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UNIUNEA EUROPEANÃDocumentul Veterinar Comun de Intrare pentru Animale DVCI pentru animale

expeditor / exportator

Nume

Adresă

Ţara

2.  număr de referinţă a DVCI număr local de referinţă:

Post de Inspecţie la Frontieră

Număr unitate

destinatar

Nume

Adresă

Ţara

4. Persoana responsabilă pentru transport

Nume

Adresă

5. ţara de origine cod ISO 6. regiunea de origine Cod

7. importator

Nume

Adresă

Ţara

8. locul de destinaţie

Nume

Număr aprobat

Adresă

Cod postal

Ţara

9. sosire la PIF ( data şi timpul estimate)

Data Timp

11. mijloace de  transport

Avion Vas/vapor Vagon de cale ferată Vehicul rutier Altul

Identificare::

vagon / vehicul / nr. remorcă:

10. documnete veterinare

Număr(e)

Data eliberării

document(e) insotitoare

Număr(e)

16. animale cetificate ca:

creştere / producţie îngrăşare Ecvine inregistrate instituţii autorizate animale de companie altele

carantină Ecvidee înregistrate retransmitere circ / expozitie

17. numărul sigiliului şi numerele containerelor

18. pentru transbordare către

PIF nr. unitate PIF

Ţară terţă cod ISO ţară terţă

19. pentru tranzit într-o ţară terţă

Ţară terţă

PIF ieşire nr. unitate PIF

cod ISO

20. Pentru  import sau admitere

Import definitiv

reintrarea cailor

cai admişi temporar

data ieşirii

punct de ieşire

21. tranzitarea statelor  membre

Stat Membru

Stat Membru

Stat Membru

cod ISO

cod ISO

cod ISO

22. mijloace de transport  după postul de inspecţie la frontieră

Vagon de cale ferată nr. înregistrare

Avion  numărul zborului

Vas/vapor Nume

Vehicul rutier Nr. plăcii de înmatriculare

Altul

23. transportator

Nume

Adresă

Cod postal

Ţara

Număr aprobat

24. plan de rută

Da Nu

12. specii de animale, creştere

1/ro 3

număr total de animale 15. I.13. Numar total de ambalaje

locul şi data declaraţiei

numele semnatarului

Semnătura

eu, subsemnatul, responsabil pentru încărcatura descrisă mai sus, certific că, din cunoştiinţele mele,

declaraţiile din Partea I ale acestui documnet sunt adevărate şi complete şi sunt de acord să fie supuse, cu

cerinţele legale ale Directivei 91/496/CEE, incluzând plata pentru contoalele veterinare, precum şi

reexpedierea transporturilor, pentru carantina sau izolarea animalelor, sau costuri pentru eutanasia sau

evacuare dacă este necesar

specia număr de animale Număr de ambalaje
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UNIUNEA EUROPEANÃDocumentul Veterinar Comun de Intrare pentru Animale DVCI pentru animale
Previous CVED:

Reference Number:

Nu Da

26. control  documentar

Standard UE

Garanţii suplimentare

Cerinţe naţionale

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfacator

Nesatisfacator

Nesatisfacator

27. DVCI Număr de Referinţă număr local de referinţă

28. controlul identităţii Derogare

Satisfăcător Nesatisfacator

29. Controlul fizic

Derogare totalul animalelor verificate

Satisfăcător Nesatisfacator

30. teste de laborator Nu Da

Testat pentru:

Aleator Suspiciune

Rezultate: În aşteptare Satisfăcător Nesatisfacator

31. controlul  bunăstării Derogare

sosire Satisfăcător Nesatisfacator

32. impactul asupra  transportului animalelor

numărul animalelor moarte estimare

numărul animalelor necorespunzătoare estimare

numărul naşterilor sau avorturilor

33. ACCEPTAT pentru transbordare

PIF nr. unitate PIF

Ţară terţă cod ISO ţară terţă

34. ACCEPTAT pentru procedura de tranzit

către ţară terţă cod ISO

PIF ieşire nr. unitate PIF

35. ACCEPTAT pentru import definitiv

pentru destinaţie controlată

tăiere

instituţii  aprobate

carantină

36. ACCEPTAT pentru admitere temporară

termen

38. NEACCEPTAT

reexpediere

2. tăiere

3. eutanasie

39. Detalii ale  destinaţiilor controlate (35, 36, 38)

numărul aprobării  (unde este relevant):

Adresă:

Cod postal

40. Transport resigilat

numărul noului  sigiliu:

41. identificare completă a  postului  de inspecţie la frontieră şi ştampila oficială

PIF

nr. unitate PIF

Ştampila

43. Documente Vamale de Referinţă:

37. motivul refuzului

1.certificat absent/ nevalabil

necorespundereea cu documentele

3. ţară neaprobată

4. regiune neaprobată

5. specii prohibite

6. absenţa garanţiilor suplimentare

7. cluază de siguranţă

8. animale bolnave sau suspecte

9. teste nesatisfăcătoare

10. nepotrivit pentru transport

11. absenţa cerinţelor naţionale

12. Încălcări  ale regulilor de transport  internaţional

13. absenţa sau identificarea ilegală

14. altele

42. Veterinar Oficial

Nume (cu majuscule):

Data: Semnătura:

Subsequent CVED

Număr(e):

44. Detalii ale reexpedierii

mijloace de transport nr.

ţara de reexpediere cod ISO

Data:

Vagon de cale ferată Avion Vas/vapor Vehicul rutier

45. a urmări până la capăt

PIF ieşire PIF destinaţie finală Unitate Locală Veterinară

Sosirea lotului Da Nu corespondenţa  transportului Da Nu

46. Veterinar Oficial

Nume (cu majuscule):

Adresă: Număr unitate

Data:
Semnătura:

Ştampila

eu, subsemnatul, medic veterinar oficial de la PIF, certific că, controalele veterinare ale transporturilor  au

fost efectuate în conformitate cu cerinţele UE şi dacă a fost nevoie, în conformitate cu cerinţele naţionale

ale statelor membre de destinaţie

2/ro 3



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


