
 

 

 
Bucuresti, 07.01.2019 

 
POLITICA CERTIND PRIVIND TRANZITIA CERTIFICARILOR DE LA FSSC 22000 versiunea 4.1 LA 

CERINTELE FSSC 22000 versiunea 5. 

  
 
 Fundatia FSSC 22000 a publicat in luna decembrie 2018 documentul tehnic Requirements for the FSSC 
22000 V5 upgrade process, prin care comunica actualizarea Schemei de Certificare FSSC 22000 la versiunea 
5, care va fi publicata in luna Mai 2019.  
 

Principalele motive pentru modificarea noii versiuni a FSSC 22000 V5 sunt: 

• Publicarea noului standard ISO 22000: 2018 

• Includerea deciziilor Consiliului partilor interesate 

• Conformitatea cu cerintele GFSI 

• Procesul de îmbunătățire continuă 

 Documentul tehnic prevede ca auditul in conformitate cu cerintele actualei versiuni (V4.1) a FSSC 
22000 va fi permis doar pana la data de 31 decembrie 2019, urmând ca toate certificatele de conformitate emise 
conform FSSC 22000 V4.1 sa expire la data de 29.06.2021.   
 
 Astfel, organizatiile certificate conform FSSC 22000 V4.1 au la dispozitie perioadele: 
 • mai 2019 (dupa publicare)- 31 decembrie 2019 sa implementeze cerintele FSSC 22000 V5,  
 • 01 ianuarie 2020- 31 decembrie 2020 sa fie evaluate pentru realizarea tranzitiei la cerintele  
 FSSC 22000 V5.  
 
  In perioada 01 ianuarie 2019- 31 decembrie 2019 CERTIND va efectua certificări, supravegheri şi 
recertificări pentru sisteme de management al sigurantei alimentului in conformitate cu FSSC 22000 V4.1. 
 CERTIND va efectua auditurile de evaluare a tranzitiei la FSSC 22000 V5 dupa obtinerea acreditarii, in 
cursul ciclului de certificare curent, incepand cu 01 ianuarie 2020 dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.  
 Deciziile CERTIND in procesul de realizare a tranzitiei cerintele FSSC 22000 V5 vor putea fi luate pana 
la data de 29.06.2021. 
  După efectuarea evaluarilor in vederea tranzitiei la FSSC 22000 V5 CERTIND va emite un certificat de 
conformitate care va conţine data deciziei pentru realizarea tranzitiei si data de expirare conform ciclului normal 
de certificare.  
 CERTIND, începand cu data de 01.01.2020, va efectua certificări, supravegheri şi recertificări pentru 
sisteme de management al sigurantei alimentului numai in conformitate cu cerintele FSSC 22000 V5. 

 
Organizațiile ce deţin certificare in conformitate cu FSSC 22000 V4.1 trebuie să întreprindă următoarele 

acțiuni: 
a) să obtina o copie a standardului ISO 22000:2018 si a cerintelor aditionale ale schemei de certificare 

FSSC 22000 V5. 
b) sa identifice diferenţele din sistemul de management al sigurantei alimentului care trebuie abordate 

pentru a satisface cerințele noi; 
c) să elaboreze un plan de implementare; 
d) să se asigure ca sunt satisfăcute noile cerinţe de competență și să realizeze conștientizarea pentru 

toate părțile care au un impact asupra eficacității sistemului de management al sigurantei alimentului; 
e) să actualizeze sistemul de management al sigurantei alimentului existent pentru a îndeplini noile cerințe 

ale standardului ISO 22000: 2018 si ale cerintelor aditionale FSSC V5 și să asigure verificarea eficienței 
acestora (să realizeze cel puţin un audit intern complet şi o analiză de management). 

 
  



 

 

 

 

Efectuarea tranzitiei la FSSC 22000 V5 

 
 Evaluarea tranzitiei la noul standard se va efectua in cursul auditurilor programate de supraveghere sau 
recertificare. 
 In această situaţie timpul de audit pentru auditurile de supraveghere sau de recertificare nu va fi 
suplimentat pentru evaluarea modului in care organizaţia a implementat modificările aduse de FSSC 22000 V5.   
 
 Decizia de eliberare a certificării conform FSSC 22000 V5 se va face numai după ce au fost analizate, 
acceptate și verificate acțiunile pentru rezolvarea neconformităților majore sau critice constatate și au fost 
acceptate actiunile corective al clientului pentru neconformitățile minore identificate. 
  
 In urma evaluărilor care vor constata efectuarea tranzitiei la FSSC 22000 V5, CERTIND va emite un nou 
certificat de conformitate. 
 
 In situaţia evaluarii tranzitiei in cadrul auditurilor de supraveghere se va trece pe certificatul de 
conformitate data de expirare a ciclului de certificare in curs (3 ani de la data deciziei de acordare). 
  
 In situaţia evaluarii tranzitiei la recertificare, certificările vor avea o valabilitate de 3 ani de la data 
expirării ciclului anterior de certificare. 
  
 CERTIND încurajează organizaţiile ce deţin un sistem de management al sigurantei alimentului 
implementat in conformitate cu FSSC 22000 V4.1 să se familiarizeze cu cerinţele noului standard ISO 22000: 
2018 şi să iniţieze procesul de tranzitie, iar pentru organizaţiile ce intenţionează să implementeze in perioada 
viitoare un sistem de management al sigurantei alimentului să utilizeze ca si document de referinta standardul 
ISO 22000: 2018.  
 
 CERTIND va comunica in termen de maxim 1 luna toate organizatiile client care detin certificare FSSC 
22000 V4.1 despre publicarea cerintelor  FSSC 22000 versiunea 5/ 2019, prin intermediul persoanelor de 
contact cat si prin pagina sa de internet si va fi dispozitia clientilor sai sau a organizatiilor interesate in obtinerea 
certificarii FSSC 22000 pentru lamuriri privind modificarile intervenite in procesul de certificare  in urma publicarii 
noii versiuni a Schemei FSSC 22000, anuntata pentru luna mai 2019.   

 
 
 Pentru orice informaţii referitoare la procesul de evaluare a tranzitiei prezentat in această politică vă 
stăm la dispoziţie. 
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