
CERTIFICAT SANITAR-VETERINARĂ PENTRU IMPORTUL ANUMITOR PĂSĂRI CU 

EXCEPȚIA PĂSĂRILOR DE CURTE ÎN SCOPUL EXPEDIERII ÎN TURCIA 

 

ȚARA 

 

1.1. Expeditor: 

Nume/Denumire: 

Adresa: 

Nr. tel.: 

 

1.2. Numărul certificatului:  

 

1.2.a 

 

1.3. Autoritatea centrală competentă: 

 

1.4. Autoritatea locală competentă: 

 

1.5. Destinatar: 

 Nume/Denumire: 

 Adresa: 

 Cod poștal: 

 Nr. tel.: 

 

1.6.  

 

1.7. Țara de origine: 

 

 Codul ISO: 

 

1.8. Regiunea de origine: 

 

1.9. Țara de destinație: 

 

 Codul ISO: 

 

1.10. Regiunea de destinație: 

 

1.11. Locul de origine: 

 

 Ferma: 

 Denumirea: 

 Adresa: 

 Aprobarea nr.: 

 

1.12. Locul de destinație: 



 

 Denumirea: 

 Adresa: 

 

1.13. Locul de încărcare: 

 

1.14. Data plecării: 

 Ora plecării: 

 

1.15. Mijloace de transport: 

 Avion  

 Navă  

 Vagoane de tren  

 Autovehicul  

 Altele  

 Identificare: 

Referință documentară: 

 

1.16. Punctul de intrare în Turcia: 

 

1.17. Nr. orașelor: 

 

1.18. Descrierea mărfurilor: 

 

1.19. Codul mărfurilor (Codul HS): 

 

1.20. Cantitatea: 

 

1.21. 

 

1.22. Numărul pachetelor: 

 

1.23. Identificarea containerului/numărul sigiliului 

 

1.24. 

 

1.25. Mărfuri certificate pentru: 

 Carantină  

 

1.26. 

 

1.27. Pentru import sau admitere în Turcia:  

 

1.28. Identificarea mărfurilor: 

 Specie (denumirea științifică): 

 Sistem de identificare: 



 Număr de identificare: 

 Cantitate: 

 

II.a. Numărul certificatului: 

 

II.b. 

 

II. Informații referitoare la starea de sănătate: 

 

 Subsemnatul, veterinarul oficial, atest prin prezentul că: 

 

II.1.1. Păsările au fost ținute sub supravegherea veterinarului oficial, într-o crescătorie aprobată 

de autoritatea competentă în acest scop pe teritoriul țării exportatoare, cel puțin 21 de zile 

înaintea exportului sau după incubație. 

 

II.1.2. Păsările sunt crescute în captivitate (păsările nu au fost prinse în sălbăticie și s-au născut 

și reprodus în captivitate, din părinți care s-au împerecheat sau au fost însămânțați în alt 

mod în captivitate). 

 

II.1.3. Păsările descrise la punctul 1.28 au fost supuse fie astăzi, în ultimele 48 de ore sau în 

ultima zi lucrătoare anterior expedierii, unui control clinic și nu s-a constatat prezența 

vreunor semne evidente de boală. 

 

II.1.4. Boala Newcastle și gripa aviară la păsările de curte și alte păsări ținute în captivitate și 

psitacoza la psitaciforme
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 (febra porumbeilor) sunt boli care trebuie notificate. 

 

II.1.5. Păsările trebuie să provină de la o fermă care nu se află sub nicio restricție veterinară cu 

privire la orice boală menționată în art. II.1.4 la care sunt susceptibile păsările respective. 

 

II.1.6. Nu au fost notificate epidemii de gripă aviară și boală Newcastle în ferma de origine sau 

în zona înconjurătoare pe o rază de 10 km timp de cel puțin 30 de zile. 

 

II.1.7. Numai în cazul psitaciformelor: nu au fost raportate epidemii de psitacoză în ferma de 

origine în ultimele 60 de zile. 

 

II.1.8. Păsările nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare. 

 

II.1.9. Provin din teritoriul/țara
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 ...... care, la data emiterii prezentului certificat, nu are cazuri 

de gripă aviară și de boală Newcastle conform Codului de Sănătate a Animalelor Terestre 

al OIE. 

 

II.1.10. Păsările: 
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 (nu au fost vaccinate împotriva bolii Newcastle) 

 

 sau 



 

(2) Au fost vaccinate împotriva bolii Newcastle folosind: ........ 

 

 (denumirea și tipul tulpinii de virus (activ sau inactivat) al bolii Newcastle folosit în 

vaccin la vârsta de ......... săptămâni) 

 

II.2. Transportul păsărilor: 

 

II.2.1. În cazul ORAȘELOR listate, speciile de păsări vor fi transportate conform ghidurilor de 

transport ale orașelor. 

 

II.2.2. Păsările descrise în prezentul certificat sunt transportate în cutii sau colivii care: 

 

 (a) conțin numai păsări care provin din aceeași locație; 

 

(b) conțin numai păsări din aceeași specie sau au compartimente diferite, fiecare 

compartiment conținând numai păsări din aceeași specie; 

 

(c) poartă denumirea, adresa și un număr specific de înregistrare a fermei de origine 

și un număr unic de identificare al cutiei sau coliviei respective; 

 

(d) sunt fabricate astfel încât: 

 

(i) împiedică pierderea excrementelor și minimizează pierderea penelor în 

timpul transportului; 

 

(ii) permit verificarea vizuală a păsărilor; 

 

(iii) permit curățenia și dezinfecția. 

 

(e) sunt folosite pentru prima dată sau au fost, la fel ca și vehiculul în care sunt 

încărcate, curățate și dezinfectate înaintea încărcării, în conformitate cu 

instrucțiunile autorității competente; 

 

(f) în cazul transportului aerian, sunt cel puțin conforme cu cele mai recente reguli 

IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian) aplicabile transportului de 

animale vii. 

 

Veterinarul oficial: 

 

Numele (cu majuscule): 

 

Calificarea și funcția: 

 

Autoritatea locală competentă: 

 



Data: 

 

Semnătura: 

 

Ștampila: 

 

Observații: 

 

Partea I: 

 

- Punctul I.11 Locul de origine: ferma poate fi doar o crescătorie aprobată de autoritatea 

competentă din țara exportatoare. 

 

- Punctul I.15: Numărul de înregistrare (vagoanele trenului sau containerele sau 

camioanele), numărul zborului (aeronavă) sau denumirea (vas). Vor fi oferite informații 

separate în cazul încărcării și reîncărcării. 

 

- Punctul I.19: Folosiți codurile HS corespunzătoare: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39 

 

- Punctul I.23: fiecare cutie/colivie/compartiment trebuie identificat(ă). 

 

Partea II: 

 

(1) Aplicabil numai în caz de psitaciforme. 

 

(2) Păstrați ce este aplicabil. 

 

 - Notă pentru importator: prezentul certificat a fost emis exclusiv în scopuri veterinare și 

trebuie să însoțească marfa până ajunge la punctul de control de la frontieră. 

 

 - Ulterior controlului importului, marfa trebuie transportată direct în locația 

crescătorului/importatorului pentru 7 zile stabilite în vederea carantinei. 

 

 - Prezentul certificat este valabil pentru 10 zile. În cazul transportului naval, valabilitatea 

se va prelungi cu durata călătoriei. 

 

 
Subsemnata, GRECU SIMONA-OANA, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu nr. 12906, certific exactitatea prezentei traduceri cu textul 

actului în copie în limba engleză care a fost tradus de mine.  

TRADUCĂTOR  AUTORIZAT, 

 

 

 

  


