
 

 

 
SCHEMA DE CERTIFICARE FSSC 22000 vs.5.1/ 20120 

Actualizari Decembrie 2020 

 

Fundatia FSSC 22000 a publicat in luna Noiembrie 2020 subversiunea 5.1 a 

Schemei de certificare FSSC 22000 v5. 

Principalii factori care au inițiat dezvoltarea acestei subversiuni au fost: 

• Incorporarea cerințelor de referință GFSI versiunea 2020.1 

• Consolidarea procesului de acordare a licențelor și a Programului de integritate 

pentru orgsnismele de certificare 

• Modificări editoriale minore sau modificări ale cerințelor schemei V5 

Toate documentele Schemei FSSC 22000 V5.1 pot fi descărcate gratuit de pe 

site-ul web FSSC 22000 www.fssc22000.com  

 

Informatii generale 

Schema se bazează pe standardele/ specificațiile tehnice disponibile 

publicului:  

• Cerințe ISO 22000:2018 pentru orice organizație din lanțul alimentar;  

• Cerințe ISO 9001 (unde este aplicabila schema Q-FSSC 22000);  

• Programe preliminare relevante (PRP) bazate pe specificații tehnice pentru 

sectorul de activitate (de exemplu, ISO / TS 22002-x ; PAS xyz) ; și  

• Cerințe suplimentare FSSC 22000 v5.1, determinate de părțile interesate. 

 

PROPRIETATE ȘI GUVERNARE 

Fundația FSSC 22000 (în continuare Fundația) păstrează proprietatea și drepturile 

de autor asupra tuturor documentațiilor legate de schemă și deține, de asemenea, 

acordurile pentru toate organismele de certificare, organismele de acreditare și 

organizațiile de formare implicate. Statutele Fundației conțin dispoziții și cerințe 

suplimentare cu privire la proprietatea și guvernarea Fundației și a Schemei. Aceste 

Statute sunt disponibile publicului în Registrul Camerei de Comerț din Gorinchem, Țările 

de Jos, cu numărul 64112403. Astfel de dispoziții și cerințe suplimentare fac parte din 

schemă în măsura în care se pot referi la drepturile și obligațiile părților interesate directe 

și indirecte.  

Versiunea oficială și validă a Schemei este in LIMBA ENGLEZA. 



 

   

NATURA SCHEMEI  

Schema oferă un sistem independent bazat pe ISO pentru audit și certificare terță 

parte. Schema:  

a) Incorporează standarde ISO, specificații tehnice specifice sectorului pentru PRP, 

cerințe suplimentare bazate pe piață, precum și cerințe legale și de reglementare;  

b) este recunoscut de Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentară (GFSI);   

c) Permite integrarea cu alte standarde ale sistemului de management, cum ar fi 

cele pentru calitate, mediu, sănătate și securitate etc;  

d) este guvernata de o fundație non-profit și administrata de un consiliu 

independent de părți interesate;  

e) Crește transparența pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente;  

f) Oferă un „Registrul FSSC 22000 al organizațiilor certificate” care este accesibil 

publicului.  

 CERINTE PENTRU ORGANIZATIILE CARE TREBUIE EVALUATE IN VEDEREA 

CERTIFICARII FSSC 22000. 

Generalități  

Organizațiile vor dezvolta, implementa și menține toate cerințele prezentate mai jos 

și vor fi auditate de un organism de certificare licentiat pentru a primi un certificat valid. 

Cerințele de audit pentru certificarea FSSC 22000 constau din:  

1) cerințele sistemului de management al siguranței alimentelor ISO 22000: 2018; 

2) Cerințele programelor preliminare specifice sectorului (PRP) (ISO / TS 22002-x 

seria sau alt standard PRP specificat) și;  

3) FSSC 22000 Cerințe suplimentare.  

Cerințele de audit pentru certificarea de Calitate- FSSC 22000 constau in:  

1) cerințele sistemului de management al siguranței alimentelor ISO 22000: 2018; 

2) Cerințe privind sistemul de management al calității ISO 9001: 2015;  

3) Cerințele programelor preliminare specifice sectorului (PRP) (ISO / TS 22002-x 

seria sau alt standard PRP specificat) și;  

4) FSSC 22000 Cerințe suplimentare.  

Lista deciziilor consiliului părților interesate (BoS) este un document care conține  

decizii aplicabile schemei FSSC 22000. Deciziile anulează sau oferă clarificări 

suplimentare cu privire la regulile existente ale schemei și trebuie să fie puse în aplicare și 

aplicate în perioada de tranziție definită. Lista de decizii este dinamică și poate fi ajustată 

de BoS atunci când se consideră necesar. 



 
 

 

MODIFICARI ALE CERINTELOR ADITIONALE FSSC 22000 V5.1 

Cerinte aditionale FSSC 22000 V5.1 

2.5.1 MANAGEMENTUL SERVICIILOR ȘI AL MATERIALELOR ACHIZITIONATE 

a) În plus față de clauza 7.1.6 din ISO 22000: 2018, organizația se asigură că, în cazul în 

care serviciile de analiză de laborator sunt utilizate pentru verificarea și/ sau validarea 

siguranței alimentelor, acestea vor fi efectuate de un laborator competent (incluzand atât 

laboratoare interne, cât și laboratoare externe, după caz) care are capacitatea de a 

produce rezultate precise și repetabile ale testelor folosind metode de testare validate și 

cele mai bune practici (de exemplu, participarea cu succes la programe de testare a 

competenței, programe aprobate de reglementare sau acreditare la standarde 

internaționale precum ISO 17025). 

b) Pentru categoriile lanțului alimentar C, D, I, G și K, următoarea cerință suplimentară se 

aplică la clauza 7.1.6 din ISO 22000: 2018: Organizația trebuie să aibă o procedură 

documentată pentru achiziții în situații de urgență, pentru a se asigura că produsele 

continua sa fie conforme cu cerințele specificate și furnizorul a fost evaluat. 

c) În plus față de clauza 9.2 din ISO/ TS 22002-1: 2009, organizația va avea o politică 

pentru achiziționarea de animale, pești și fructe de mare care sunt supuse controlului 

substanțelor interzise (de exemplu, produse farmaceutice, medicamente veterinare, 

metale grele și pesticide); 

d) Pentru categoriile lanțului alimentar C, D, I, G și K, următoarea cerință suplimentară se 

aplică la ISO/ TS 22002-1 clauza 9.2; ISO / TS 22002-4 clauza 4.6 și IS / TS 22002-5 

clauza 4: Organizația trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un proces de 

analiza a specificațiilor produselor pentru a asigura conformitatea continuă cu siguranța 

alimentară, cerințele legale și cerințele clienților.  

 

2.5.2 ETICHETAREA PRODUSULUI 

În plus față de clauza 8.5.1.3 din ISO 22000:2018, organizația trebuie sa se asigure că 

produsele finite sunt etichetate în conformitate cu toate cerințele legale și de reglementare 

aplicabile în țara de vânzare intenționată, inclusiv alergeni și cerințele specifice clienților. 

În cazul în care produsul nu este etichetat, toate informațiile relevante despre produs 

trebuie puse la dispoziție pentru a asigura utilizarea sigură a alimentelor de către client 

sau consumator. 

 

 



 
 

 

2.5.3 APĂRAREA ALIMENTELOR (Food defense) 

2.5.3.1 EVALUAREA AMENINȚĂRILOR 

Organizația trebuie să dispună de o procedură documentată pentru: 

a) Efectuarea evaluarii amenințărilor in scopul identificarii și evaluarii potențialele 

amenințări; 

b) Elaborarea si implementarea măsurilor de atenuare pentru amenințări semnificative. 

2.5.3.2 PLAN 

a) Organizația trebuie să aibă un plan documentat de apărare a alimentelor, care să 

specifice măsurile de atenuare care acoperă procesele și produsele din domeniul de 

aplicare al FSMS al organizației. 

b) Planul de apărare a alimentelor va fi susținut de FSMS al organizației. 

 

2.5.4 ATENUAREA FRAUDEI ALIMENTARE (Food fraud mitigation) 

2.5.4.1 EVALUAREA VULNERABILITĂȚII  

Organizația trebuie să dispună de o procedură documentată pentru:  

a) a efectua o evaluare a vulnerabilității pentru frauda alimentara si pentru a identifica și a 

evalua potențialele vulnerabilități; 

b) a elabora și implementa măsuri de atenuare pentru vulnerabilități semnificative. 

2.5.4.2 PLAN  

a) Organizația trebuie să aibă un plan documentat de atenuare a fraudei alimentare care 

să specifice măsurile de atenuare care acoperă procesele și produsele din domeniul de 

aplicare al FSMS al organizației. 

b) Planul de atenuare a fraudei alimentare va fi susținut de FSMS al organizației. 

c) Planul trebuie să respecte legislația aplicabilă și să fie actualizat. 

 

2.5.5 UTILIZAREA LOGOULUI 

a) Organizațiile certificate, organismele de certificare și organizațiile furnizoare de instruire 

vor utiliza sigla FSSC 22000 numai pentru activități de marketing, cum ar fi materiale 

tipărite ale organizației, site-ul web și alte materiale promoționale. 

b) În cazul utilizării siglei organizația trebuie să respecte următoarele specificații:  

Culoare  

Verde PMS 348 U CMYK 82/25/76/7 RGB 33/132/85 # 218455  

Gri PMS 60% negru CMYK 0/0/0/60 RGB 135/ 136/138 # 87888a  



 

Utilizarea siglei în alb și negru este permisă atunci când toate celelalte texte și imagini 

sunt alb-negru. 

c) Organizației certificate nu i se permite să utilizeze sigla FSSC 22000, orice declarație 

sau să facă trimitere la statutul său certificat pe: 

i. un produs; 

ii. eticheta acestuia; 

iii. ambalajul acestuia (primar, secundar sau orice altă formă); 

iv. în orice alt mod care implică FSSC 22000 aprobă un produs, proces sau serviciu. 

 

2.5.6 MANAGEMENTUL ALERGENILOR (CATEGORIILE LANȚULUI ALIMENTAR C, E, 

FI, G, I și K) 

Organizația trebuie să aibă un plan documentat de gestionare a alergenilor care include: 

a) Evaluarea riscurilor care acoperă toate sursele potențiale de contaminare încrucișată cu 

alergeni și; 

b) Măsuri de control pentru reducerea sau eliminarea riscului de contaminare încrucișată. 

 

2.5.7 MONITORIZAREA MEDIULUI (CATEGORIILE LANTULUI ALIMENTAR C, I și K) 

Organizația trebuie să aibă la dispoziție: 

a) Program de monitorizare a mediului bazat pe risc; 

b) Procedura documentată pentru evaluarea eficacitatii tuturor controalelor privind 

prevenirea contaminării din mediul de fabricație și aceasta trebuie să includă, cel puțin, 

evaluarea controalelor microbiologice și a alergenilor prezenți; 

c) Date despre activitățile de monitorizare, inclusiv analiza periodică a tendințelor. 

 

2.5.8 FORMULAREA PRODUSELOR (CATEGORIA LANȚULUI ALIMENTAR D) 

Organizația trebuie să dispună de proceduri pentru gestionarea utilizării ingredientelor 

care conțin substanțe nutritive care pot avea un impact negativ asupra sănătății 

animalelor. 

 

2.5.9 TRANSPORT ȘI LIVRARE (CATEGORIA LANTUL ALIMENTAR FI) 

Organizația se asigură că produsul este transportat și livrat în condiții care reduc la 

minimum potențialul de contaminare. 

 

 

 



 
 

 

2.5.10 STOCARE ȘI DEPOZITARE (TOATE CATEGORIILE LANȚULUI ALIMENTAR) 

a) Organizația trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o procedură și un 

sistem specific de rotație a stocurilor care sa includa principiile FEFO coroborat cu 

cerințele FIFO. 

b) În plus față de clauza 16.2  din ISO/ TS 22002-1:2009, organizația trebuie să aibă 

cerințe specifice care definesc timpul și temperatura post-sacrificare în legătură cu 

refrigerarea sau congelarea produselor. 

 

2.5.11 CONTROLUL PERICOLELOR ȘI MĂSURI PENTRU PREVENIREA 

CONTAMINĂRII INCRUCISATE (CATEGORIILE LANTULUI ALIMENTAR C & I) 

a) Pentru categoria I a lanțului alimentar, următoarea cerință suplimentară se aplică la 

clauza 8.5.1.3 din ISO 22000:2018: 

• Organizația trebuie să aibă cerințe specificate în cazul în care ambalajul este utilizat 

pentru a oferi sau a produce un efect funcțional asupra alimentelor (de exemplu, 

prelungirea termenului de valabilitate). 

b) Pentru categoria lanțului alimentar CI, se aplică următoarea cerință în plus față de 

clauza 10.1 din ISO / TS 22002-1:2009: 

• Organizația trebuie să aibă cerințe specificate pentru un proces de inspecție la 

adăpostirea și/ sau la eviscerare pentru a se asigura că animalele sunt apte pentru 

consumul uman; 

 

2.5.12 VERIFICAREA PRP (CATEGORIILE LANTULUI ALIMENTAR C, D, G, I și K) 

Pentru categoriile lanțului alimentar C, D, G, I și K, următoarea cerință suplimentară se 

aplică pentru clauza 8.8.1din ISO22000:2018: 

• Organizația trebuie să stabilească, să pună în aplicare și să întrețină inspecții de rutină 

(de exemplu lunare) ale site-ului / verificări PRP pentru a verifica dacă amplasamentul 

(intern și extern), mediul de producție și echipamentele de procesare sunt menținute într-o 

stare adecvată pentru a asigura siguranța alimentelor. Frecvența și conținutul inspecțiilor 

site-ului / verificărilor PRP se bazează pe risc, cu criterii de eșantionare definite și corelate 

cu specificațiile tehnice relevante. 

 

 

 

 



 
 

2.5.13 DEZVOLTAREA PRODUSULUI (CATEGORIILE LANȚULUI ALIMENTAR C, D, E, 

F, I și K) 

Trebuie stabilită, implementată și menținută o procedură de proiectare și dezvoltare a 

produselor pentru produse noi, precum și modificări ale produselor sau ale proceselor de 

fabricație pentru a se asigura că sunt fabricate produse sigure și legale. Aceasta include 

următoarele: 

a) Evaluarea impactului modificării asupra FSMS, luând în considerare orice pericole noi 

pentru siguranța alimentară (inclusiv alergeni) introduse și actualizând în consecință 

analiza pericolelor 

b) Luarea în considerare a impactului asupra fluxului de proces pentru noul produs și 

produsele și procesele existente 

c) Nevoi de resurse și formare 

d) Cerințe privind echipamentul și întreținerea 

e) Nevoia de a efectua teste de producție și de valabilitate pentru a valida ca formularea și 

procesele sunt capabile să producă un produs sigur și să îndeplinească cerințele clienților 

 

2.5.14 STAREA SĂNĂTĂȚII (CATEGORIA LANȚULUI ALIMENTAR D) 

În plus față de clauza 4.10.1 din ISO/ TS 22002-6, organizația trebuie să aibă o procedură 

pentru a se asigura că sănătatea personalului nu are un efect negativ asupra operațiunilor 

de producție a furajelor. Sub rezerva restricțiilor legale din țara în care operează, angajații 

vor fi supuși unui control medical înainte de angajare în operațiuni de contact cu furajele, 

cu excepția cazului în care pericolele documentate sau evaluarea medicală indică altfel. 

Examinările medicale suplimentare, acolo unde sunt permise, vor fi efectuate conform 

cerințelor și la intervale definite de organizație. 

 

2.5.15 CERINȚE PENTRU ORGANIZAȚIILE CU CERTIFICARE MULTI-SITE 

(CATEGORIILE A, E, FI & G ALE LANTULUI ALIMENTAR) 

2.5.15.1 - Funcția centrală 

a) Managementul funcției centrale trebuie să se asigure că sunt disponibile resurse 

suficiente și că rolurile, responsabilitățile și cerințele sunt clar definite pentru conducere, 

auditorii interni, personalul tehnic care analizeaza auditurile interne și alte persoane cheie 

implicate în FSMS. 

 

 

 



 
 

2.5.15.2 - Cerințe pentru audit intern 

a) Funcția centrală trebuie sa stabileasca o procedură și un program de audit intern care 

sa acopere sistemul de management, funcția centrală și toate amplasamentele. Auditorii 

interni trebuie să fie independenți fata domeniile pe care le auditează și să fie desemnați 

de funcția centrală pentru a asigura imparțialitatea la nivel de amplasament. 

b) Sistemul de management, funcția centralizată și toate amplasamentele vor fi auditate 

cel puțin anual sau mai frecvent pe baza unei evaluări a riscurilor. 

c) Auditorii interni trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe și acest lucru va fi 

evaluat de organismul de certificare anual ca parte a auditului: 

Experiență profesională: 2 ani experiență de lucru cu normă întreagă în industria 

alimentară, inclusiv cel puțin 1 an în organizație. 

Educație: finalizarea unui curs de învățământ superior sau în absența unui curs formal, o 

experiență de lucru de cel puțin 5 ani în domeniul producției sau procesarii de alimente, 

transportului și depozitării, comerțului cu amănuntul, inspecției sau ale domeniilor de 

aplicare. 

i. Pentru auditurile interne FSSC 22000, auditorul principal trebuie să fi finalizat cu succes 

un curs FSMS, QMS sau FSSC 22000 de auditor sef de 40 de ore. 

ii. Alți auditori din echipa de audit intern trebuie să fi finalizat cu succes un curs de auditor 

intern de 16 ore care să acopere principiile, practicile și tehnicile de audit. Instruirea poate 

fi asigurată de auditorul intern calificat sau prin intermediul unui furnizor extern de instruire. 

iii. Instruire privind schema FSSC care acoperă cel puțin ISO 22000, programele 

preliminare relevante bazate pe specificațiile tehnice pentru sector (de exemplu ISO/ TS 

22002-x; PAS-xyz) și cerințele suplimentare FSSC - minimum 8 ore. 

d) Rapoartele de audit intern vor fi supuse unei analize tehnice de către funcția centrală, 

inclusiv abordarea neconformităților rezultate din auditul intern. Revizorii tehnici trebuie să 

fie imparțiali, să aibă capacitatea de a interpreta și aplica documentele normative FSSC 

(cel puțin ISO 22000, ISO/ TS 22002-x relevant ; PAS-xyz și cerințele suplimentare FSSC) 

și să aibă cunoștințe despre procesele și sistemele organizației.  

e) Auditorii interni și revizorii tehnici vor fi supuși monitorizării și calibrării anuale a 

performanței. Orice acțiune de urmărire identificată trebuie acționată în mod adecvat în 

timp util și adecvat de către funcția centrală. 

*FSMS- Food Safety Management System 

 

 

 



 
 

 

 

Cerinte privind actualizarea organizatiilor certificate FSSC V5 fata de  

FSSC 22000 V 5.1  

 

2.2.3 Audituri și certificate 

• Nu este posibilă actualizarea la V5.1 in cadrul auditurilor de supraveghere, direct de la 

FSSC 22000 V4.1 

 

• Audituri de certificare inițialA (Etapa 1 + Etapa 2):  

- atât auditul Etapei 1, cât și Etapa 2 vor fi efectuate fata de versiunea 5.1, atunci 

când auditul are loc incepand cu 1 aprilie 2021 SAU  

- se desfășoară etapa 1 fata de versiunea 5 (când se efectuează înainte de 1 aprilie 

2021) și etapa 2 fata de versiunea 5.1 atunci când se desfășoară incepand cu 1 

aprilie 2021 

 

• Auditurile de recertificare  

Pot fi efectuate direct de la versiunea 4.1 la versiunea 5.1 în cazul în care auditul de 

recertificare are loc incepand cu 1 aprilie 2021, ca urmare a unei prelungiri a valabilității 

certificatului datorită pandemiei Corona. În aceste cazuri, primul audit de supraveghere va 

fi efectuat, de asemenea, în 2021 pentru a îndeplini cerințele privind anul calendaristic și 

de certificare. 

 

• Un audit de actualizare este un audit complet fata de noile cerințe FSSC 22000 V5.1 și 

poate fi efectuat neanunțat acolo unde este necesar pentru a îndeplini cerințele de audit 

neanunțat la fiecare máximum trei ani. 

 

• Tabelul de mai jos prevede diferite scenarii de actualizare V5.1, inclusiv cerințele 

de audit neanunțat (UA) și în cazul în care auditurile din 2020 sunt amânate în 2021 

ca urmare a COVID-19. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Scenarii program Audit- inclusiv actualizarea la FSSC V5.1 si audituri neanuntate 

 

 

Taxe FSSC/ 2021 

Taxă totală pe raport de audit încărcat în portalul FSSC: 150 EUR, (o sută cincizeci de 

euro). Acestea sunt plătite de către organizația certificată (colectate prin intermediul 

organismului de certificare.  

Organismele de certificare își informează organizațiile certificate în acest sens. 

 

 



 
 

 

 

BoS Decision list/ December 2019- December 2020 

Decizii incluse in Schema de certificare FSSC 22000 V5.1 

 

Actualizari Decembrie 2020 

#24 FSSC 22000 Versiunea 5.1 
O nouă sub-versiune a schemei, FSSC 22000 Versin 5.1 a fost aprobată de către 
COMITETUL PĂRȚILOR INTERESATE 

Obligatoriu 

Aplicare din 01 aprilie 2021 

#25 Cerințe pentru procesul de actualizare fata de FSSC 22000 versiunea 5.1 
Documentul de actualizare V5.1 a fost aprobat, stabilind cerințele pentru Organismele de 
Certificare, Organismele de Acreditare și Organizațiile Furnizoare de Instruire cu privire la 
modul de tranziție la versiunea 5.1 a schemei. 

Obligatoriu 

Aplicare din 01 aprilie 2021 

#26 Politica de sancționare Integrity Program 
O versiune actualizată a politicii de sancționare a programului de integritate a fost 
aprobată 

Obligatoriu 

Aplicare din 01 Decembrie 2020- cerinta aplicabila organismelor de certificare 

#27 Cerințe COVID-19- pentru Organismele de Acreditare  
A fost aprobată o versiune actualizată a Cerințelor AB pentru tratarea pandemiei COVID-
19 

Obligatoriu  

Aplicare din 01 Decembrie 2020- cerinta aplicabila organismelor de acreditare 

#28 Document orientativ privind curățarea rezervoarelor de transport 
Un nou document de indrumare a fost elaborat împreună cu un grup de lucru din industrie 
pentru a oferi sprijin organizațiilor certificate FSSC 22000 cu privire la modul de includere 
și control al curățării rezervoarelor de transport în sistemul lor de management al 
siguranței alimentelor. 

Voluntar 

Aplicabil 01 decembrie 2020 

#29 Cerințe COVID-19- pentru organismele de certificare 
A fost aprobată o versiune actualizată a cerințelor organismelor de certificare pentru 
tratarea pandemiei COVID -19. 

Obligatoriu 

Aplicare din 15 Decembrie 2020- cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 

 

 



 
 

 

 

Actualizari Octombrie 2020- cerinte aplicabile organismelor de certificare 
 

#19 Cerința de a finaliza examenul de cunoștințe GFSI ca parte a aprobării 
auditorului nu mai este obligatorie din mai 2020 

Obligatoriu 
 

#20 Anexa 9 
A fost publicată o nouă anexă cu cerințe pentru organismele de certificare privind utilizarea 
TIC (Tehnologia informației și comunicațiilor). Utilizarea abordării de audit TIC este 
voluntară și va fi convenită între OC și organizația certificată. Atunci când se utilizează 
abordarea de audit TIC, cerințele din anexa 9 sunt obligatorii. 

Obligatoriu 

Cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 

#21 Proces de actualizare V5 
Se acordă o concesiune generală pentru extinderea calendarului oficial pentru finalizarea 
auditurilor de actualizare V5 până la 30 martie 2021. Acesta este subiectul pentru care 
organizația certificată primește și este de acord cu două audituri FSSC 22000 în 2021 
pentru a alinia din nou ciclul. Organismul de certificare va trimite o listă a auditurilor FSSC 
22000 reprogramate în 2021 către Fundație până la 31.12.2020 

Obligatoriu 

Cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 

#22 Anexa 9 
A fost publicată o actualizare a Anexei 9 - Cerințe pentru organismele de certificare privind 
utilizarea TIC (Tehnologia informației și comunicațiilor) 

Obligatoriu 

Imediat aplicabil 

 

#23 Audit complet de la distanță 
A fost publicat un nou act adițional (Addendum) cu cerințe pentru efectuarea auditurilor 
complete în caz de eveniment grav. Acest act adițional voluntar poate fi utilizat sub 
rezerva acordului reciproc între organismul de certificare și organizația certificată și are ca 
rezultat certificarea acreditată FSSC 22000 dar care nu este recunoscută în prezent de 
GFSI. În cazul în care se utilizează opțiunea completă de audit la distanță, cerințele din 
addendum sunt obligatorii. 

Voluntar / Obligatoriu 

Imediat aplicabil 

 

 

 

 



 
 

 

Actualizari mai 2020 

#15 COVID 19 

Documentul de poziție Novel Coronavirus (COVID-19) aplicabil organismelor de certificare 
a fost revizuit în conformitate cu cele mai recente cerințe GFSI, care nu permit activități 
de audit la distanță. În orice caz, organismele de certificare trebuie sa determine riscul 
pentru toate organizațiile certificate FSSC 22000 în conformitate cu cerințele 
evenimentelor grave (Schema de certificare FSSC V5 cl. 5.10). Evaluarea riscurilor trebuie 
să ia în considerare cerințele prevăzute în documentul de poziție Corona pentru 
organismele de certificare și să fie încărcat pe portalul FSSC.  
Termenul limită pentru finalizarea acestor evaluări de risc este 1 iulie 2020. 

Obligatoriu 

Aplicare imediata 

 

#16  Datorită pandemiei Novel Coronavirus (COVID-19), a fost convenit un set de cerințe 
obligatorii în temeiul căruia organizațiilor licentiate care furnizeaza instruire (TO) li se 
permite să efectueze cursurile FSSC 22000 existente. 

Obligatoriu 

Aplicare imediata 

Cerinta care se aplica organizatiilor care furnizeaza instruire.  

 

#17  A fost  convenită o nouă anexă 8- E-learning in acord cu cerințele pentru livrarea de 
cursuri aprobate FSSC 22000 de către organizațiile de formare autorizate.  

Obligatoriu 

Aplicare din 14 July 2020 

Cerinta care se aplica organizatiilor care furnizeaza instruire 

 

#18  Neconformitățile trebuie întotdeauna scrise fata de cele mai relevante cerinte ale 
schemei legate de criteriile de audit specifice: din ISO 22000: 2018; standardul specificat 
pentru PRP sau cerința suplimentară FSSC. 

Obligatoriu 

Aplicare din 14 July 2020 

Cerinta care se aplica echipelor de audit.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Actualizari Februarie- Martie 2020 

#9 Transport si depozitare (categoria G) 

Categoria G a lantului alimentar se aplica furnizorilor de servicii care depoziteaza si 
transporta fizic alimente pentru consum uman, alimente pentru hrana animalelor sau 
material de ambalare pentru acestea dar in cele mai multe cazuri nu detin proprietatea 
asupra produsului. 

Aplicare imediat. 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna martie 2020 

 

#10 ISO/TS 22002-4:2013 

In standardul pentru programe preliminare ISO/ TS 22002-4: 2013, cuvandul “ar trebui” in 
clauza 4.13.2 (…………….) trebuie sa fie inlocuit cu cuvantul “trebuie”, aceasta fiind o 
cerinta obligatorie.  

Aplicare imediat. 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna martie 2020 

 

#11 Cerinte modificate ale Schemei de certificare FSSC 22000 (pentru inchiderea 

neconformitatii minore)  

6.2.1 Neconformitate minora 
 
O neconformitate minoră este emisă atunci când constatarea nu afectează capacitatea 
sistemului de management de a obține rezultatele planificate: 
2) Organismul de certificare analizeaza planul de acțiune corectiva și dovezile corecției și il 
aprobă atunci când este acceptabil. Aprobarea organismului de certificare se completează 
în termen de 28 de zile de la ultima zi a auditului. Depășirea acestui interval de timp de 
către organizația are ca rezultat suspendarea certificatului 

Aplicare 01 iunie 2020 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna martie 2020 

 

#12 Cerinte de calificare a auditorilor 

Cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 

#13 FSMA- analiza GAP  

Pe baza schemei FSSC 2000 versiunea 5 a fost elaborată o analiza GAP FSMA revizuită. 
Cerinta aplicabila voluntar 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna martie 2020 

 



 
 

 

 

 

Actualizari Decembrie 2019 

 

#1 Tranzitia la Schema de certificare FSSC 22000 V5 

Cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 
#2. Un document ghid de implementare ISO 22000 a fost elaborat pentru partenerii 
Fundatiei FSSC 22000. 
Acest document nu oferă îndrumări pentru toate cerintele ISO 22000: 2018 ci se axeaza 
pe interpretarea celor două modificări majore ale standardului: 
o Alinierea la structura high- level ISO care aduce noi structuri și noi cerințe de sistem de 
management în raport cu gândirea bazată pe riscuri la nivel organizațional. 
 o Mentionarea OPRP-urilor langa CCPs în „Planul de control al pericolelor” care 
înlocuieste planul HACCP, cu clarificarea cerinței de clasificare și gestionare a celor două 
tipuri de măsuri de control al pericolelor. 

Aplicarea acestui ghid este voluntara. 

Ghidul propus de Fundatia FSSC 22000  a fost prezentat in comunicarea CERTIND 

din luna ianuarie 2020. 

 

#3. Pentru categoriile de lanțuri alimentare C, D, I, G și K, se aplică următoarele 
cerințe GFSI suplimentare: 
• În plus față de clauza 7.1.6 din ISO 22000: 2018, organizația trebuie să dispună de o 
procedură pentru achiziții în situații de urgență pentru a se asigura că produsele sunt în 
continuare conform cerințelor specificate și că furnizorul a fost evaluat. 

Aceasta cerinta a fost mentinuta, ea existand si in FSSC 22000 V4.1 

Aplicare incepand cu 01 ianuarie 2020 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna ianuarie 2020. 

 
#4. Pentru categoria I a lanțului alimentar, se aplică următoarele cerințe GFSI: 
• În plus față de clauza 8.5.1.3 din ISO 22000: 2018, organizația trebuie să aibă cerințe 
specificate în cazul în care ambalajele fabricate sunt utilizate pentru a oferi sau a produce 
un efect funcțional asupra alimentelor (de exemplu, prelungirea duratei de viață). 

Aceasta cerinta a fost mentinuta, ea existand si pentru FSSC 22000 V4.1 

Aplicare incepand cu 01 ianuarie 2020 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna ianuarie 2020. 

 

 

 



 
 

 

#5. Pentru categoria CI a lanțului alimentar, se aplică următoarele cerințe GFSI 
suplimentare: 
• pe lângă clauza 9.2 din ISO / TS 22002-1: 2009, organizația trebuie sa aiba o politică 
pentru achiziționarea de animale, pește și fructe de mare care sunt supuse controlului 
substanțelor interzise (de exemplu, produse farmaceutice, medicamente veterinare, 
metale grele și pesticide) ;  
• în plus față de clauza 10.1 a ISO / TS 22002-1: 2009, organizația trebuie să aiba 
specificate cerințe pentru un proces de inspecție in perioada de stabulatie și/ sau la 
eviscerare pentru a se asigura că animalele sunt adecvate consumului uman; 
• în plus față de clauza 16.2 a ISO / TS 22002-1: 2009, organizația trebuie să aibă cerințe 
specificate în vigoare care să definească timpul și temperatura post-sacrificare în raport cu 
refrigerarea sau congelarea produselor. 

Aceasta cerinta a fost mentinuta, ea existand si pentru FSSC 22000 V4.1 

Aplicare incepand cu 01 ianuarie 2020 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna ianuarie 2020. 

 
#6 Pentru categoria G a lantului alimentar 
• Actualul standard NEN / NTA 8059: 2016 pentru PRPs se înlocuiește cu noua 
specificatie  tehnica ISO / TS 22002-5: 2019 recent publicata 
 
• Nu există cerințe suplimentare ale schemei bazate pe evaluarea discrepanțelor cu NEN / 
NTA 8059: 2016 
• Modificările sunt minore 
o Terminologie aliniată la ISO, domeniu clarificat, conținut similar 
o Trecere de la apărarea alimentelor la protecția alimentelor 
- Cerințele sunt limitate la măsurile de bază care nu necesită nicio evaluare sistematică a 
amenințărilor / vulnerabilității 
- Ele acoperă orice fel de act intenționat, nu numai actele care provoacă daune, ci și cele 
pentru câștig economic 

 

Proiect de tranziție 1 an, aplicabil obligatoriu de la 01 ianuarie 2021 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna ianuarie 2020. 

 

#7 Alocarea subcategoriilor din lantul alimentar 

Cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 

#8 Actualizarea certificatului FSSC 22000 

Cerinta aplicabila organismelor de certificare 

 

 



 
 

 

 

#14 COVID 19 

Datorită pandemiei Novel Coronavirus (COVID-19), au fost convenite un set de cerințe 
obligatorii conform cărora organismele de certificare si organismele de acreditare vor 
gestiona auditurile, certificarea și acreditarea. 

Aplicare imediata 

Cerinta a fost prezentata in comunicarea CERTIND din luna martie 2020 

 

 
Date de contact pentru comunicare si clarificari : 

Daniela Cara- Director certificare FSSC 

Tel. +40 788 950 823 

Adresa mail : dana.certind@gmail.com 

 
 

CERTIND 

        19.12.2020 


