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1. INTRODUCERE
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organismele care efectuează auditul şi certificarea
sistemelor de management al siguranței alimentelor, pentru a obţine acreditarea, sunt stipulate în
SR EN ISO/CEI 17021-1:20151 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care
efectuează audit şi certificare de sisteme de management” și în SR ISO/TS 22003:2016 „Sisteme
de management al siguranţei alimentelor – Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi
certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor”.
La elaborarea şi implementarea documentelor sistemului de management propriu OEC, trebuie să
se ia în considerare ghidurile EA, IAF şi ISO aplicabile. Aceste documente pot fi găsite la
următoarele adrese de web: www.european-accreditation.org, www.iaf.nu, www.iso.org.
Solicitarea acreditării este voluntară. Acreditarea acordată de RENAR nu este echivalentă cu
autorizaţia acordată de organismele specializate ale statului pentru diferite activităţi, în condiţiile
legii.
Organismele acreditate poartă întreaga responsabilitate pentru activităţile pe care le desfăşoară şi
documentele pe care le emit şi nu pot utiliza acreditarea acordată de RENAR pentru a fi exonerate
de răspundere sau pentru împărţirea responsabilităţii.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Acest regulament specific se aplică de către toate organismele care auditează şi certifică sisteme
de management al siguranței alimentelor şi care solicită acreditarea sau sunt acreditate de
RENAR, în domeniul voluntar (nereglementat).
Acest document conţine note de aplicare ale anumitor cerinţe din standardul SR EN ISO/CEI
17021-1:2015 în corelare cu SR ISO/TS 22003:2016, pentru a se asigura o aplicare unitară şi
consecventă în procesul de acreditare a organismelor care furnizează servicii de audit şi certificare
a sistemelor de management al siguranței alimentelor faţă de cerinţele SR EN ISO 22000:2005.
Capitolul 5 al acestui document urmăreşte structura standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și
se referă la acele aspecte care au relevanță în aplicarea SR ISO/TS 22003:2016 și care nu sunt
menționate în RS-5.2 SM .
Nu sunt menționate acele capitole din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru care nu sunt necesare
note de aplicare.
În cazul în care OEC declară că anumite cerințe nu sunt aplicabile, acest lucru trebuie argumentat
în scris.
3. TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1 Terminologie și definiţii
Se aplică definiţiile din documentele de referință de la capitolul 4, precum și din:
SR EN ISO/CEI 17000:2005 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
SR EN ISO/IEC 17011:2018 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare
care acreditează organisme de evaluarea conformităţii
3.2 Prescurtări
EA – European Cooperation for Accreditation
HACCP – Hazard Analysis. Critical Control Point (Analiza riscurilor. Punct critic de
IAF – International Accreditation Forum

control)

La evaluarea SMSA se utilizează RS-5.2 SM pentru aplicarea SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și RS-5.1 SMSA pentru
aplicarea SR ISO/TS 22003:2016.
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– Organism de evaluare a conformității
– Programe preliminare
– Programe preliminare operaţionale
– Siguranţa alimentului
– Sistem de management al siguranţei alimentului

CERINȚE SPECIFICE PENTRU ACREDITARE

4.1 Standarde pentru acreditare
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectueaza
audit si certificare ale sistemelor de management
SR ISO/TS 22003:2016 (publicat în limba română la 31.05.2018) – Sisteme de management al
siguranței alimentelor. Cerințe pentru organismele care efectueaza audit și certificare a sistemelor
de management al siguranței alimentelor
4.2 Documente pentru evaluarea conformității
SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice
organizaţie din lanţul alimentar
4.3 Legislaţie
Legislaţia aplicabilă în domeniul siguranţei alimentelor, în vigoare, reprezintă referinţă normativă.
4.4 Ghiduri de aplicare a standardelor de acreditare (se consideră edițiile în vigoare)
IAF MD 16 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management
Systems (FSMS) Certification Bodies
4.5 Documente RENAR
P-13
P-16
P-17
P-21
P-27
RE-01
RE-02

– Politica privind tratarea reclamațiilor
– Politica privind tratarea neconformităților constatate la evaluarea OEC
– Politica privind supravegherea și reevaluarea
– Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării
– Politica privind tratarea apelurilor
– Regulament pentru acreditare
– Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la statutul de
acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar
al acordurilor de recunoaştere multilaterală

4.6 Alte referinţe pentru siguranţa alimentului
ISO 22005:2007 – Traceability in the feed and food chain - General principles and basic
requirements for system design and implementation.
Familia de standarde ISO/TS 22002 în vigoare.
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PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND APLICAREA STANDARDULUI SR EN ISO/CEI 170211:2015

5.1 Art. 5 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 5 din SR ISO/TS 22003:2016 – Cerinţe
generale
5.1.1 Art. 5 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Cerințe generale şi art. 5.1 din SR ISO/TS
22003:2016 - Generalităţi
Organizaţia solicitantă de certificare trebuie informată că existenţa unui contract de certificare nu
ţine loc de înregistrare la autoritate, iar auditurile şi certificatul nu se substituie inspecţiilor şi
controalelor oficiale de siguranţa alimentului.
OEC trebuie să-şi păstreze responsabilitatea pentru acceptarea cererii şi decizia de acordare,
extindere, restrângere, suspendare sau retragere a certificării.
5.1.2 Art. 5.2 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 5.2 din SR ISO/TS 22003:2016 –
Managementul imparţialităţii
Nici OEC şi nici o parte a aceleiaşi entităţi legale nu trebuie să furnizeze consultanţă legată de
SMSA.
Termenul “consultanţă pentru sistemul de management”, menţionat în 5.2.5 din SR EN ISO/CEI
17021-1:2015, trebuie înlocuit în contextul acestui document, cu “consultanţă în sisteme de
management al siguranţei alimentului”.
OEC trebuie să ia măsuri pentru a preveni sau corecta afirmaţiile oricărei organizaţii de
consultanţă care declară sau sugerează că certificarea ar fi mai simplă, mai uşoară, mai rapidă
sau mai ieftină dacă s-ar apela la o anumită organizaţie de consultanţă.
5.2
Art. 7 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi cap. 7 din SR ISO/TS 22003:2016 – Cerinţe
referitoare la resurse
5.2.1 Art. 7.1 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 7.1 din SR ISO/TS 22003:2016
Competenţa managementului şi a personalului
OEC trebuie să stabilească criteriile de competenţă, generale şi tehnice, necesare pentru fiecare
categorie/ subcategorie definită în care își desfășoară activitatea (Anexa A din SR ISO/TS
22003:2016) şi pentru fiecare funcţie din activitatea de certificare (Anexa C (şi D) din SR ISO/TS
22003:2016).
OEC trebuie să aibă procese care să asigure că personalul are cunoştinţele şi abilităţile necesare
categoriilor/ subcategoriilor din lanţul alimentar în care operează (Anexa A din SR ISO/TS
22003:2016), pentru a efectua un audit eficient şi pentru ca activităţile de certificare să atingă
rezultatele propuse.
Procesele de evaluare a competenţei personalului trebuie să includă cerinţe pentru cunoaşterea
aspectelor legate de siguranţa alimentelor, pentru fiecare categorie/subcategorie din lanţul
alimentar.
În stabilirea competenţelor necesare pentru personalul său, OEC trebuie să includă şi funcţiile
manageriale, executive şi administrative, în plus faţă de cele legate direct de activităţile de audit şi
de certificare.
5.2.2 Art. 7.2 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 7.2 din SR ISO/TS 22003:2016 – Personal
implicat în activităţi de certificare
OEC trebuie să aibă, în cadrul propriei sale organizaţii, personal care să posede suficientă
competenţă pentru a conduce programe de audit sau alte activităţi de certificare SMSA.
OEC trebuie să aibă personal competent pentru analiza solicitării şi selectarea corectă a
subcategoriilor şi categoriilor din lanţul alimentar (conform Anexa C din SR ISO/TS 22003:2016).
OEC trebuie să se asigure că echipa de audit SMSA are competenţă în aplicarea PRP-urilor şi a
principiilor HACCP, pentru activitatea specifică solicitată pentru audit (Anexa A din SR ISO/TS
22003:2016).
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5.2.3 Art. 7.4 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 7.4 din SR ISO/TS 22003:2016 –
Înregistrări referitoare la personal
OEC trebuie să păstreze înregistrări pentru personalul de management şi administrativ.
5.3
Art. 8 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 8 din SR ISO/TS 22003:2016 – Cerinţe
referitoare la informaţii
5.3.1 Art. 8.1 SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Informaţii disponibile public şi art. 8 din SR ISO/TS
22003:2016 – Cerinţe referitoare la informaţii
OEC trebuie să identifice în detaliu ce activitate este certificată, făcând referire la subcategorii/
categorii, definite conform 6.2 şi în ce zone geografice activează.
5.3.2 Art. 8.2 SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – Documente de certificare și art. 8 din SR ISO/TS
22003:2016 – Cerinţe referitoare la informaţii
Documentul de certificare trebuie să identifice domeniul de certificare (categorie/ subcategorie/
activitate), în funcţie de produs/ serviciu/ proces, definit pentru fiecare locaţie în parte,
menţionându-se, unde este cazul, veriga din lanţul alimentar, precum şi reglementarea aplicabilă
produsului (produselor).
5.3.3 Art. 8.5 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – Schimb de informaţii între un organism de
certificare şi clienţii săi și art. 8 din SR ISO/TS 22003:2016 – Cerinţe referitoare la informaţii
OEC trebuie să-şi anunţe clienţii certificaţi privind orice modificare a cerinţelor sale de certificare,
inclusiv cele reglementare.
PRP fac parte dintre criteriile de certificare. Aceste cerinţe sunt obligatorii prin legislaţia UE iar
OEC trebuie să evalueze satisfacerea acestor cerinţe chiar dacă există toate autorizaţiile de
funcţionare, conform cerinţelor SR EN ISO 22000:2005 şi a legislaţiei specifice de siguranţa
alimentelor.
OEC trebuie să verifice că fiecare client certificat satisface cerinţele aplicabile.
5.4
Art. 9 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9 din SR ISO/TS 22003:2016 – Cerinţe
referitoare la proces
5.4.1 Art. 9.1.1 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.1 din SR ISO/TS 22003:2016 –
Solicitare
OEC trebuie să ceară organizaţiei solicitante să furnizeze informaţii detaliate privind
amplasamentul, liniile de procesare, studiile HACCP pentru fiecare categorie/ subcategorie de
produse/ locaţie şi numărul de schimburi, număr de angajaţi/ schimb.
OEC trebuie să solicite informaţii privind consultantul, dacă organizaţia a apelat la consultanţă.
5.4.2 Art. 9.1.2 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.2 din SR ISO/TS 22003:2016 –
Solicitare
OEC trebuie să analizeze dacă are competenţa necesară şi poate efectua auditul în perioada
optimă pentru activitatea/ procesul/ produsul în cauză.
Dacă acceptă cererea de certificare, OEC trebuie să identifice ce documentaţie suplimentară
trebuie să fie analizată şi/sau ce cunoştinţe trebuie obţinute înaintea auditului la client.
5.4.3 Art. 9.1.3 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.1.1 din SR ISO/TS 22003:2016 –
Cerinţe generale
RENAR nu acceptă ca OEC să excludă o parte din produse, servicii, sau părţi din procese, din
domeniul certificat pentru SMSA, atunci când aceste procese, activităţi, produse sau servicii au
influenţă asupra siguranţei alimentare a produselor finite, aşa cum sunt identificate în domeniul de
certificare.
RENAR nu acceptă nici alte tipuri de excluderi dacă acestea nu pot fi identificate şi comunicate
clar prin documentul de certificare.
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5.4.4 Art. 9.1.4 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.1.2, 9.1.4 din SR ISO/TS 22003:2016 Determinarea duratei auditului
OEC trebuie să aibă o procedură de alegere a momentului auditului (lună, zi, oră) ţinând cont de
tipul de proces/ produs, astfel încât echipa de audit să aibă posibilitatea de a observa organizaţia
operând pe un număr reprezentativ de linii de producţie, categorii/ subcatgeorii şi activităţi din
domeniul de certificare.
RENAR evaluează modul de stabilire a timpului necesar pentru a planifica şi realiza un audit
SMSA complet şi eficace al clientului şi justificarea pentru timpul stabilit, în baza Anexei B.
Pentru toate tipurile de audit, OEC trebuie să demonstreze că 50% din timpul minim de audit se
desfăşoară în spaţiul de producţie.
5.4.5 Art. 9.1.5 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.1.5 din SR ISO/TS 22003:2016 Eşantionarea locaţiilor multiple
OEC aplică cerinţele de eşantionare în cazul organizaţiilor multi-site în toate etapele de certificare
(certificare iniţială, supraveghere, recertificare).
5.4.6 Art. 9.3.1 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.3 din SR ISO/TS 22003:2016 - Audit
de certificare iniţială
5.4.6.1 Art. 9.3.1.2 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.3.1 din SR ISO/TS 22003:2016 Etapa 1 a auditului
Atunci când se colectează informaţii privind conformitatea cu aspectele de reglementare, trebuie
verificată şi existenţa autorizaţiilor relevante.
Raportul etapei 1 de audit trebuie să cuprindă comentarii privind:
 Adecvarea documentaţiei SMSA;
 Gradul de cunoaştere, înţelegere şi implementare a SMSA;
 Analiza aspectelor cheie auditate şi constatările făcute, bazată pe dovezi obiective
cum ar fi fotografii sau rapoarte de încercare.
Raportul trebuie să cuprindă o declaraţie privind fezabilitatea şi oportunitatea etapei 2 de audit.
În cazul în care OEC constată că:
 PRP-urile nu sunt adecvate activităţii;
 Nu au fost identificate pericolele relevante şi/sau nu au fost analizate riscurile;
 Nu este cunoscută şi/sau aplicată legislaţia relevantă de siguranţa alimentelor;
 Planul HACCP nu a fost validat şi/ sau verificat;
 SMSA proiectat nu permite atingerea obiectivelor organizaţiei privind siguranţa
alimentelor;
 Programul de implementare a SMSA nu justifică trecerea la etapa a 2-a de audit;
procesul de certificare se va amâna o perioadă de timp convenită de comun acord, dar nu mai
mare de 6 luni, până la rezolvarea tuturor aspectelor critice şi neconformităţilor majore.
OEC va relua procesul de certificare numai după furnizarea şi analiza dovezilor de rezolvare a
neconformităţilor constatate în etapa 1.
În cazul în care nu s-au întreprins acţiuni corective eficace, în timpul convenit, conform procedurii
de certificare, procesul de certificare trebuie stopat.
5.4.6.2 Art. 9.3.1.3 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.3.2 din SR ISO/TS 22003:2016 Etapa 2 a auditului
Obiectivele etapei 2 de audit sunt de a evalua:
 adecvarea şi eficacitatea SMSA în contextul reglementar/ statutar/ contractual;
 încrederea ce se poate avea în sistem (audit intern şi analiza managementului);
 responsabilitatea managementului;
 capacitatea SMSA de a se îmbunătăţi continuu;
 capacitatea organizaţiei de a furniza continuu produse sigure ;
 capacitatea organizaţiei de a se adapta modificărilor de gust şi tipare alimentare ale
consumatorilor;
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 eficacitatea comunicării interne;
 eficacitatea comunicării cu furnizorii, subcontractanţii, autorităţile şi consumatorii.
Auditul trebuie să se bazeze pe observare, interviu şi înregistrări, nu exclusiv pe documente şi/ sau
declaraţii.
5.4.6.3 Art. 9.3.1.4 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.4 din SR ISO/TS 22003:2016 Concluziile auditului de certificare iniţială
Raportul etapei a 2-a de audit va cuprinde suficiente informaţii privind performanţa SMSA evaluat
pentru a permite luarea unei decizii informate, a asigura trasabilitatea în cazul unui apel şi
continuitatea în cazul schimbării echipei de audit.
5.4.7 Art. 9.5.3 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art. 9.2.5 din SR ISO/TS 22003:2016 Informaţii pentru acordarea certificării iniţiale
Domeniul certificării (şi al auditului) trebuie să reflecte în mod adecvat domeniul SMSA al clientului
şi produsele acoperite de SMSA.
5.4.8 Art. 9.6.2 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art 9.3 din SR ISO/TS 22003:2016 – Activităţi
de supraveghere
Activităţile de supraveghere vor cuprinde activităţi de supraveghere pe piaţă, în media şi la client.
În toate evaluările de supraveghere se va verifica adecvarea şi eficacitatea PRP şi PRPO, nu
numai operarea SMSA.
OEC îşi va baza planul de supraveghere pe modificările din procese/ produse/ sistem, etc.
5.4.9 Art. 9.6.4 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art 9.5 din SR ISO/TS 22003:2016 – Audituri
speciale
OEC va avea aranjamente contractuale care să-i permită să efectueze audituri speciale în cazul
incidentelor alimentare comunicate în media sau oricăror altor informaţii ce pun sub semnul
întrebării eficacitatea SMSA al organizaţiei certificate şi siguranţa produselor/serviciilor sale.
5.4.10 Art. 9.6.5 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 şi art 9.6 din SR ISO/TS 22003:2016 –
Suspendarea, retragerea sau restrângerea domeniului de certificare
OEC trebuie să-şi definească politica şi procedurile în caz de incident alimentar sau alte dovezi
relevante de nesatisfacere a cerinţelor de certificare.
Procedurile trebuie să se bazeze pe analiza riscurilor.
6.

PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE

Procesul de acreditare se derulează conform RE-01 cu următoarele precizări:
6.1 Iniţierea acreditării
Mapa de documente informative aferente domeniului de acreditare faţă de SR ISO/TS 22003:2016
se găseşte pe site-ul RENAR: www.renar.ro, la secţiunea Procesul de acreditare.
6.2 Solicitarea acreditării
Domeniul de acreditare se defineşte prin categorii/ subcategorii din lanţul alimentar, aşa cum sunt
detaliate în Anexa 1 a prezentului regulament specific.

A
B

Categorie
Creșterea
animalelor
Cultura plantelor

AI
A II
BI

Subcategorie
Creșterea animalelor pentru carne/ lapte/ ouă/ miere
Creșterea peștelui și fructelor de mare
Cultivarea plantelor (altele decât semințe de consum și
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E
F
G

H
I
J
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Fabricarea
produselor
alimentare

B II
CI
C II
C III

C IV
Producerea
DI
hranei
pentru D II
animale
Catering
Distribuţie
FI
F II
Furnizarea
GI
serviciilor
de
transport
și G II
depozitare
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oleaginoase)
Cultivarea semințelor de consum și a leguminoaselor
Procesarea produselor de origine animală perisabile
Procesarea produselor de origine vegetală perisabile
Procesarea produselor de origine animală și vegetală
perisabile (produse mixte)
Procesarea produselor stabile la temperatură ambiantă
Producerea de hrană pentru animale
Producerea de hrană pentru animalele de companie

Comercializare cu amănuntul/ cu ridicata
Tranzacții/ Comerț de produse alimentare
Furnizarea serviciilor de transport și depozitare pentru produse
alimentare și hrană pentru animale, perisabile
Furnizarea serviciilor de transport și depozitare pentru produse
alimentare și hrană pentru animale stabile, la temperatura
ambiantă

Servicii
Producerea de ambalaje destinate produselor alimentare și materiale de ambalare
Fabricarea de echipamente
Fabricarea de produse bio(chimice)

OEC trebuie să demonstreze că are cel puţin o certificare pentru categoria/ subcategoria din lanţul
alimentar pentru care solicită acreditarea.
6.3 Evaluare
Într-un ciclu de acreditare, evaluarile de supraveghere trebuie să acopere
categoriile/subcategoriile pentru care OEC a fost acreditat, conform Anexei 1-RS-5.1 SA.

toate

6.4 Evaluarea prin asistare
OEC trebuie să ţină cont că, pentru efectuarea evaluărilor prin asistare, RENAR aplică criteriile de
eşantionare a grupelor de categorii/categoriilor, aşa cum sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul
regulament specific.
6.5 Evaluarea extraordinară (fără anunțarea prealabilă a OEC)
În cazul în care RENAR are informaţii privind neconformităţi identificate la un document de
certificare emis în regim acreditat va efectua o evaluare extraordinară (fără anunțarea prealabilă a
OEC) în care va evalua toate documentele de certificare emise în domeniul respectiv.
6.6 Informarea RENAR
OEC informează RENAR despre orice modificări care afectează capacitatea de a îndeplini
sarcinile de evaluare a conformității pentru care a fost acreditat (de exemplu: orice schimbare în
statut, organizare, managementul la cel mai înalt nivel și personalul cheie ș.a.) conform
contractului de acreditare.
Evaluările de acreditare nu se substituie altor controale oficiale (programe de control efectuate de
autoritatea competentă, inspecţii legate de siguranţa alimentelor etc.).

RENAR – Asociaţia de
Acreditare din România
Organismul Naţional de
Acreditare

Regulament specific de acreditare
în domeniul acreditării organismelor care efectuează
audit şi certificare a sistemelor de management al
siguranţei alimentelor
conform SR ISO/TS 22003:2016
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7. ANEXE
Anexa 1-RS-5.1 SA – Criterii de eșantionare a grupelor/ categoriilor pentru efectuarea evaluărilor
prin asistare
8. MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ
Modificările sunt evidențiate în text prin font de culoare albastră.
9. ISTORICUL DOCUMENTULUI
Ediția din data
26.11.2015
14.02.2018
29.06.2020

Elaborat (E) /Modificat (M) de
(E) Gabriela NEDIȚĂ, Evaluator șef

Verificat de
Sorin CALOTĂ, Director DAOCI
Daniela IONESCU, Director DRIMC
(M) Gabriela NEDIȚĂ, Evaluator șef
Elena RADU, Director DAOCI
Daniela IONESCU, Director DMC
(M) Marian POROSCHIANU, Director Ovidiu DUMITRU, MCR
DAOCI
Gabriela NEDIȚĂ, Evaluator șef

