. Numărul de referinţă al certificatului II.b.Număr local de referinţă

2/ro 4



P
a
rt

ea
 I

II
: 

co
n

tr
o
l

UNIUNEA EUROPEANÃ [ro] Commercial Document.
III. 1.Data inspecţiei III.2. Număr de referinţă al certificatului:

III.3. Control documentar: Nu Da

Standard UE

Garanţii suplimentare

Cerinţe naţionale

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfacator

Nesatisfacator

Nesatisfacator

III.4.Controlul identităţii: Nu Da

Satisfăcător Nesatisfacator

III.5. Control fizic: Nu Totalul animalelor verificate

Satisfăcător Nesatisfacator

III.6. Teste de laborator: Nu Da

Data:

Testat pentru::

Aleator Suspiciune

Rezultate:: În aşteptare Satisfăcător Nesatisfacator

III.7.Controlul bunăstării Nu Da

Satisfăcător Nesatisfacator

III.8.Încălcarea regulilor  de bunăstare:

III.8.1.Autorizaţia de transport invalidă

III.8.2.Neconformitate a mijloacelor de transport

III.8.3.Densitatea stocului depăşită  Suprafaţă medie

III.8.4 Timpii de călătorie depăşiţi

III.8.5 Adăparea şi hrănirea neîndeplinite

III.8.6 Manipulare incorectă sau neglijenţă  faţă de animale

[ro] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[ro] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10. Altul

III. 9. Încălcarea legislaţiei de sănătate

III.9.1.certificat absent/ nevalabil

III.9.2. Neconformitatea documentelor

III.9.3.Ţară neautorizată

III.9.4.Regiune / zonă/ neaprobată

III.9.5. Specii interzise

III.9.6.Absenţa garanţiilor suplimentare

III.9.7.Fermă neaprobată

III.9.8.Animale bolnave sau suspecte

III.9.9.Teste nesatisfăcătoare

III.9.10.Absenţă sau identificare ilegală

III.9.11.Cererile naţionale nu sunt indeplinite

III.9.12.Adresa destinaţiei invalidă

III.9.13.Altul

III.10. Impactul transportului asupra animalelor

Numărul animalelor moarte: Estimare:

Numărul animalelor necorespunzătoare: Estimare:

Numărul naşterilor sau avorturilor:

III.11. Acţiune corectivă

III.11.1. Plecare întârziată

III.11.2.Procedură de transfer

III.11.3.Carantină

III.11.4. Eutanasie

III.11.5.Distrugerea carcaselor / produselor

III.11.6.Întoarcerea transportului

III.11.7Tratamentul produselor

III.11.8.7.Utilizarea produselor pentru alte scopuri

Identificare:

III.12.Urmărirea carantinei

III.12.1. Eutanasie

III.12.2.Eliberare

III:14.Veterinar oficial sau inspector oficial

Unitate Veterinală Locală Numărul LVU descris

Nume (cu majuscule):

Titlul şi calificarea

Data: Semnătura:

III.13.Locul inspecţiei

Unitate Fermă centru de  colectare

premisa comerciantului instituţie aprobată Centru de spermă

Port Aeroport Punct de ieşire

pe drum Altul
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PLANIFICARE

1.1. ORGANIZATOR Nume şi adresă a b 1.2. Numele persoanei răspunzătoare pentru călătorie

1.3. Telefon/fax

2. DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ (ore/ zile)

3.1. Locul şi ţara de PLECARE

3.2. Data 3.3. Ora

4.1 Locul şi ţara de DESTINAŢIE

4.2 Data 4.3. Ora

5.1. Specia 5.2. Numărul de animale 5.3. Numărul(numerele) certificatului(elor) sanitar(e) veterinar(e)

5.4. Greutatea totală estimată a lotului (în kg) 5.5. Spaţiul total prevăzut pentru lot (în m2)

8. Semnătura organizatorului

6. LISTA PUNCTELOR PROGRAMATE PENTRU REPAUS, TRANSFER SAU IEŞIRE

7. Subsemnatul, organizatorul, declar prin prezenta că sunt responsabil pentru organizarea călătoriei menţionate anterior şi am luat măsurile corespunzătoare

pentru a asigura bunăstarea animalelor pe toată durata călătoriei, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului

a Organizator: a se vedea definiţia din articolul 2 litera (q) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului

b În cazul în care organizatorul este transportator, se specifică numărul autorizaţiei

6.1. Denumirea locurilor în care animalele urmează să se

odihnească sau să fie transferate (inclusiv puncte de ieşire)

6.2. Sosire 6.3. Durata (în

ore)

6.4. Numele şi numărul autorizaţiei transportatorului

(în cazul în care diferă de organizator)

6.5. Identificare

Data Ora


