CHAPTER 40: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
CONSIGNMENTS OF STOCKS OF SEMEN OF BOVINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND
STORED AFTER 31 DECEMBER 2004 AND BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH
COUNCIL DIRECTIVE 88/407/EEC, AS AMENDED BY COUNCIL DIRECTIVE 2003/43/EC,
DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE
SEMEN WAS COLLECTED (MODEL ‘BOV-SEM-B-ENTRY’)
CAPITOLUL 40: MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE
A TRANSPORTURILOR DE STOCURI DE MATERIAL SEMINAL PROVENIT DE LA BOVINE,
COLECTAT, PRELUCRAT ȘI DEPOZITAT DUPĂ 31 DECEMBRIE 2004 ȘI ÎNAINTE DE 21 APRILIE 2021,
ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 88/407/CEE A CONSILIULUI, ASTFEL CUM A FOST
MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA 2003/43/CE A CONSILIULUI, EXPEDIATE DUPĂ 20 APRILIE 2021 DIN
CENTRUL DE COLECTARE A MATERIALULUI SEMINAL ÎN CARE A FOST COLECTAT MATERIALUL
SEMINAL (MODEL „BOV-SEM-B-ENTRY”)
COUNTRY ȚARA

Part I: Description of consignment/ Partea I: Descrierea
transportului

I.1

Consignor/Exporter
Expeditor/Exportator
Name/ Nume
Address/ Adresă

Country/ Țara
I.5

I.2

ISO country code/
Codul ISO al țării

Consignee/Importer
Destinatar/Importator
Name/ Nume

I.3

Central Competent
Authority/ Autoritatea
competentă centrală

I.4

Local Competent Authority/
Autoritatea competentă locală

I.6

Operator responsible for the consignment/
Operatorul responsabil pentru transport
Name/ Nume

Address/ Adresă

I.8
I.11

ISO country code/
Codul ISO al țării
ISO country code/
Codul ISO al țării
Code/ Cod

Country of origin/ Țara de
origine
Region of origin/ Regiunea
de origine
Place of dispatch/
Locul de expediere
Name/ Nume
Registration/Approval No/
Nr. de
înregistrare/autorizare
Address/ Adresă

I.15

ISO country code/ Codul
ISO al țării
Place of loading/ Locul de încărcare
Means of transport/
Mijloace de transport
Aircraft/
Vessel/ Navă
Aeronavă

Country/ Țara
I.9
I.10
I.12

Railway/
Transport
feroviar

Country of destination/ Țara de
destinație
Region of destination/ Regiunea de
destinație
Place of destination/ Locul de destinație
Name/ Nume
Address/ Adresă

Country/ Țara
I.13

QR CODE/ CODUL
QR

Address/ Adresă

Country/ Țara
I.7

Animal health certificate to the EU
Certificat de sănătate animală pentru UE
Certificate reference/
I.2a
IMSOC reference/
Referința certificatului
Referință IMSOC

ISO country code/
Codul ISO al țării
ISO country code/
Codul ISO al țării
Code/ Cod

Registration/Approval
No/ Nr. de
înregistrare/autorizare

Country/ Țara
I.14
I.16
I.17

ISO country code/
Codul ISO al țării
Date and time of departure/ Data și ora plecării
Entry Border Control Post/ Postul de inspecție la frontiera de
intrare

Road vehicle/ Vehicul rutier

Identification/ Identificare
I.18
I.19
I.20

Transport conditions/
Ambient/ Temperatură
Chilled/ Refrigerat
Condiții de transport
ambientală
Container number/Seal number Numărul containerului/numărul sigiliului
Container No/ Nr. containerului
Seal No/ Nr. sigiliului
Certified as or for Certificat ca sau pentru
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Frozen/ Congelat

Germinal products/ Materiale germinative
I.21

I.22

For transit/ Pentru tranzit

For internal market/ Pentru piața internă

Third country/ Țara
ISO country code/
I.23
terță
Codul ISO al țării
Total number of packages
Total quantity
I.24
I.25
Numărul total de pachete
Cantitatea totală
I.27
Description of consignment
Descrierea transportului
CN code
Species
Subspecies/Category
Codul NC
Specia
Subspecia/Categoria

Identification number
Numărul de identificare

Quantity
Cantitatea

Type
Tip

Date of collection/production
Data colectării/producției

Test
Test

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre
Numărul de autorizare sau
de înregistrare al
unității/centrului

Identification
mark
Marca de
identificare

I.26

COUNTRY/ ȚARA

Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY
Model de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

P
a

II. Health information/ Informații sanitare
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II.a

Certificate reference
Referința certificatului
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II.b

IMSOC reference
Referință IMSOC

COUNTRY/ ȚARA

Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY
Model de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that :
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta că:
II.1.
……………………………………………………………………………………………………………
II.1.

(name of exporting country or part thereof)(1)
……………………………………………………………………………………………………………

(numele țării exportatoare sau a unei părți a acesteia)(1)
was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to
collection of the semen for export and until its date of dispatch to the Union and no vaccination against these
diseases has taken place during the same period.
nu a fost infectată cu pestă bovină și cu febră aftoasă în perioada de 12 luni imediat anterioară colectării materialului
seminal destinat exportului și până la data expedierii acestuia în Uniune și nu a avut loc nicio vaccinare
împotriva acestor boli în decursul aceleiași perioade.
The centre(2) described in Box I.11. at which the semen to be exported was collected:
II.2.
II.2.1. met the conditions laid down in Chapter I(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC;
II.2.2. was operated and supervised in accordance with the conditions laid down in Chapter II(1) of Annex A
to Directive 88/407/EEC.
II.2.
Centrul(2) descris în caseta I.11 în care a fost colectat materialul seminal destinat exportului:
II.2.1. îndeplinea condițiile stabilite în capitolul I punctul 1 din anexa A la Directiva 88/407/CEE;
II.2.2. funcționa și era supravegheat în condițiile stabilite în capitolul II punctul 1 din anexa A la Directiva
88/407/CEE.
II.3.
The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis,
anthrax and contagious bovine pleuropneumonia during 30 days prior to the date of collection of the semen
to be exported and the 30 days after collection (in the case of fresh semen until the day of dispatch to the
Union).
Centrul în care a fost colectat materialul seminal destinat exportului a fost indemn de rabie, tuberculoză,
II.3.
bruceloză, antrax și pleuropneumonie contagioasă bovină în perioada de 30 de zile anterioară colectării
materialului seminal destinat exportului și în perioada de 30 de zile ulterioară colectării (în cazul
materialului seminal proaspăt până la data expedierii în Uniune).
The bovine animals standing at the semen collection centre:
II.4.
II.4.
Bovinele care se află la centrul de colectare a materialului seminal:
(3)
II.4.1. come from herds which satisfy the conditions of paragraph 1(b) of Chapter I of Annex B to Directive
88/407/EEC;
(3)
II.4.1. provin din șepteluri care îndeplinesc condițiile prevăzute în capitolul I punctul 1 litera (b) din anexa
B la Directiva 88/407/CEE;
II.4.2. come from herds or were born to dams which comply with the conditions of paragraph 1(c) of Chapter
I of Annex B to Directive 88/407/EEC, or were tested at the age of at least 24 months in accordance
with paragraph 1(c) of Chapter II of Annex B to that Directive;
II.4.2. provin din șepteluri sau au fost născute din femele care respectă condițiile prevăzute în capitolul I
punctul 1 litera (c) din anexa B la Directiva 88/407/CEE sau au fost testate la vârsta de cel puțin 24
de luni în conformitate cu capitolul II punctul 1 litera (c) din anexa B la directiva menționată anterior;
II.4.3. underwent the tests required in accordance with paragraph 1(d) of Chapter I of Annex B to Directive
88/407/EEC in the 28 days preceding the quarantine isolation period;
II.4.3. au fost supuse testelor solicitate în conformitate cu prevederile capitolului I punctul 1 litera (d) din
anexa B la Directiva 88/407/CEE, în cele 28 de zile anterioare perioadei de carantină;
II.4.4. have satisfied the quarantine isolation period and testing requirements laid down in paragraph 1(e) of
Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;
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COUNTRY/ ȚARA

Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY
Model de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

II.4.4. au satisfăcut cerințele de izolare în carantină și de testare stabilite la punctul 1 litera (e) din capitolul
I din anexa B la Directiva 88/407/CEE;
II.4.5. have undergone, at least once a year, the routine tests referred to in Chapter II of Annex B to Directive
88/407/EEC.
II.4.5. au fost supuse, cel puțin o dată pe an, testelor de rutină prevăzute în capitolul II din anexa B la
Directiva 88/407/CEE.
II.5.
The semen to be exported was obtained from donor bulls which:
II.5.
Materialul seminal destinat exportului a fost obținut de la tauri donatori care:
II.5.1. satisfy the conditions laid down in Annex C of Directive 88/407/EEC;
II.5.1. satisfac condițiile prevăzute în anexa C la Directiva 88/407/CEE;
(4)
either [II.5.2. have remained in the exporting country for at least the last six months prior to collection of the semen
to be exported;
(4)
fie
[II.5.2. au rămas în țara exportatoare timp de cel puțin șase luni înainte de colectarea materialului seminal
destinat exportului;
(4)
or
[II.5.2. have remained in the exporting country for at least 30 days prior to the collection of the semen since
entry and they were imported from ………………………….(1) during the period of less than six
months prior to the collection of the semen and satisfied the animal health conditions applying to
donors of the semen which is intended for export to the European Union;]
(4)
fie
[II.5.2. au rămas în țara exportatoare timp de cel puțin 30 de zile înainte de colectarea materialului seminal
de la momentul intrării și au fost importați din………………………….(1) în decursul unei perioade de
mai puțin de șase luni înainte de colectarea materialului seminal și au satisfăcut condițiile de sănătate
animală aplicabile animalelor donatoare de material seminal destinat exportului către Uniunea
Europeană;]
II.5.3. comply with at least one of the following conditions as regards bluetongue, as detailed in the table in
point I.27.:
II.5.3. îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de mai jos în ceea ce privește boala limbii albastre, astfel
cum se precizează în tabel la în caseta I.27:
[II.5.3.1. were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during,
collection of the semen;]
(4)
fie
[II.5.3.1. au fost ținuți într-o țară sau zonă indemnă de virusul bolii limbii albastre timp de cel puțin
60 de zile înaintea recoltării materialului seminal și pe parcursul recoltării acestuia;]
(4)
and/or [II.5.3.2. were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for at
least 60 days prior to, and during, collection of the semen;]
(4)
și/sau [II.5.3.2. au fost ținuți, pe parcursul unei perioade indemne sezonier de virusul bolii limbii albastre,
într-o zonă indemnă sezonier, timp de cel puțin 60 de zile înaintea colectării materialului
seminal și pe parcursul colectării acestuia;]
(4)
and/or [II.5.3.3. were kept in a vector-protected establishment for at least 60 days prior to, and during,
collection of the semen;]
(4)
și/sau [II.5.3.3. au fost ținuți în unități protejate de vectori cel puțin timp de 60 de zile înaintea colectării
materialului seminal și pe parcursul colectării acestuia;]
(4)
and/or [II.5.3.4. were subjected to a serological test for the detection of antibody to the bluetongue virus
serogroup, carried out in accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines
for Terrestrial Animals, with negative results, at least every 60 days throughout the
collection period and between 21 and 60 days after the final collection for this consignment
of semen;]
(4)
și/sau [II.5.3.4. au fost supuși unui test serologic de depistare a anticorpilor la serogrupul de virusuri ale
bolii limbii albastre, efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și
vaccinuri pentru animale terestre al OIE, cu rezultate negative, cel puțin o dată la 60 de
(4)

either
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COUNTRY/ ȚARA

Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY
Model de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

(4)

and/or

(4)

și/sau

II.5.4.
II.5.4.
(4)

either

(4)

fie

(4)(5)

and/or

(4)(5)

și/sau
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zile pe parcursul perioadei de colectare și între 21 și 60 de zile după colectarea finală
pentru acest transport de material seminal;]
[II.5.3.5. were subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance
with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with
negative results, on blood samples taken at commencement and final collection for this
consignment of semen and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28
days, if carried out as polymerase chain reaction (PCR), during collection for this
consignment of semen;]
[II.5.3.5. au fost supuși unui test de identificare a agentului pentru virusul bolii limbii albastre,
efectuat în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale
terestre al OIE, cu rezultate negative, efectuat pe probe de sânge prelevate la începutul și
la sfârșitul colectării pentru acest transport de material seminal și cel puțin o dată la 7 zile
(test de izolare a virusului) sau cel puțin o dată la 28 de zile, dacă este efectuat cu reacția
de polimerizare în lanț (PCR), pe parcursul colectării pentru acest transport de material
seminal;]
comply with at least one of the following conditions as regards epizootic haemorrhagic disease (EHD),
as detailed in the table in point I.27.:
îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de mai jos în ceea ce privește boala hemoragică epizootică
(BHE), astfel cum se precizează în tabel la punctul I.27.:
[II.5.4.1. were resident in the exporting country which according to official findings is free from
epizootic haemorrhagic disease (EHD);]
[II.5.4.1. au fost rezidente în țara exportatoare care, conform constatărilor oficiale, este indemnă de
boala hemoragică epizootică (BHE);]
[II.5.4.2. were resident in the exporting country in which according to official findings the following
serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ………………………… and
were subjected with negative results in each case to the following tests carried out in an
approved laboratory:
[II.5.4.2. au fost rezidente în țara exportatoare în care, conform constatărilor oficiale, există
următoarele serotipuri de boală hemoragică epizootică (BHE): ………………………… și
au fost supuși, cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste efectuate într-un
laborator autorizat:
(4)
either [II.5.4.2.1. a serological test(6) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup,
carried out on samples of blood taken on two occasions not more than 12
months apart prior to and not less than 21 days following collection for this
consignment of semen;]]
(4)
fie
[II.5.4.2.1. unui test serologic(6) pentru depistarea anticorpilor la serogrupul de virusuri
BHE, efectuat pe probe de sânge prelevate de două ori, la intervale de cel mult
12 luni înainte de colectare și cu nu mai puțin de 21 de zile după colectare
pentru acest transport de material seminal;]]
(4)
and/or [II.5.4.2.2. a serological test(6) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup,
carried out on samples taken at intervals of not more than 60 days throughout
the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for
this consignment of semen.]]
(4)
și/sau [II.5.4.2.2. unui test serologic(6) pentru depistarea anticorpilor la serogrupul de virusuri
BHE, efectuat pe probe prelevate la intervale de cel mult 60 de zile în perioada
de colectare a materialului seminal, precum și între 21 și 60 de zile după
ultima colectare pentru acest transport de material seminal.]]
(4)
and/or [II.5.4.2.3. an agent identification test(6) carried out on blood samples collected at
commencement and conclusion of, and at least every 7 days (virus isolation
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COUNTRY/ ȚARA

Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY
Model de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

II.6.
II.6.
II.7.
II.7.

test) or at least every 28 days, if carried out as PCR, during collection for this
consignment of semen.]]
(4)
și/sau [II.5.4.2.3. unui test de identificare a agentului(6), efectuat pe probe de sânge prelevate la
începutul și la sfârșitul perioadei de colectare și cel puțin o dată la 7 zile (test
de izolare a virusului) sau cel puțin o dată la 28 de zile, dacă este efectuat cu
PCR, în timpul colectării pentru acest transport de material seminal.]]
The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent
national authorities of the exporting country.
Materialul seminal destinat exportului a fost colectat după data la care centrul a fost autorizat de către
autoritățile naționale competente ale țării exportatoare.
The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of
Directive 88/407/EEC.
Materialul seminal destinat exportului a fost procesat, depozitat și transportat în condiții care respectă
prevederile Directivei 88/407/CEE.

Notes
Observații
This certificate is intended for entry into the Union of semen of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the semen.
Prezentul certificat este destinat intrării în Uniune a materialului seminal provenit de la bovine, inclusiv atunci când Uniunea nu este destinația
finală a materialului seminal.
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 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 conform notelor 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 I.6:
Caseta I.6:
Box I.11:

Caseta I.11:

Box I.19:
Caseta I.19:
Box I.21:
Caseta I.21:
Box I.22:
Caseta I.22:
Box I.24:
Caseta I.24:
Box I.27:
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“Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity.
„Operatorul responsabil pentru transport”: această casetă se completează doar în cazul unui certificat pentru un produs în tranzit.
“Place of dispatch” shall correspond to the semen collection centre listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC
on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm and where the semen was collected.
„Locul de origine” corespunde centrului de colectare a materialului seminal care a fost inclus, în conformitate cu articolul 9
alineatul (2) din Directiva 88/407/CEE, în lista publicată pe site-ul Comisiei:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm și unde materialul seminal a fost colectat.
Identification of container and seal number shall be indicated.
Se menționează numărul de identificare al containerului și numărul sigiliului.
Fill in according to whether it is a transit or an import certificate.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Fill in according to whether it is a transit or an import certificate.
Se completează în funcție de tipul de certificat, și anume de tranzit sau de import.
Total number of packages shall correspond to the number of containers.
Numărul total de pachete trebuie să corespundă cu numărul containerelor.
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate.
Identification number shall correspond to the official identification of the animal.
“Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy.
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COUNTRY/ ȚARA

Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY
Model de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

“Quantity” shall correspond to the number of straws of semen collected on a particular date from an identified donor bull complying
with particular conditions for bluetongue and EHD.
Caseta I.27: „Specie”: Se alege între „Bos taurus”, „Bison bison” sau „Bubalus bubalis”, după caz.
Numărul de identificare corespunde identificării oficiale a animalului.
„Data colectării/producerii” se indică în următorul format: zz/ll/aaaa.
„Cantitatea” corespunde numărului de paiete de material seminal colectate la o anumită dată de la un taur donator identificat care
respectă condițiile speciale în ceea ce privește boala limbii albastre și BHE.
Part II:
Partea II:
(1)
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of
bovine animals.
(1)
Numai țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea enumerat(ă) în anexa IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al
Comisiei pentru materialul seminal provenit de la bovine.
(2)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(2)
Numai centrele de colectare a materialului seminal enumerate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 88/407/CEE pe siteul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(3)
For New Zealand, appearing with the entry “XII” in column 6 of Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 206/2010 (OJ L 73,
20.3.2010, p.1), officially tuberculosis-free bovine herds shall be considered equivalent to officially tuberculosis-free bovine herds in the
Member States recognised based on the conditions laid down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I to Council Directive 64/432/EEC.
(3)
Pentru Noua Zeelandă, care figurează cu mențiunea „XII” în coloana 6 din partea 1 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al
Comisiei (JO L 73, 20.3.2010, p. 1), șeptelurile de bovine oficial indemne de tuberculoză sunt considerate echivalente cu șeptelurile de
bovine din statele membre recunoscute ca fiind oficial indemne de tuberculoză pe baza condițiilor prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa A
secțiunea I la Directiva 64/432/CEE a Consiliului.
(4)
Delete as necessary.
(4)
Se elimină, după caz.
(5)
Compulsory for Australia, Canada and the United States.
(5)
Obligatoriu pentru Australia, Canada și Statele Unite.
(6)
Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter (2.1.3) of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines
for Terrestrial Animals.
(6)
Standardele pentru testele de depistare a virusului BHE sunt descrise în capitolul referitor la boala limbii albastre (2.1.3) din Manualul de
teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre.
Official veterinarian Medic veterinar oficial
Name (in capital letters)
Numele (cu majuscule)
Date
Data

Qualification and title
Calificarea și titlul

Stamp
Ștampila

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

2021/403-RO

Page 7 of 7

