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Anexa 1-RS-5.1 SMSA

CRITERII DE EŞANTIONARE A GRUPELOR/ CATEGORIILOR
PENTRU EFECTUAREA EVALUĂRILOR PRIN ASISTARE
(1) Pentru efectuarea evaluărilor prin asistare sunt definite grupele de categorii din Tabelul nr.
1 și Tabelul nr. 2, conform Tabelului A.1 din SR ISO/TS 22003:2016:
Tabel. nr. 1 Eşantionarea categoriilor din lanţul alimentar în vederea efectuării evaluărilor
prin asistare SMSA
Grupa a

Categorie
A

Subcategorie
AI

Creșterea
animalelor pentru
carne/ lapte/ ouă/
miere

Exemplu de activităţi
Creşterea animalelor (altele decât peşti
şi fructe de mare) utilizate pentru
producţia de carne, lapte, ouă, miere.
Crestere, îngrijire și vânare (sacrificare
la punctul de vânare)
Activități asociate de
depozitare la fermăb

A II
Creșterea
animalelor

Creșterea peștelui
și fructelor de mare

Creștere,
capturare
și
pescuit
(sacrificare la punctul de capturare)
Activități asociate de
depozitare la fermăb

BI
Cultivarea plantelor
(altele
decât
semințe
de
consum
și
oleaginoase)
Cultura
plantelor
B II
Cultivarea
semințelor
de
consum
și
a
leguminoaselor

C
CI

și

Creșterea peștelui și a fructelor de
mare folosite pentru producția de carne

Agricultură
B

ambalare

Procesarea
produselor
de
origine
animală
perisabile

ambalare

și

Cultivarea sau recoltarea plantelor
(altele decât semințe de consum și
leguminoase): produse de horticultură
(fructe, legume, condimente, ciuperci
etc.) şi hidrofite pentru alimente.
Activități asociate de
depozitare la fermăb

ambalare

și

Cultivarea sau recoltarea semințelor de
consum și leguminoaselor pentru
alimente.
Activități asociate de
depozitare la fermăb

ambalare

și

Producerea de produse de origine
animală, inclusiv pește și fructe de
mare, carne, ouă, produse lactate și
produse din pește

C II
Procesarea
produselor
de
origine
vegetală
perisabile
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Grupa a

Categorie

Subcategorie

Exemplu de activităţi

Procesarea
produselor
de
origine animală și
vegetală perisabile
(produse mixte)

Producția de produse mixte de origine
animală și vegetală, inclusiv pizza,
lasagna, sandvici, paste și produse de
patiserie
cu
umplutură,
produse
alimentare gata preparate.

Procesarea
produselor stabile
la
temperatură
ambiantă

Producerea de produse alimentare din
orice sursă, care sunt depozitate și
comercialziate
la
temperatură
ambiantă, inclusiv alimente conservate,
biscuiți, gustări, ulei, apă potabilă,
băuturi, paste, faină, zahăr, sare
alimentară

Producerea
de
hrană
pentru
animale

Producerea de hrană pentru animale
din sursă alimentară unică sau mixtă,
destinată hranei animalelor folosite
pentru obținerea de produse alimentare

Producerea
de
hrană
pentru
animalele
de
companie

Producerea de hrană pentru animale
din sursă alimentară unică sau mixtă,
destinată hranei animalelor care nu
sunt folosite pentru obținerea de
produse alimentare

C III
Procesarea
produselor
alimentare și a
hranei pentru
animale

Fabricarea
produselor
alimentare
C
IV

D

DI
Producerea
hranei
pentru
animale

E

D II

Catering
Prepararea, depozitarea şi, după caz,
livrarea produselor alimentare de
consum în locul în care sunt preparate
sau într-o unitate satelit

Catering

F

Distribuţie

FI
Comercializare cu
amănuntul/
cu
ridicata

Furnizarea de produse alimentare finite
unui client (puncte de comercializare cu
amănuntul, magazine, angrosiști)

Tranzacții/ Comerț
de
produse
alimentare

Cumpărare și vânzare de produse
alimentare pe cont propriu sau ca
agent comercial pentru alții.

F II

Activități asociate de ambalarec
Comercizalizare,
transport și
depozitare

G

GI

Furnizarea
serviciilor
de
transport și
depozitare
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Furnizarea
serviciilor
de
transport
și
depozitare pentru
produse alimentare
și hrană pentru
animale, perisabile

Unități de depozitare și vehicule de
distribuție
pentru
depozitarea
și
transportul produselor alimentare și a
hranei pentru animale, perisabile

Furnizarea
serviciilor
de
transport
și
depozitare pentru
produse alimentare
și hrană pentru
animale stabile, la
temperatură
ambiantă

Unități de depozitare și vehicule de
distribuție
pentru
depozitarea
și
transportul produselor alimentare și a
hranei pentru animale, stabile la
temperatură ambiantă

Activităţi asociate de ambalarec

G II
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H

Categorie
Servicii

Subcategorie

Exemplu de activităţi
Furnizarea
serviciilor
aferente
producerii în condiții de siguranță a
produselor
alimentare,
inclusiv
alimentarea
cu
apă,
controlul
dăunătorilor, servicii de curățenie,
eliminarea deșeurilor.

I

J

Produse
biochimice

K

Producerea de ambalaje destinate
produselor alimentare și materiale de
ambalare
Fabricarea de echipamente

Producerea materialelor de ambalare
destinate produselor alimentare

Fabricarea de produse bio(chimice)

Producerea
și
dezvoltarea
echipamentelor
de
procesare
a
produselor
alimentare
și
a
distribuitoarelor
automate
pentru
vânzarea produselor alimentare
Producerea
de
aditivi,
vitamine,
minerale, bioculturi, arome, enzime și
auxiliari tehnologici pentru produse
alimentare și hrană pentru animale.
Pesticide, medicamente, îngrăşăminte,
agenţi de curăţare.

a

Grupurile sunt definite să fie utilizate pentru domeniul de acreditare al organismelor de certificare
acreditate și pentru organismele de acreditare însărcinate cu asistarea organismelor de certificare.
b
Ambalarea la fermă - înseamnă ambalarea fără modificarea și procesarea produsului.
c
Ambalare asociată - înseamnă ambalare fără modificarea și procesarea produsului și fără
alterarea ambalajului primar.
Tabelul nr. 2 Gruparea categoriilor în lanţul alimentar
Grup
Categorii
1. Agricultură
A+B
2. Procesarea produselor alimentare și a hranei C+D
pentru animale
3. Catering
E
4. Comercializare, transport și depozitare
F+G
5. Servicii auxiliare
H+I+J
6. Produse biochimice
K
(2) RENAR nu acordă acreditare pentru o anumită categorie fără a efectua cel puţin o evaluare
prin asistare pe un grup.
De exemplu: dacă se solicită acreditarea pentru categoriile C şi B, RENAR va efectua 2
evaluări prin asistare. Dacă se solicită acreditarea pentru C şi D, se poate efectua o singură
evaluare prin asistare.
Această regulă este valabilă şi pentru extindere. Pentru extinderile în cadrul unui grup,
evaluarea prin asistare nu este obligatorie.
Dacă OEC solicită extinderea pentru o categorie dintr-un nou grup, evaluarea prin asistare
este obligatorie.
(3) Cerinţele prezentate sunt minime. RENAR evaluează fiecare caz individual şi poate decide
dacă sunt necesare mai multe evaluări prin asistare, în funcţie de situaţie (în funcţie de
rezultatele evaluării la sediu, existenţa acreditării pentru scheme SMSA, riscurile asociate
procesului).
(4) În cadrul unui ciclu de acreditare, RENAR trebuie să evalueze prin asistare, în fiecare an,
cel puţin un audit pentru grupul 2 din Tabelul nr. 2 (dacă este inclus în domeniul acreditat al
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OEC) şi cel puţin un audit pentru fiecare din celelalte grupuri pe durata ciclului de
acreditare.
(5) O singură evaluare prin asistare poate cuprinde mai multe categorii, dacă activităţile
organizaţiei auditate şi OEC justifică acest lucru.
(6) La acreditarea iniţială sau la reacreditare se evaluează prin asistare un audit de certificare
complet (inclusiv etapa 1).
(7) Pe parcursul ciclului de acreditare RENAR, prin Evaluatorul şef, se asigură că evaluările
prin asistare sunt eşantionate în funcţie de riscul pentru siguranţa alimentelor, asociat subcategoriilor (incluse în domeniul acreditat).
(8) RENAR va evalua prin asistare echipe de audit diferite din aceeaşi categorie.
(9) Pe parcursul unui ciclu de acreditare RENAR evită repetarea evaluării prin asistare la
acelaşi client al OEC. RENAR ia în considerare rezultatele evaluărilor prin asistare
anterioare pentru a stabili programul de de eşantionare.
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