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CHAPTER 47: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF 
GERMINAL PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT 

STORAGE CENTRE: 

- semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 
2020/692 after 20 April 2021; 

- stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by 
Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021; 

- stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 
88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC; 

- oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and 
Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021; 

- stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 
21 April 2021; 

- stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 
21 April 2021, conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC; 

- stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 
21 April 2021, conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the 
exporting country 

CAPITOLUL 47: MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A TRANSPORTURILOR DE 
MATERIALE GERMINATIVE ENUMERATEE MAI JOS, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN CENTRUL DE DEPOZITARE A 

MATERIALULUI GERMINATIV: 

- material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu 
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021; 

- stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE a Consiliului, 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE a Consiliului, după 31 decembrie 2004 și înainte de 21 aprilie 2021; 

- stocuri de material seminal provenit de la bovine, colectat, prelucrat și depozitat înainte de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu Directiva 
88/407/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/60/CEE a Consiliului; 

- oocite și embrioni proveniți de la bovine, colectați sau produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 
și cu Regulamentul delegat (UE) 2020/692 după 20 aprilie 2021; 

- stocuri de embrioni recoltați in vivo, proveniți de la bovine, colectați, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE 
înainte de 21 aprilie 2021; 

- stocurile de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE 
înainte de 21 aprilie 2021, concepuți utilizând material seminal care respectă cerințele Directivei 88/407/CEE a Consiliului; 

- stocuri de embrioni produși in vitro proveniți de la bovine, produși, prelucrați și depozitați în conformitate cu Directiva 89/556/CEE 
înainte de 21 aprilie 2021, concepuți utilizând material seminal provenit din centre de colectare sau de depozitare a materialului seminal 
aprobate de autoritatea competentă din țara exportatoare 
 

(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’) (MODEL BOV-GP-STORAGE-ENTRY) 
COUNTRY ȚARA UNITED STATES Animal health certificate to the EU/  

Certificat de sănătate animală pentru UE 
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I.1 Consignor/Exporter 
Expeditor/Exportator 

  I.2 Certificate reference  
Referința certificatului 

I.2a IMSOC reference 
Referință IMSOC 

 Name Nume    
 Address Adresă  I.3 Central Competent Authority 

Autoritatea competentă 
centrală 

 QR CODE  
CODUL QR 

  
 Country Țara 

ISO country code  
Codul ISO al țării 

 
I.4 Local Competent Authority 

Autoritatea competentă locală    

I.5 Consignee/Importer 
Destinatar/Importator 

 I.6 Operator responsible for the consignment 
Operatorul responsabil pentru transport 

 

 Name Nume   Name Nume  

 Address Adresă   Address Adresă  

 Country Țara 
ISO country code  
Codul ISO al țării 

  
Country Țara 
ISO country code  
Codul ISO al țării 

 

I.7 Country of origin 
Țara de origine 

ISO country code 
Codul ISO al țării 

I.9 Country of destination 
Țara de destinație 

ISO country code 
Codul ISO al țării 

I.8 Region of origin 
Regiunea de origine 

Code 
Cod 

I.10 Region of destination 
Regiunea de destinație 

Code 
Cod 
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I.11 Place of dispatch Locul 
de expediere 

 I.12 Place of destination Locul de destinație  

 Name Nume 
 

 Name Nume  

 Address Adresă   Address Adresă  

 Country Țara 
ISO country code  
Codul ISO al țării 
Registration/Approval 
No  
Nr. de 
înregistrare/autorizare 

 
 Country Țara 

ISO country code  
Codul ISO al țării 
 
Registration/Approval No  
Nr. de înregistrare/autorizare 

 

I.13 Place of loading 
Locul de încărcare 

I.14 Date and time of departure 
Data și ora plecării 

I.15 Means of transport 
Mijloace de transport   I.16 Entry Border Control Post  

Postul de inspecție la frontiera de intrare 
 � Aircraft 

Aeronavă � Vessel Navă I.17 Accompanying documents Documente de însoțire 
  

 � Railway 
Transport 
feroviar 

� Road vehicle Vehicul rutier 
 

Type Tip Code Cod 

 Identification Identificare  Country Țara ISO country code Codul ISO 
al țării 

 Commercial document reference 
Referința documentului comercial 

 

I.18 Transport conditions 
Condiții de transport 

� Ambient  
Temperatură ambientală 

� Chilled 
Refrigerat 

� Frozen 
Congelat 

I.19 Container number/Seal number Numărul containerului/numărul sigiliului 
 Container No Nr. containerului Seal No  Nr. sigiliului  
I.20 Certified as or for Certificat ca sau pentru 
� Germinal products Materiale germinative 

I.21 � For transit Pentru tranzit I.22 � For internal market Pentru piața internă 

 Third country  
Țara terță 

ISO country code 
Codul ISO al țării I.23  

 

I.24 Total number of packages 
Numărul total de pachete I.25 Total quantity 

Cantitatea totală I.26  

I.27 Description of consignment Descrierea transportului 
 Species Specia Subspecies/Category Subspecia/Categoria   BOVINE (BOS TAURAS) 
CN code Codul NC 
Type Tip 

   

Identification mark 
Marca de identificare 

Identification number Numărul de 
identificare 

Date of 
collection/produc
tion 
Data 
colectării/produc
erii 

Quantity 
Cantitatea 

Approval or 
registration 
number of 
plant/establishm
ent/centre 
Numărul de 
autorizare sau 
de înregistrare 
al 
unității/centrulu
i  

Test Test 
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II. Health information Informații sanitare II.a  Certificate reference 
Referința certificatului II.b  IMSOC reference 

Referință IMSOC 
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că: 
II.1. The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in 

vitro produced embryos(2/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were stored: Centrul de 
depozitare a materialului germinativ(1) descris în caseta I.11. în care a (au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul 
seminal(2)/ oocitele(2)/ embrionii recoltați in vivo (2)/ embrionii produși in vitro (2)/ embrionii micromanipulați(2) 
destinat/destinate/destinați exportului către Uniunea Europeană : 
II.1.1. is located a third country, territory or zone thereof este situat într-o țară terță, teritoriu terț sau zonă din acestea 

II.1.1.1. authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals and listed in Annex 
IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404; autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a 
materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2)proveniți de la bovine și enumerați în anexa IX la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei; 

(2)either (2)fie [II.1.1.2.  where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to 
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;] în care 
nu a fost raportată febra aftoasă într-un interval de cel puțin 24 de luni imediat anterioară datei 
colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ ooocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii 
sale/lor;] 

(2)or(2)fie [II.1.1.2.  where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date(3) …………. (insert date 
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until 
its/their date of dispatch;] în care nu s-a raportat febră aftoasă pentru o perioadă care începe la data(3) 
............... (a se introduce data zz/ll/aaaa) imediat înainte de colectarea(2)/ producerea(2) materialului 
seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor;] 

II.1.1.3. where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine 
pleuropneumonia and lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months immediately 
prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch; 
în care nu a fost raportată infecția cu virusul febrei Văii de Rift, cu  pleuropneumonia contagioasă bovină 
și cu dermatoza nodulară contagioasă în perioada de cel puțin 12 luni imediat anterioară datei colectării(2)/ 
producerii(2) materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor; 

II.1.1.4. where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift 
Valley fever virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 
months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until 
its/their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof 
during that period; în care nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva febrei aftoase, a infecției cu virusul 
pestei bovine, a infecției cu virusul febrei Văii de Rift și a pleuropneumoniei contagioase bovine într-o 
perioadă de cel puțin 12 luni imediat anterioară colectării(2)/ producerii(2) materialului seminal(2)/ 
oocitelor(2)/ embrionilor(2) și până la data expedierii sale/lor, și niciun animal vaccinat nu a intrat în țara 
terță, teritoriul terț sau zonă din acestea în perioada respectivă; 

II.1.2. is approved and listed by the competent authority of the third country or territory; este autorizată și inclusă pe o listă 
de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț; 

II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 
5 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.] îndeplinește cerințele în ceea ce privește 
responsabilitățile, procedurile operaționale, instalațiile și echipamentele prevăzute în partea 5 a anexei I la 
Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei.] 

II.2. The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and  Materialul seminal(2)/ 
oocitele(2)/ embrionii(2) descris/descrise/descriși în partea I este/sunt destinat/destinate/destinați reproducerii artificiale și 
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre(2)(4)/ by an embryo collection 

team(2)(4)/ by an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product processing 
establishment(2)(4), and/or stored in a germinal product storage centre(2)(4) complying with requirements set out in Part 
1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686, and  

            a (au) fost colectat/colectate/colectați sau produs/produse/produși, prelucrat/prelucrate/prelucrați și 
depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de colectare a materialului seminal(2)(4)/de către o echipă de colectare 
de embrioni(2)(4) , și/sau prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați într-o unitate de prelucrare 
a materialului germinativ(2)(4), și/sau depozitat/depozitate/depozitați într-un centru de depozitare a materialului 
germinativ(2)(4) care îndeplinește cerințele prevăzute în partea 1(2)/partea 2(2)/partea 3(2)/partea 4(2)/partea 5(2) din 
anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686, și 

(2)either (2)fie [located in the exporting country;] [situat în țara exportatoare;] 
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(2)and/or (2)și/sau [located in ………………………….(5), and has/have been imported to the exporting country under 
conditions at least as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro 
produced embryos(2) of bovine animals in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Commission Delegated 
Regulation (EU) 2020/692;] 

             [situat în ………………………….(5), și a (au) fost importat/importate/importați în țara exportatoare în condiții cel puțin 
la fel de stricte ca pentru intrarea în Uniune a materialului seminal(2)/ oocitelor(2)/ embrionilor recoltați in vivo(2)/ 
embrionilor produși in vitro(2)  proveniți de la bovine în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu 
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei;] 

II.2.2. was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as strict as 
described in:  a (au) fost deplasat/deplasate/deplasați către centrul de depozitare a materialului germinativ descris în 
caseta I.11. în condiții cel puțin la fel de stricte ca cele descrise în: 

(2)either  [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)fie [Modelul BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
 (2)and/or [Model 1 in Section A of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)și/sau [Modelul 1 din secțiunea A a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);] 
(2)and/or [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)și/sau [Modelul 2 din secțiunea B a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);] 
 (2)and/or [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)și/sau [Modelul 3 din secțiunea C a părții 1 din anexa II la Decizia 2011/630/UE(4);] 
(2)and/or [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)și/sau [Modelul BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] 
(2)și/sau [Modelul BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] 
II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to 

Delegated Regulation (EU) 2020/686; 
                 a (au) fost colectat/colectate/colectați, prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați în conformitate 

cu cerințele de sănătate animală stabilite în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686; 
II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in 

Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27; 
este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje pe care se aplică marca în conformitate cu cerințele 
prevăzute la articolul 83 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, iar această marcă este indicată în caseta 
I.27; 

II.2.5. is/are transported in a container which:  
este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container care: 
II.2.5.1. was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under responsibility 

of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box 
I.19; 
a fost sigilat și numerotat înainte de expedierea din centrul de depozitare a materialului germinativ sub 
responsabilitatea medicului veterinar al centrului, sau de către un medic veterinar oficial, iar sigiliul 
poartă numărul astfel cum se indică în caseta I.19; 

II.2.5.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;  
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a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de unică folosință; 
(2)(7)[II.2.5.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.] 

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte materiale.] 
(2)(8)[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed; 

este/sunt introdus/introduse/introduși în paiete sau în alte ambalaje sigilate în mod sigur și ermetic; 
II.2.7. is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed 

in secondary protective bags.] 
este/sunt transportat/transportate/transportați într-un container în care sunt separate între ele prin compartimente 
fizice sau sunt plasate în pungi de protecție secundare.] 

 
Notes Observații 

This animal health certificate is intended for the entry into the Union of semen, oocytes and embryos of bovine animals, including when 
the Union is not the final destination of the semen, oocytes and embryos. 

Prezentul certificat de sănătate animală este destinat intrării în Uniune a materialului seminal, oocitelor și embrionilor proveniți de la 
bovine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația finală a materialului seminal, oocitelor și a embrionilor. 

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European 
Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in 
conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of 
Northern Ireland. 

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în 
coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, referirile la Uniunea Europeană din prezentul certificat de sănătate animală includ 
Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord. 

This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of 
Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235. 
Prezentul certificat de sănătate animală trebuie completat în conformitate cu notele privind completarea certificatelor prevăzute în 
capitolul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei. 
 
Part I: Partea I: 
Box reference I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal 

product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. Only germinal 
product storage centre listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the 
Commission website: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Caseta I.11: „Locul de expediere”: Se indică numărul de autorizare unic și numele și adresa centrului de centrului de 

depozitare a materialului germinativ care efectuează expedierea transportului de material seminal, oocite 
și/sau embrioni. Numai centre de depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu 
articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429, pe site-ul web al Comisiei: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Box reference I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the 

establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. 
Caseta I.12: „Locul de destinație”: Se indică adresa și numărul unic de înregistrare sau de autorizare al unității de 

destinație a transportului de material seminal, oocite și/sau embrioni. 
Box reference I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial 

number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen, oocytes 
and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or 
the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or 
produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen, oocytes or embryos 
were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or 
embryos were stored to the germinal product storage centre described in Box I.11. The original(s) of those 
document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof must be attached to this 
certificate. 

Caseta I.17: „Documente de însoțire”: Numărul (numerele) certificatului (certificatelor) original(e) corespunde 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
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(corespund) numărului de serie al documentului (documentelor) oficial(e) individual(e) sau al(e) 
certificatului (certificatelor) sanitar(e) care a(au) însoțit materialul seminal, oocitele și/sau embrionii 
descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat 
materialul seminal, și/sau echipa de colectare și/sau de producție a embrionilor care a colectat sau a 
produs oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost 
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau 
embrionii, și/sau centrul de depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost 
depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii în centrul de depozitare a 
materialului germinativ descris în caseta I.11. Originalul respectivului (respectivelor) document(e) sau 
certificat(e) sau copiile aprobate oficial trebuie anexat(e) la prezentul certificat. 

Box reference I.19: Seal number shall be indicated. 
Caseta I.19: Se indică numărul sigiliului. 
Box reference I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers. 
Caseta I.24: Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor. 
Box reference I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos or 

micromanipulated embryos. 
  “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. 

“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. 
“Identification mark”: Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos 
of the consignment are placed.  
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the 
consignment was/were collected or produced.  
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number of 
the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection and/or 
production team by which the oocytes or embryos were collected or produced. 
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark. 

Caseta I.27: „Tip”: Se precizează dacă este vorba de material seminal, embrioni recoltați in vivo, oocite recoltate in 
vivo, embrioni produși in vitro sau embrioni micromanipulați. 

  „Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz. 
„Număr de identificare”: Se indică numărul de identificare al fiecărui animal donator. 
„Marcă de identificare”: Marca se indică pe paietele sau pe celelalte ambalaje în care se introduce/se 
introduc materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte din transport.  
„Data colectării/producției”: Se indică data la care a (au) fost colectat/colectate/colectați sau 
produs/produse/produși materialul seminal, oocitele sau embrionii care face/fac parte din transport.  
„Numărul de autorizare sau de înregistrare al unității/centrului”: Se indică numărul de autorizare unic 
al centrului de colectare a materialului seminal unde a fost colectat materialul seminal, și/sau al echipei 
de colectare ți/sau de producție a embrionilor care a efectuat colectarea sau producția de oocite sau 
embrioni. 
„Cantitate”: Se indică numărul paietelor sau al altor ambalaje purtând aceeași marcă. 

 
Part II: Partea II: 
(1) Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission 

website: 
  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(1) Numai centre de depozitare a materialului germinativ enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul 

(UE) 2016/429 pe site-ul web al Comisiei: 
  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Delete if not applicable. 
(2) Se elimină dacă nu se aplică. 
(3) Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 of the table in part 1 of Annex 

II to Implementing Regulation (EU) 2021/404. 
(3) Numai pentru o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea cu o dată de deschidere în conformitate cu coloana 9 a tabelului 

din partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
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(4) Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the 
Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 

(4) Numai unitățile de material germinativ autorizate enumerate în conformitate cu articolul 233 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
2016/429, pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 

(5) Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member 
States. 

(5) Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 
și statele membre ale UE. 

(6) The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the 
semen, oocytes or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo 
collection or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product 
processing establishment where the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage 
centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or 
embryos dispatch described in Box I.11 must be attached to this certificate. 

(6) Originalul (originalele) documentului (documentelor) sau certificatul(certificatele) sanitar(e) sau copiile aprobate oficial ale 
acestora care au însoțit materialul seminal, oocitele sau embrionii descris/descrise/descriși în partea I din centrul de colectare a 
materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal, și/sau echipa de colectare sau de producție a embrionilor care a 
colectat sau a produs oocitele și/sau embrionii, și/sau unitatea de prelucrare a materialului germinativ în care a(au) fost 
prelucrat/prelucrate/prelucrați și depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii, și/sau centrul de 
depozitare a materialului germinativ în care a(au) fost depozitat/depozitate/depozitați materialul seminal, oocitele sau embrionii 
în centrul de depozitare a materialului germinativ de unde s-a efectuat expedierea materialului seminal, a oocitelor și/sau a 
embrionilor descrisă în caseta I.11 trebuie să fie anexat(e) la prezentul certificat. 

(7) Applicable for frozen semen, oocytes or embryos. 
(7) Se aplică materialului seminal, oocitelor sau embrionilor congelați. 
(8) Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and 

micromanipulated embryos of bovine animals are placed and transported. 
(8) Se aplică transportului în care se introduc și se transportă într-un singur container material seminal, oocite, embrioni recoltați in 

vivo, embrioni produși in vitro și embrioni micromanipulați proveniți de la bovine. 

Official veterinarian Medic veterinar oficial 

Name (in capital letters) 
Numele (cu majuscule)    

Date Data  Qualification and title 
Calificarea și titlul  

  Signature Semnătura  

Official veterinarian Medic veterinar oficial 

Name (in capital letters) 
Numele (cu majuscule)    

Date Data  Qualification and title 
Calificarea și titlul  

Stamp Ștampila  Signature Semnătura  
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