REGULI PENTRU CERTIFICAREA FSSC 22000
SCHEMA DE CERTIFICARE FSSC 22000 vs.4.1
Cerinte pentru procesul de certificare
Solicitarea certificarii FSSC 22000
1. Organismul de certificare
Organismele de certificare trebuie sa detina licenta din partea Fundatiei FSSC 22000 pentru categoriile
lantului alimentar in care este incadrat sectorul de activitate al clientului.

2. Autoevaluare
Este recomandat ca organizatia solicitanta sa efectueze o autoevaluare fata de versiunea curenta a
schemei disponibila pe pagina web www.fssc22000.com.
Cerintele referentialului de certificare pentru evaluarea programelor preliminare difera in functie de
categoria lantului alimentar pentru sectorul de activitate al clientului.
Odata cu finalizarea autoevaluarii si identificarea lacunelor in implementare, organizatia solicitanta poate
contacta organismul de certificare selectat pentru a primi formularele de solicitare si incheierea contractului
de certificare.
2.1

Formularul de solicitare a certificarii
CERTIND va solicita completarea unui formular oficial de solicitare a certificarii, semnat de un

reprezentant autorizat al organizatiei aplicante.
Este responsabilitatea clientului care solicita certificarea sa se asigure ca transmite informatii adecvate si
exacte despre organizatie.
Informatiile trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
a)

Propunerea domeniul de certificare

b)

Numarul angajatilor in management si productie

c)

Detalii despre schimburile de lucru

d)

Numarul liniilor de productie

e)

Numarul studiilor HACCP

f)

Informatii despre alte sisteme de management certificate sau scheme recunoscute GFSI

g)

Cand este aplicabil: informatii privind sediul central separat de adresa locatiei de productie si
functiile cheie controlate de la sediul central, activitati de depozitare in afara locatiei, activitati de
procesare in afara locatiei principale de productie

h)

Cand este aplicabil: detalii in legatura cu solicitarea auditului de tranzitie de la cerintele ISO
22000 sau ale altor scheme recunoscute GFSI la FSSC 22000.
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2.2 Contractul de certificare
Intre client si CERTIND trebuie sa existe un contract care sa metioneze domeniul procesului de certificare si
care sa faca referire la toate cerintele schemei de certificare.

2.3 Taxa anuala
1) CERTIND va percepe de la organizatiile certificate in conformitate cu cerintele schemei o taxa anuala pe
care o va plati Fundatiei FSSC 22000.
2) Fundatia decide anual valoarea acestei taxe.

3 Procesul de certificare
3.1 Pregatirea
Pentru auditurile de certificare initiala, organizatia solicitanta trebuie sa convina asupra unei date
convenabile pentru evaluare, tinandu-se cont de activitatea necesara de pregatire in vederea indeplinirii
cerintelor schemei.
Organizatia trebuie sa se pregateasca pentru evaluare, sa aiba documentatia adecvata pe care
auditorul CERTIND trebuie sa o evalueze si sa aiba functiile responsabile la dispozitie pe durata auditului la
locatia auditata.
Organizatia trebuie sa se asigure ca produsele/ serviciile sale relevante care au legatura cu
procesele domeniului de certificare solicitat pot fi regasite si evaluate pe durata auditului.

3.2 Proces de audit in doua stadii
Auditul initial de certificare este intotdeauna desfasurat la locatia de productie si este desfasurat in doua
stadiI distincte.
a) Auditul stadiu 1 verifica daca sistemul de management a fost proiectat si implementat in concordanta
cu angajamentul managementului la cel mai inalt nivel, pentru conformitatea cu cerintele schemei.
Obiectivul acestui audit este sa evalueze pregatirea organizatiei pentru continuarea cu stadiul 2 de
audit.
b) Stadiul 2 de audit fundamenteaza solicitarea managementului superior al organizatiei de evaluare a
gradului de implementare a sistemului de management al sigurantei alimentului
Activitatile propuse pentru domeniul certificarii trebuie evaluate pe parcursul auditului de certificare initiala.
3.2.1 Emiterea certificatului
CERTIND va emite certificatul in maxim 30 de zile calendaristice de la data deciziei de certificare.
Certificatul expira in 3 ani de la data deciziei de certificare initiale.
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Desi certificatul este emis pentru organizatia client, el va ramane proprietatea organismului de
certificare, in conditiile prevazute in contract.
3.2.2 Audituri de supraveghere
Auditurile de supraveghere vor evalua si raporta conformitatea cu cerintele schemei inclusiv
utilizarea marcilor si referirea la certificare.
Cel putin unul din cele doua audituri de supraveghere trebuie sa fie neanuntat.
Programul de audit va lua in considerare si rezultatele oricaror audituri anterioare,
inclusiv auditurile neanuntate.
Daca pe durata unui audit neanuntat nu pot fi indeplinite toate obiectivele auditului,
CERTIND va efectua un audit suplimentar al carui tip va fi hotarat in functie de constatarile
auditului cu obiective neindeplinite in totalitate.
3.2.3 Recertificarea
Auditul de recertificare trebuie sa fie planificat si realizat în timp util pentru a permite reinnoirea
certificatului inainte de data expirarii.
Scopul acestui audit este confirmarea ca intregul sistemul de management al sigurantei alimentului
continua sa fie conform cu toate cerintele schemei.
Deasemena auditul include o analiza a sistemului de management al sigurantei alimentului pentru
intreaga perioada de certificare anterioara, incluzand rapoartele auditurilor de supraveghere anterioare si
reclamatiile primite.
CERTIND va decide reinoirea ciclului de certificare in baza auditului de recertificare care trebuie sa
indeplineasca aceleasi cerinte cu auditul de certificare initiala.
3.2.4 Utilizarea siglei Schemei FSSC 22000
1. Utilizarea Logo FSSC 22000 reprezinta obtinerea certificarii pentrru cel mai exigent standard al sigurantei
alimentului.
2. Pentru mentinerea integritatii, utilizarea siglei si protectia impotriva reproducerii acesteia este controlata
de Fundatia FSSC 22000.
3. Nu este permisa mentionarea detinerii unui certificat FSSC 22000 sau orice alta referire ca de exemplu:
„Produs intr-o organizatie certificata FSSC 22000” pe eticheta produsului, pe ambalaje, etc
4. Organismul de certificare va audita utilizarea logo-ului FSSC 22000 de catre organizatiile certificate pe
perioada oricarui audit de certificare initiala, supraveghere si de recertificare.
Orice neconformitate asociata cu utilizarea logo FSSC 22000 va necesita actiuni imediate de restabilire a
conformitatii cu cerintele Fundatiei FSSC 22000.
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4 Tranzitia la FSSC 22000
1. Cand se efectueaza tranzitia de la Dutch HACCP, ISO 22000 sau o schema de certificare recunoscuta
GFSI la certificarea conform schemei FSSC 22000, nu sunt cerute etapele auditului de certificare stadiu 1 si
stadiu 2 pentru confirmarea indeplinirii de catre sistemul de management al sigurantei alimentului a tuturor
cerintelor schemei.
Auditul de tranzitie va fi efectuat in baza cerintelor schemei pentru recertificare.
In acest caz, raportul de audit trebuie:
a) sa specifice clar tipul auditului, de ex. „audit de tranzitie de la cerintele ISO 22000 sau de la o schema
recunoscuta GFSI la schema FSSC 22000”,
b) sa furnizeze detalii ale auditului anterior, in special legat de neconformitati,
c) sa confirme valabilitatea certificatului existent,
d) sa confirme indeplinirea tuturor cerintelor schemei.
2. Calcularea timpului de audit pentru tranzitie se face in baza cerintelor schemei pentru recertificare.
3. Auditul de tranzitie trebuie sa aiba ca rezultatt un nou certificat FSSC 22000 cu o valabilitate de regula de
3 ani.

5 Modificari semnificative
Odata cu obtinerea certificarii, orice modificare semnificativa care poate afecta indeplinirea conditiilor de
certificare, trebuie comunicata la CERTIND, asa cum este stipulat in contractul de certificare.

5.1 Notificare
a) Organizatia trebuie sa raporteze schimbarile semnificative din organizatie in maxim 3 zile lucratoare, asa
cum este stipulat in contractul de certificare.
b) Modificarile semnificative includ:
i) statutul legal, comercial, organizational sau de proprietate,
ii) organizare si management (ex. Personal cheie, personal tehnic sau de decizie si executie),
iii) denumirea organizatiei, adresa de contact, detaliile locatiilor,
iv) domeniul de operare si categoriile de produse acoperite de sistemul de management certificat,
v) sistem de management si/ sau procese,
vi) orice alta modificare care face ca informatiile din certificat sa fie inexacte.
c) Organizatiile trebuie sa solicite opinia CERTIND in situatia in care exista dubii cu privire la semnificatia
unei modificari.
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5.1.1 Analizarea de catre organismul de certificare
CERTIND va analiza modificarile raportate, va decide asupra semnificatiei si consecintelor pentru
conformitatea cu cerintele schemei si va concluziona daca sunt necesare sau nu activitati suplimentare de
verificare. CERTIND decide deasemenea daca modificarile domeniului de certificare trebuie sa fie acordate.
Daca vor fi acordate aceste modificari, certificatul curent va fi inlocuit de un nou certificat cu aceeasi data de
expirare ca si certificatul original.
Informatiile despre organizatie (care ar trebui sa necesite extinderea sau schimbarea declaratiilor
domeniului de certificare si detaliile din certificat si implicit modificari in registrul organizatiilor certificate
FSSC 22000) vor fi actualizate de CERTIND in consecinta in baza de data FSSC 22000.

6 Evenimente grave
Organizatia certificata are obligatia contractuala de a informa CERTIND despre evenimentele grave
care pot avea impact asupra sigurantei alimentului sau asupra integritatii certificarii si asupra datelor
inregistrate de catre CERTIND in Registrul Organizatiilor Certificate FSSC 22000.

6.1 Raportarea
a) Organizatiile trebuie sa raporteze imediat evenimentele grave la CERTIND.
b) Evenimentele grave includ:
i) proceduri legale cu privire la respectarea sigurantei produselor, urmariri penale si rezultatele
acestora in legatura cu siguranta alimentului sau legalitatea
ii) evenimente publice de siguranta alimentului (rechemarea produsului, calamitati, etc)
iii) evenimente extraordinare care constituie amenintari majore asupra sigurantei alimentului sau
integritatii certificarii cum ar fi războiul, greva, revolta, instabilitatea politică, tensiunea geopolitică, terorismul,
criminalitatea, pandemia, inundaiile, cutremurul, piraterie informatica, alte calamităi naturale sau provocate
de mana omului.
c) CERTIND va parcurge etapele adecvate pentru evaluarea situatiei si va intreprinde orice actiune
adecvata, inclusiv activitati suplimentare de verificare.
d) Aceste activitati pot avea implicatii asupra statutului clientului de organizatie certificata
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6.2 Rechemari
O organizatie este intotdeauna responsabila pentru esecurile propriului sistem de management care
pot conduce la rechemarea de la consumator a produselor disponibile pe piata.
a)

Actiuni imediate

Sunt solicitate actiuni imediate daca este evident ca sistemul de management al organizatiei nu a
reusit sa depisteze si sa controleze produsele compromise,
- aceste produse trebuie retrase din piata de catre organizatie si
- organizatia trebuie sa informeze imediat CERTIND.
b)

Consecinte

CERTIND va evalua actiunile corective ale organizatiei referitor la retragere si va determina orice
consecinte sau orice actiuni necesare pentru mentinerea certificarii.

7 Perioada de tranzitie
CERTIND va audita organizatiilor in conformitate cu cerintele FSSC22000 versiunea 4.1 incepand
cu luna ianuarie 2018, anul 2017 fiind considerat un an de tranzitie pentru implementarea noilor cerinte.

a)

Actiuni imediate

Sunt solicitate actiuni imediate daca este evident ca sistemul de management al organizatiei nu a
reusit sa depisteze si sa controleze produsele compromise,
- aceste produse trebuie retrase din piata de catre organizatie si
- organizatia trebuie sa informeze imediat CERTIND.
b)

Consecinte

CERTIND va evalua actiunile corective ale organizatiei referitor la retragere si va determina orice
consecinte sau orice actiuni necesare pentru mentinerea certificarii.
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