
 

 

 

Schema de certificare FSSC vs.4.1 este aplicabilă următoarelor categorii de activităţi ale 

lanţului alimentar: 

1. Activităţi în ferme de animale- creşterea animalelor pentru carne, lapte, ouă, miere, excepţie 

făcând capturarea animalelor, vânătoarea şi pescuitul (AI) 

2. Fabricarea produselor alimentare (C) 

a) Fabricarea produselor alimentare perisabile de origine animală- produse din carne, carne de 

pasăre, ouă, produse lactate, peşte şi fructe de mare (CI) 

b) Fabricarea produselor alimentare perisabile de origine vegetală- din fructe, sucuri proaspete, 

legume, cereale, nuci şi leguminoase (CII) 

c) Fabricarea produselor alimentare perisabile de origine animală şi vegetală- produse mixte- 

pizza, lasagna, sandwich, găluşte, mâncăruri gata pentru consum (CIII) 

d) Procesarea produselor stabile la temperatura ambientală- conserve, biscuiţi, snacks, ulei, apă de 

băut, băuturi, paşte, făină, zahăr, sare pentru alimente (CIV) 

3. Fabricarea produselor (bio) chimice- aditivi pentru alimente şi pentru hrana animalelor, 

vitamine, minerale, produse terapeutice obţinute prin cu ajutorul biotechnologiei, fertilizatori şi 

produse de curăţenie (K) 

4. Fabricarea ambalajelor pentru alimente şi a materialelor de ambalare- pentru contact direct sau 

indirect cu alimentul (I) 

5. Fabricarea hranei pentru animale (D) 

a) furaje pentru animale, furaje pentru peşti (DI) 

B) hrană pentru animale de companie, hrană pentru câini şi pisici (DII) 

6. Servicii pentru transport şi depozitare- activităţi de transport şi depozitare de-a lungul lanţului 

alimentar (G)  

a) pentru alimente/ hrana animalelor perisabile (GI) 

b) pentru alimente/ hrana animalelor stabile la temperatura ambientala (GII) 

7. Catering- prepararea, depozitarea şi, când este aplicabil, livrarea alimentelor pentru consum, la 

locul de preparare sau la o unitate satelit (E) 



 

 

 

8. Comercializare- Furnizarea produselor finite către un un consummator (piaţă de retail, 

magazine, vânzare en- gros) (FI) 

Documentele de referinţă pentru programele preliminare aplicabile Schemei de certificare 

FSSC22000 versiunea 4: 

BSI PAS 221: 2013, Prerequisite programmes for food safety în food retail/ Programe preliminare 

pentru siguranţă alimentului în comerţul cu amănuntul al alimentelor 

ISO/ TS 22002-1: 2009, Prerequisite programmes for food safety- Part 1: Food/ Programe 

preliminare pentru siguranţă alimentului- Partea1: Alimente 

ISO/ TS 22002-2: 2013 Prerequisite programmes for food safety- Part 2: Catering/ Programe 

preliminare pentru siguranţă alimentului- Partea a 2-a: Catering 

ISO/ TS 22002-3: 2011, Prerequisite programmes for food safety- Part 3: Farming/ Programe 

preliminare pentru siguranţă alimentului- Partea a 3-a: Ferme 

ISO/ TS 22002-4: 2013, Prerequisite programmes for food safety- Part 4: Food packaging 

manufacturing/ Programe preliminare pentru siguranţă alimentului- Partea a 4-a Fabricarea 

ambalajelor pentru alimente 

ISO/TS 22002-6:2016, Prerequisite programmes for food safety- Part 6: Feed and animal food 

production/ Programe preliminare pentru siguranţă alimentului- Partea a 6-a: Fabricarea 

nutreturilor şi a hranei pentru animale 

NEN NTA 8059: 2016, Prerequisite programs on food safety for transport and storage/ Programe 

preliminare pentru siguranţă alimentului pentru transport şi depozitare. 


