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Cu privire la dprobarea
Regulamentului de stabilire a normelor
prir ind certificatele sani[ar - veterinare
si a unor formulare Lipizate

inhr executarea Hotdririi Guvemului nr.385 din 25.06.2009 cu privire la unele
misuri pentru organizarea gi efectuarea certificdrii sanitar - veterinare,

ORDON:
1. Se aprobd :
1.I Regulamentul de stabilire a normelor privind cedificatele sanitar veterinare,

conform anexei nr.1.
1.2 Formularul tipizat ,, Formularul l',, conform anexei nr.2
1.3 Formularul tipizat ,, Formularul 2,', conform anexei nr.3
1.4 Fomularul tipizat ,, Formularul 3',, conform anexei nr.4
1.5 Fomularul tipizat ,, Fomularul 4,', conform anexei nr.5
1.6 Formularul tipizat,, Formularul 5',, conform anexei nr.6
1.7 Formularul tipizat,, Formularul I CSI ,', conform anexei nr.7
1.8 Formularul tipizat ,, Formularul 2 CSI',, conform anexei nr.g
1.9 Formularul tipizat ,, Formularul 3 CSI,,, conform anexei nr.9

2. Dl. Victor Todoraqco, qef al Direcliei logisticA. management ,i administrare
intemi va:

2.1De comun acord cu direcliile menlionate in 
.p. 

3 al prezentului ordin vor
asigura editarea formularelor tipizate nominalizate la subpunctele 1.2 _ 1.9.

2.2 V-a efectua controlul asupra eliberdrii formularelor men{ionate in p. l.
2.3 V-a duce evidenfa gestiondrii formularelor tipizate nominalizate la

subpunctele 1.2 - 1.9.
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3.Dnii Vitalie Caraug, gef al Direcliei supraveghere sanitar - veterinard,

Vitalie Porcescu gef al Direcliei supravegherea unitdlilor de producere a

alimentelor de origine animal6, Andrei Balan, gef al Direcliei coordonarea

Posturilor la Frontierd, vor exercita controlul asupra instruirii medicilor

veterinari oficiali gi medicilor veterinari de libiri practic6 imputernicili, in

domeniul organizdrii 9i asigurdrii certific6rii sanitar - veterinare.

4.Se abrogd ordinul nr. 72 din 0l.07 .2013 privind aprobarea Regulamentului

de stabilire a normelor privind certificatele sanitar - veterinare 9i a unor

formulare tipizate.
5. Controlul asupra executdrii prezentului ordin il exercit personal.

6. Prezentul ordin intr6 in vigoare la data semn6rii.

Director Gheorehe GABERI
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                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 1 
                                                                                                                                                                   la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013                    

 

REGULAMENTUL DE STABILIRE A NORMELOR PRIVIND 
CERTIFICATELE  SANITAR-VETERINARE  

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

1. Prezentul document reglementează normele care trebuie respectate la emiterea 
certificatelor sanitar-veterinare (în continuare – certificat).  

2. În sensul prezentului Regulament se stabilesc următoarele definiţii: 

medic veterinar oficial - medic veterinar cu studii superioare, avînd calitatea de 
funcţionar public, desemnat de autoritatea publică centrală de supraveghere sanitar-veterinară 
pentru a practica activităţi sanitare veterinare de stat stabilite de ea şi care activează la nivelul 
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia),  al subdiviziunilor 
teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor şi al Posturilor de control sanitar - veterinar şi 
fitosanitar; 

medic veterinar de liberă practică împuternicit - medic veterinar împuternicit de către 
Agenţie să efectueze unele activităţi sanitare veterinare de stat, pe bază de contract, în condiţiile 
legii; 

certificare sanitar-veterinară - efectuare a controlului veterinar, a investigaţiilor de 
laborator şi a altor măsuri sanitare veterinare pentru stabilirea stării de sănătate a animalelor şi a 
inofensivităţii produselor de origine animală şi a altor produse supuse supravegherii sanitare 
veterinare în vederea protecţiei sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, cu eliberarea 
certificatelor sanitar-veterinare corespunzătoare de către medicii veterinari oficiali; 

marfă supusă controlului sanitar veterinar de stat - totalitate a încărcăturilor ce conţin 
animale vii, produse, subproduse şi material germinativ de origine animală, produse biologice, 
produse medicinale de uz veterinar, inclusiv furaje şi materii prime furajere folosite la hrana 
animalelor şi alte materii ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică 
(conform Legii Nr. 221 din 19.10.2007); 

lot de animale – un număr de animale din aceeaşi specie, inclusă în acelaşi document 
sanitar-veterinar, transportată cu acelaşi mijloc de transport şi care provine din aceeaşi 
întreprindere de întreţinere a animalelor; 

lot de produse – o cantitate de produse de acelaşi fel, produse de acelaşi producător, din 
aceeaşi materie primă, într-un interval determinat de timp, incluse în acelaşi document sanitar-
veterinar, transportate cu acelaşi mijloc de transport. 

 adeverinţă veterrinară – document emis de medicul veterinar de liberă practică şi care 
conţine informaţie referitor la starea de sănătate a animalului/lotului de animale în rezultatul 
examenului clinic.  

 declaraţia proprietarului – afirmaţie prin care proprietarul îşi asumă responsabilitate cu 
privire la administrarea preparatelor farmaceutice sau a altor produse care ar putea influenţa 
starea de sănătate a animalelor şi a produselor obţinute de la/din acestea.  

3. Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, se asigură că specialiştii veterinari 
deţin cunoştinţe satisfăcătoare de legislaţie sanitară veterinară în ceea ce priveşte animalele sau 
produsele ce vor fi certificate şi, în general, că aceştia sînt informaţi cu privire la reglementările 
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care trebuie respectate la emiterea certificatelor, adeverinţelor veterinare şi, dacă este necesar, şi 
la natura şi amploarea anchetelor, a testelor şi a examenelor efectuate înainte de certificare.  

4. Specialiştii veterinari nu vor include în certificatul sanitar-veterinar şi adeverinţele 
veterinare informaţii de care nu au cunoştinţă personal sau pe care nu le pot verifica.  

5. Medicul veterinar oficial nu va semna certificate sanitare-veterinare în alb sau 
incomplete sau certificate sanitare-veterinare referitoare la animale sau produse pe care nu le-a 
inspectat ori care nu se mai află sub controlul lui. În cazul în care un certificat este semnat pe 
baza altui certificat sanitar-veterinar, eliberat de un medic veterinar desemnat pentru aceasta, sau 
în baza buletinului investigaţiilor de laborator, medicul veterinar oficial trebuie să se afle în 
posesia respectivului document înainte de a semna, cu indicarea Nr. şi datei acestuia în 
certificatul sanitar-veterinar pe care îl eliberează.  

6. Medicul veterinar oficial poate să certifice date care au fost: 

a) verificate conform punctelor 4 şi 5 ale prezentului Regulament de către o altă persoană 
autorizată de autoritatea competentă în acest sens şi care acţionează sub controlul medicului 
veterinar oficial, cu condiţia ca acesta să poată verifica exactitatea informaţiilor respective; 

b) obţinute în contextul programelor de monitorizare, prin referirea la scheme oficiale de 
control al calităţii sau prin intermediul unui sistem de supraveghere epidemiologică, dacă acest 
lucru este autorizat de legislaţia sanitară veterinară sau de către organele supravegherii sanitare 
veterinare de stat. 

7. Agenţia ia toate măsurile necesare pentru a asigura fiabilitatea (siguranţa procesului de 
funcţionare) certificării. În special, aceasta se asigură că medicii veterinari oficiali desemnaţi sînt 
în totalitate conştienţi şi responsabili de semnificaţia conţinutului fiecărui certificat pe care îl 
semnează. 

 8. Certificatele sanitar-veterinare se eliberează pentru marfa supusă  controlului şi 
supravegherii sanitare veterinare de stat, după cum urmează: 

- certificatul se perfectează în limba de stat prin utilizarea unei terminologii clare; 

- în caz de necesitate, la certificat se anexează traducerea oficială în limba ţării 
destinatare, de tranzit sau şi certificatele conform modelelor ţărilor respective, perfectate în 
modul stabilit; 

conţinutul certificatului nu va include cuvinte şi propoziţii, care pot fi interpretate 
neadecvat; 

Capitolul II 

Modul de numerotare şi ţinere a evidenţei certificatelor sanitar-veterinare 

 9. Certificatele sanitar-veterinare se imprimă pe blanchete standard, în conformitate cu 
modelele stabilite de Agenţie şi se eliberează pentru strictă evidenţă subdiviziunilor teritoriale  
pentru Siguranţa Alimentelor. 

 Rapoartele de utilizare a blancurilor vor fi prezentate lunar Agenţiei.  

10. Pe blanchetele certificatelor sanitar-veterinare se aplică prin metoda tipografică seria 
(litere) şi numărul de ordine (cifre). 

11. La perfectarea certificatului sanitar-veterinar medicul veterinar oficial este obligat: 

- să semneze, să aplice ştampila şi să completeze partea manuscrisă cu cerneală 
albastră/violetă, ceea ce complică confecţionarea copiilor; 
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- să se convingă că certificatul nu conţine ştersături şi corectări, cu excepţia celor 
admisibile de certificat, iar în cazul includerii corectărilor medicul veterinar semnează şi aplică 
ştampila; 

- în caz de necesitate, medicul veterinar aplică şi ştampila sa de serviciu sau ştampila 
proprie;  

- să scrie data emiterii şi semnării certificatului, iar în caz de necesitate, şi termenul de 
valabilitate; 

- să se convingă că, în certificat, nu au fost omise lacune, care pot fi îndeplinite ulterior 
de către o altă persoană. 

12. Certificatele sanitar-veterinare completate cu caractere diferite, cu ştampila umedă 
neclară, fără ştampilă, nesemnate se consideră nevalabile.  

13. Certificatele sanitar-veterinare se vor elibera pentru fiecare lot de mărfuri supuse 
supravegherii sanitare veterinare de stat.   

14. Copia certificatului sanitar-veterinar va fi considerată valabilă doar în cazul în care va 
fi justificată prin ştampila umedă a agentului economic şi va fi însoţită obligatoriu de factura 
fiscală sau factura de transport, în care se va indica seria şi nr. acestui certificat sanitar-veterinar 
copiat. 

Nu sînt valabile copiile de pe certificatele sanitar-veterinare perfectate pentru carnea 
proaspătă/refrigerată, laptele-marfă, mierea de albini, peştele proaspăt.  

15. Termenul de valabilitate al certificatelor sanitar-veterinare pentru produse este identic 
cu perioada de valabilitate a produsului.  

16. Termenul de valabilitate al certificatelor sanitar-veterinare pentru animale vii este de 
72 de ore. În cazul exportului de animale, certificatele sanitar-veterinare sînt valabile pe o 
perioadă de 72 de ore înaintea începerii mişcării şi pe durata mişcării pînă la destinaţia finală.  

17. Certificatele sanitar-veterinare pentru animalele de companie destinate mişcării în 
afara ţării sînt eliberate de medicii veterinari oficiali teritoriali desemnaţi de şefii Direcţiilor 
pentru Sguranţa Alimentelor raionale/municipale .  

18. Mişcarea animalelor de companie în scopuri necomerciale pe teritoriul Republicii 
Moldova nu se supune certificării sanitar-veterinare obligatorii. 

19. Certificatele se completează într-un exemplar, original, şi cotor, respectiv, pentru 
marfă (agent economic, persoană fizică) şi pentru instituţia emitentă. 

 20. Originalele certificatelor sanitar-veterinare vor însoţi continuu marfa certificată.  

21. Cotoarele certificatelor sanitar-veterinare completate vor fi păstrate obligatoriu pe o 
perioadă de trei ani în instituţiile emitente. 

Adeverinţa veterinară 

23. Adeverinţa veterinară este documentul eliberat de medicul veterinar de liberă practică 
licenţiat împuternicit pentru activităţi sanitare veterinare strategice, după examinarea clinică a 
animalelor agricole.  

24. Formularele adeverinţelor veterinare se eliberează gratuit, taxa se încasează pentru 
examinarea clinică a animalelor cu eliberarea adeverinţelor veterinare conform HG nr. 263 din 
03.04 2009 . 
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25. Adeverinţa veterinară şi declaraţia proprietarului reprezintă un document integral şi 
indivizibil. 

Adeverinţa este valabilă timp de 3 zile de la data emiterii. 

26. Medicul veterinar oficial de circumscripţie eliberează Certificatul sanitar-veterinar 
pentru animale agricole în baza Adeverinţei veterinare eliberate de medicul veterinar de liberă 
practică împuternicit cu declaraţia proprietarului. 

 Prevederile punctelor 23 şi 24 nu se vor aplica în unităţile juridice cu ciclul tehnologic 
închis, de la creştere pînă la sacrificare, procesare etc.     

27. Medicul veterinar oficial eliberează certificatul sanitar-veterinar formularul 2 pentru 
lapte-marfă pentru un anumit punct de colectare, conform următorului mecanism: administraţia 
punctului de colectare a laptelui  verifică documentar lunar şi introduce informaţia referitoare la 
mastita subclinică pentru fiecare animal în parte în registre interne de evidenţă. Dacă 
administraţia punctului a admis lapte neconform, medicul veterinar oficial este în drept să nu 
elibereze Certificatul sanitar-veterinar.  

28. Formularul 1 al Certificatului sanitar-veterinar se eliberează pentru animalele agricole 
numai în baza adeverinţei veterinare. 

29. Certificatul sanitar-veterinar (formularele 1 şi 2) pot fi eliberate de medicii veterinari 
împuterniciţi, contractaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi desemnaţi pentru aceasta 
de către Direcţiile  pentru Siguranţa Alimentelor teritoriale . 

Capitolul III 

Certificarea sanitar-veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de 
stat în cazul importurilor 

30. Loturile de mărfuri supuse controlului sanitar veterinar de stat importate pe teritoriul 
Republicii Moldova, după caz, vor fi supuse certificării sanitar-veterinare naţionale de către 
subdiviziunile teritotiale pentru siguranţa alimentelor, iar, la necesitate, şi după efectuarea 
investigaţiilor de laborator - conform prevederilor legale. 

Capitolul IV 

Certificarea sanitar-veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar de 
stat în cazul exporturilor 

31.Certificatele sanitare - veterinare pentru export se eliberează de către medicii 
veterinari desemnaţi din cadrul Direcţiilor pentru Sguranţa Alimentelor raionale/municipale, sau 
din cadrul Postului de control sanitar-veterinar  şi fitosanitar, persoanelor juridice autorizate de 
organele sanitar-veterinare competente, în conformitate cu prevederile Legislaţiei naţionale şi 
internaţionale în vigoare. 

 Certificarea sanitar-veterinară a mărfurilor destinate exportului se efectuează în 
următoarele modalităţi:  

a) în cazul în care ţara importatoare din Republica Moldova invocă cerinţe proprii la 
import, stipulate într-un certificat specific, medicul veterinar oficial responsabil de controlul şi 
supravegherea sanitară veterinară a mărfii completează Certificatul sanitar-veterinar conform 
cerinţelor ţării importatoare, în baza certificatelor de uz naţional (formularul 1;2). Numărul de 
referinţă a certificatului sanitar-veterinar invocat de ţara importatoare trebuie să fie identic cu cel 
naţional. 
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b) pentru loturile de marfă destinate exportului cu transport auto şi aerian, după 
efectuarea controlului sanitar veterinar al mijlocului de transport, al lotului de mărfuri şi a actelor 
de evidenţă sanitară veterinară obligatorii specificului mărfii, certificatele sanitar-veterinare 
pentru export sînt eliberate de medicii veterinari oficiali desemnaţi de şefii Direcţiilor pentru 
Siguranţa alimentelor teritoriale. 

c) pentru loturile de marfă destinate exportului cu transport feroviar şi maritim vor fi 
eliberate certificate sanitar-veterinare de uz naţional ( formularul 1, 2) de către medicii veterinari 
oficiali din cadrul Direcţiilor pentru Siguranţa Alimentelor teritoriale . În baza acestui Certificat 
sanitar-veterinar inclusiv şi efectuării inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar a mijlocului de 
transport şi ale lotului de mărfuri, perfectării documentelor, medicul veterinar oficial din cadrul 
Postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar  va elibera Certificatul sanitar-veterinar pentru 
export. 

d) pentru loturile de marfă  (furaje şi materii prime furajere folosite la hrana animalelor) 
destinate exportului cu transport auto, aerian şi feroviar vor fi eliberate certificate sanitar-
veterinare de uz naţional (formularul 2),  de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcţiilor 
pentru Siguranţa Alimentelor raionale/municipale. În baza acestui Certificat sanitar-veterinar, a 
avizului sanitar-veterinar pentru export inclusiv şi efectuării inspecţiei şi controlului sanitar-
veterinar a mijlocului de transport şi ale lotului de mărfuri, perfectării documentelor, medicul 
veterinar oficial din cadrul Postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar de la frontieră  va 
elibera Certificatul sanitar-veterinar pentru export. 

e)  pentru loturile de marfă  (furaje şi materii prime furajere folosite la hrana animalelor) 
destinate exportului cu transport maritim vor fi eliberate certificate sanitar-veterinare de uz 
naţional (formularul 2),  de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcţiilor pentru 
Siguranţa Alimentelor raionale/municipale. În baza Certificatului sanitar-veterinar (formularul 
2),  a avizului sanitar-veterinar pentru export inclusiv şi efectuării inspecţiei şi controlului 
sanitar-veterinar doar a mărfii din mijlocul de transport maritim, medicul veterinar oficial din 
cadrul Postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar de la frontieră  va elibera un Certificat 
sanitar-veterinar pentru export unic pentru tot lotul transportat maritim în vrac, iar în cazul 
transportării pe cale maritimă a mărfurilor menţionate în containere, certificatul sanitar-veterinar 
v-a fi eliberat pentru fiecare container în parte. 

f) pentru loturile de  animale de prăsilă, abataj, păsări, ouă pentru incubaţie, puiet apicol 
şi alte vietăţi destinate exportului din Republica Moldova vor fi eliberate certificate sanitar-
veterinare de uz naţional (formularul 1). În baza acestui Certificat sanitar-veterinar inclusiv şi 
efectuării inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar a mijlocului de transport şi ale lotului de 
mărfuri, perfectării documentelor, medicul veterinar oficial din cadrul Postului de control 
sanitar-veterinar şi fitosanitar de la frontieră va elibera Certificatul sanitar-veterinar pentru 
export (formularul 5). 

32. Blanchetele certificatelor sanitar-veterinare pentru export vor fi întocmite în limbile 
de stat, engleză sau rusă, după caz. Completarea certificatelor sanitar-veterinare se va efectua în 
limba de stat, iar pentru ţările CSI – în limba rusă (modelele vezi în anexă), iar, în caz de 
necesitate, la certificat se anexează traducerea oficială în limba ţării destinatare, de tranzit sau şi 
certificatele conform modelelor ţărilor respective, perfectate în modul stabilit. 

33. Originalele certificatelor sanitar-veterinare (eliberate în cazurile enumerate la pct. 31) 
vor însoţi marfa supusă controlului sanitar-veterinar de stat, pînă la destinaţie finală.  
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Capitolul V 
Dispoziţii finale 

34. Agenţia efectuează controalele necesare pentru prevenirea emiterii de certificate 
sanitar-veterinare false sau eronate, a întocmirii şi utilizării frauduloase a certificatelor pretinse a 
fi emise în baza legislaţiei sanitare veterinare.  

35. Fără a veni în contradicţie cu unele proceduri legale sau sancţiuni penale, autorităţile 
sanitar-veterinare efectuează investigaţii sau controale şi iau măsurile necesare pentru 
sancţionarea oricăror cazuri de fals sau de certificare eronată în cazurile care le sînt aduse la 
cunoştinţă. Astfel de măsuri pot să includă retragerea dreptului desemnat de emitere a 
certificatelor sau suspendarea temporară din funcţie a medicilor veterinari  pînă la finalizarea 
anchetei.  

În special, dacă pe parcursul controalelor se constată că: 

a) un medic veterinar a emis cu bună ştiinţă un certificat sanitar-veterinar 
fraudulos, Agenţia ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, în măsura în 
care acest lucru este posibil, că persoana respectivă nu poate repeta 
infracţiunea; 

b) o persoană fizică sau o întreprindere a utilizat în mod fraudulos un certificat 
sanitar-veterinar sau l-a modificat, autoritatea competentă ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura, în măsura în care acest lucru este posibil, că 
persoana sau întreprinderea respectivă nu poate repeta infracţiunea. Aceste 
măsuri pot include refuzul ulterior de a emite un certificat sanitar-veterinar 
oficial persoanei sau instituţiei în cauză.  
 

Legendă 
1. Anexa 2 (Formularul 1) – Model de Certificat sanitar-veterinar pentru animale vii 

(mamifere domestice sau sălbatice, păsări domestice şi sălbatice, peşti, reptile, albine, 
viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee, tunicate şi echinoderme, 
material seminal, ovule, embrioni sau alte elemente de reproducţie obţinute de la animale 
în scopul reproducerii şi al înmulţirii, alte obiecte biologice vii ce se află sub 
supraveghere sanitar-veterinară) de uz intern. 

2. Anexa 3 (Formularul 2) – Model de Certificat sanitar-veterinar pentru produse şi 
subproduse de origine animală, furaje şi a altor produse supuse controlului sanitar-
veterinar de stat de uz intern. 

3. Anexa 4 (Formular 3) – Model de Adeverinţă veterinară.  

     4. Anexa 5 (Formular 4) – Model de Certificat sanitar-veterinar pentru exportulul din 
Republica  Moldova a produselor şi subproduse de origine animală şi furaje , supuse 
controlului sanitar-veterinar de stat. 

5. Anexa 6 (Formularul 5) – Model de Certificat Veterinar pentru exportul din Republica 
Moldova a animalelor de prăsilă, abataj, păsări, ouă pentru incubaţie, puiet apicol şi alte 
vietăţi. 

6.  Anexa 7 (Formularul 1 – CSI) – Model  Certificat Veterinar (Ветеринарное 
свидетельство),  pentru exportul din Republica Moldova în ţările CSI, a animalelor de 
prăsilă, abataj, păsări, ouă pentru incubaţie, puiet apicol şi alte vietăţi. 

7. Anexa 8 (Formularul 2 – CSI) – Model  Certificat Veterinar (Ветеринарное 
свидетельство),  pentru exportul din Republica Moldova în ţările CSI, a produselor şi 
subproduselor de origine animală,  supuse controlului sanitar-veterinar de stat. 
 

8. Anexa 9 (Formularul 3 – CSI) – Model  Certificat Veterinar (Ветеринарное 
свидетельство),  pentru exportul din Republica Moldova în ţările CSI, a furajelor şi a 
materiilor prime tehnice de origine animală. 
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la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013 
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Anexa nr. 3 
la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013 
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Anexa nr. 4 
la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013 
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Anexa nr. 5 
la ordinul Agenţiei nr.158  din 

08.10.2013
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Anexa nr. 6 

la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013  
Formularul 5  

 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL 
REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD 
INDUSTRY OF REPUBLIC OF MOLDOVA 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR 

NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY 

MD-2004, m. Chişinău, bld. Ştefan cel Mare, 
162 
Tel/fax.(+373 22) 21-06-36 

 MD-2004, 162, Stefan cel Mare avenue, 
Chisinau 
Tel/fax.. (+373 22) 21-06-36 

 

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR  
VETERINARY CERTIFICATE 

                                                                     Nr.  00000 
 

Pentru exportul din Republica Moldova a animalelor de prăsilă, abataj, păsări, 
ouă pentru incubaţie, albine, puiet apicol şi alte vietăţi 
For export of breeding and slaughter animals, poultry, eggs for hatching , bees and bee 
brood, as well as other living creatures from the Republic of Molova 

1. ORIGINEA ANIMALELOR / ORIGIN OF ANIMALS 

Numele şi adresa exportatorului_ ___________________________________________________ 
 Name and address of Exporter  

Provenienţa animalelor / locul naşterii sau al achiziţiei animalelor - ţara, regiunea, judeţul, districtul  
Origin of animals / place of birth or acquisition of animals - country, region, district 

__________________________________________________________________________________________ 

Pentru animalele sălbatice se indică locul captării _____________________________________________ 
In case of wild animals indicate the place of catch 

Locul păstrării animalelor in carantină ____________________________________________________ 
Animals quarantine place 

2. PUNCTUL DE CONTROL VETERINAR LA FRONTIERĂ 
    BORDER VETERINARY INSPECTION POST 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Numărul de animale /Number of 
animals_______________________________________________________________ 

Specia de animale 
Species of animals 

Sexul / Sex Rasa /Breed Vârsta/Age Semne de 
identificare 

Identification Marks 

      

     

     

     

     

La exportarea a mai mult de 5 capete se anexează lista animalelor, cu semnătura şi stampila medicului 
veterinar oficial, care este parte componentă a prezentului certificat. 
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When exporting more than 5 animals their inventory shall be attached, signed and sealed by the Veterinarian 
from border Veterinary Inspection Post, and it shall constitute an integral part of this Certificate. 

 
 
 
 
3. DESTINAŢIA ANIMALELOR DESTINATION OF ANIMALS 
Ţara de destinaţie  ____________________________________________________________________________  
Country of destination 
Ţara de 
transit______________________________________________________________________________________ 
Country of transit 
 
Numele şi adresa destinatarului ___________________________________________________________________ 
Name and address of Consignee 
Transportul____________________________________________________________________________________ 
Transport                                                    (se indică nr. vagonului, ruta de avion) 
                                                                             (specify the number of wagon, flight number) 
 
Subsemnatul, medic veterinar de stat, certific că animalele sus-menţionate au fost ţinute în regim de 
carantină timp de zile, cu controlul clinic zilnic, nu au contactat cu alte animale cercetate în ziua 
eliberării certificatului şi nu au simptome clinice a bolilor infecţioase. 
I, the undersigned State Veterinarian, certify that the above-mentioned animals were kept 
in__________________days 
quarantine with daily clinical examinations, had no contacts with other animals, were examined on the day of issue 
of the Certificate and showed no clinical symptoms of infectious diseases. 
Mijloacele de transport au fost dezinfectate şi corespund normelor sanitar-veterinare internaţionale. Transport has 
been cleaned and disinfected and corresponds to the international veterinary requirements. 
Animalele sunt exportate din localitate, în care nu s-au înregistrat: The animals are exported from the locality free 
of: 
  în ultimii   
in the last 
  în ultimii   
in the last 
  în ultimii   
in the last 
  în ultimii   
in the last 
In perioada de ______zile de ţinere a animalelor în carantină acestea au fost cercetate în laboratorul 
veterinar de stat, autorizat cu dreptul pentru astfel de testări, cu rezultat negativ la: 
During the quarantine period of   _____days the animals have been examined by the State Veterinary 
Laboratory licensed for conducting such examinations, with negative results for: 
__________________________________________________  20  
__________________________________________________________________  20  
___________________________________________________________________ 20  
  20  
 
Animalele au fost vaccinate contra 
Animals were vaccinated against:                                                                                        
________________________________________________________      20______________________  
  20   
  20  
Animalele au fost tratate contra paraziţilor:______________   
Animals were treated against parasites:  
  20  
Hrana şi alte încărcături de însoţire provin direct din gospodăria exportatoare şi nu sunt contaminate de agenţi 
patogeni ale bolilor infecţioase a animalelor: 
Food and other accompanying goods originate directly from the exporting farm and are not contaminated with 
pathogenic organisms causing infectious diseases. 
 
Perfectat / Made on_____________________________________________________________________________ 
Medic veterinar official________________ ___________________________ 
Official Veterinary Doctor (semnătura, ştampila, parafa) 
(signature, seal, paraph) 
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Anexa nr. 7 
la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013 
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Anexa nr. 8 
la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013 
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Anexa nr. 9 
la ordinul Agenţiei nr.158  din 08.10.2013 
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