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I. Prevederi generale 

Standardul international ISO 22000 prevede cerințe pentru un sistem de 

management al siguranței alimentelor, care poate fi certificat. Standardul 
stabilește ce trebuie să facă o organizație pentru a-și demonstra capacitatea de 

a controla  pericolele  legate  de  siguranța  alimentară și pentru  a  se asigura 

că alimentele  sunt  sigure pentru consum. Acest standard poate fi utilizat de 

orice organizație, indiferent de dimensiunea sau poziția sa în lanțul alimentar.  

La 19 iunie 2018, Organizatia internationala de standardizare (ISO)  a aprobat 

ultima revizie a acestui standard - ISO 22000:2018 “Sisteme de management al 
siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar”  ca 

înlocuitor  pentru versiunea precedenta - ISO  22000:2005.  Prin urmare, 

conform Rezolutiei IAF nr. 2017-16, aprobata in cadrul  IAF Thirty-first Annual 

General Assembly, Vancouver, Canada din 28 -30.10.2017, a inceput perioada 

de tranziție la această revizie a ISO 22000. 

II. Pregatirea si realizarea tranzitiei 

acestuia si se va finaliza in iunie 2021. 

avand ca referinta ISO 22000:2005, deci certificatele emise in perioada de 
tranziție, având ca referenţial ISO 22000:2005, vor avea termenul de 

valabilitate cel tarziu până la sfarsitul perioadei de tranziție. Nici un audit ulterior 
nu va fi efectuat conform ISO 22000:2005. 

na la 30.12.2020 (data la care mai raman sase luni pana la 
finalizarea tranziției), clienţii SIMCERT pot  opta  pentru  certificarea sau  

recertificarea sistemului  de  management  al siguranței alimentului conform ISO 
22000:2005, iar certificatele emise vor avea valabilitate pana la sfarsitul 

perioadei de tranziție, respectiv 30.06.2021. 

supraveghere, recertificare) pot avea ca referinta doar noul standard 

ISO 22000:2018. 

  certificate  de  SIMCERT  conform ISO  22000:2005 

dispun de o perioadă de 3 ani pentru a realiza tranziția la ISO 22000:2018.  

In aceasta perioada, echipele de audit SIMCERT vor evalua elementele de 

progres,  inregistrate  de  organizatiile  certificate ISO  22000  in implementarea 

cerintelor noului standard, necesare pentru a permite tranziția la ISO 
22000:2018 pana la finalizarea perioadei de trei ani. 

efectuarea tranziției, se evalueaza  sistemele  de  management  conform ISO  
22000:2005, asa cum este prevazut in programul de audit incheiat la certificare 

/ recertificare.  
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III. Responsabilitatile SIMCERT 

 revizuirea sistemului de management pentru realizarea tranziției la ISO 

22000:2018,  

 asigurarea competențelor necesare pentru auditori si experti tehnici pentru 

sistemul de management al siguranței alimentului în conformitate cu  ISO 

22000:2018. 

IV. Responsabilitățile organizatiilor certificate de SIMCERT conform 

ISO 22000:2005 

Organizațiile certificate de SIMCERT conform ISO 22000:2005 trebuie sa 

intreprinda urmatoarele actiuni: 

 să procure standardul ISO 22000:2018, 

 să identifice diferentele dintre  ISO 22000:2005 si iSO 22000:2018, 

 să determine modificarile necesare de a fi efectuate în sistemul de 

management conform noilor cerinte, 

 să elaboreze un plan pentru efectuarea tranziției cu stabilirea termenelor si 
reponsabililor de implementare, 

 sa asigure competențele necesare și sa realizeze o conștientizare pentru 
toate părțile care au un impact asupra eficacității sistemului de 

management al siguranței alimentului. 

 sa actualizeze SMSA, dupa caz, si sa implementeze toate cerinţele ISO 

22000:2018, 

 înaintea evaluării SIMCERT în vederea tranziției la noul referenţial, sa 
realizeze cel puţin un audit intern complet şi o analiză efectuată de 

management. Rezultatele acestora trebuie înregistrate şi orice modificări 
necesare ale sistemului de management trebuie efectuate şi 

implementate. 

V. Recomandari pentru efectuarea tranzitiei 

supraveghere sau recertificare, programate în mod normal. Echipele de audit 

SIMCERT vor verifica implementarea noilor cerinţe.  

e în care tranziţia la ISO 22000:2018 se va realiza în cadrul unui 

audit programat, va fi necesară alocarea unei zile suplimentare de audit, care sa 
permita evaluarea completa a implementarii ISO 22000:2018. 

 în timpul unui audit 

suplimentar (in afara celor de  supraveghere sau recertificare programate), 

timpul de audit va fi stabilit similar cu cel pentru auditul de supraveghere la care 

se adauga o zi suplimentara de audit, care sa permita evaluarea completa a 

implementarii ISO 22000:2018. 

auditatului pentru a se conforma noilor cerințe vor fi identificate clar și vor fi 

facute constatari documentate. 
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rtificarea  conform  standardului  ISO 

22000:2018  numai atunci când toate problemele identificate au fost abordate în 
mod corespunzător și exista suficiente dovezi ale eficacitatii si conformitatii 

sistemului de management cu noul standard. 

 acorda certificarea în conformitate cu ISO 22000:2018 se va face 

numai după ce se vor analiza, accepta și verifica acțiunile pentru  rezolvarea 

neconformităților majore constatate și se va analiza si accepta planul de corectii 

si actiuni corective al clientului pentru neconformitățile minore. 

ani de la publicarea ISO 22000:2018), aceasta poate restabili certificarea in 

termen de 6 luni de la sfarsitul acestei perioade cu conditia efectuarii unui audit 

echivalent cu auditul de recertificare. Timpul de audit va fi stabilit cel pentru  

auditul  de  recertificare  la  care  se adauga  o  zi  suplimentara  de  audit,  care  
sa  permita evaluarea completa a implementarii ISO 22000:2018.  

.noua. 


