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1. Publicare 

Standardul ISO 22000:2018  “Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe 
pentru orice organizație din lanțul alimentar” a fost publicat în iunie 2018.  

Acest document a fost elaborat de Comitetul tehnic ISO/ TC 34, Produse alimentare, 
Subcomitetul SC 17, Sisteme de management pentru siguranța alimentară. 

ISO 22000:2018 anulează și înlocuiește ISO 22000:2005. Prin Rezoluţia 2017-16 Adunării 
Generale IAF de la Vancouver, Canada (28-30 octombrie 2017), la solicitarea Comitetului 
Tehnic, a fost stabilită perioada de tranziţie de la standardul ISO 22000:2005 la standardul 
ISO 22000:2018 - 3 ani de la data publicării (iunie 2021).    

Modalitățile descrise în prezentul document trebuie să fie puse în aplicare de către 
organismele de certificare sisteme de management al siguranței alimentelor acreditate 
sau candidați la acreditare. 

Este prevăzut că: 

- După 3 ani de la data publicării iunie 2018, ISO 22000: 2005 nu va mai fi în vigoare 
și va fi indicat în Certificatele de Acreditare și Anexe. 

- Începând cu iunie 2019 MOLDAC nu va mai accepta solicitări de acreditare/ 
reacreditare de la Organismele de Certificare Sisteme de Management pentru 
domeniul de certificare sisteme de management al siguranței alimentelor conform 
ISO 22000: 2005. 

- Data expirării certificărilor acordate conform ISO 22000:2005 în perioada de 
tranziție va trebui să corespundă cu data expirării perioadei de tranziție iunie 2021. 

 

2. Responsabilităţile MOLDAC 

- Pregătirea necesarului de documente pentru realizarea tranziţiei la ISO 22000: 
2018. 

- Pregătirea evaluatorilor şi personalului implicat în procesul de acreditare pentru 
sistemele de management al siguranței alimentelor în conformitate cu ISO 22000: 
2018 pentru realizarea evaluărilor şi luarea deciziei. 

 

3. Responsabilităţile Organismelor de certificare sisteme de management 
acreditate  

- Identificarea deferenților dintre cerințele ISO 22000: 2005 și ISO 22000: 2018. 

- Determinarea modificărilor necesare de a fi efectuate în sistemul de management 
conform noilor cerinţe. 

- Elaborarea Planului de tranziție cu  stabilirea termenelor de implementare, care să 
stabilească acțiunile prevăzute pentru a lua în considerare cerințele noii versiuni 
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ISO 22000: 2018 și anume analiza impactului noii versiuni ISO 22000: 2018 asupra 
funcționării organismului de certificare sisteme de management. 

- Planul de acțiuni elaborat în rezultatul analizei impactului noii versiuni trebuie să 
cuprindă următoarele rubrici: 

 Nr. Capitol ISO/CEI 17021-1  (5-10) și ISO 22003 (5-10) 
 Nr. Punct  
 Denumire Punct 
 Identificare noi cerințe conform ISO 22000: 2018. 
 Determinare modificări necesare a fi efectuate 
 Denumire dovezi de implementare a modificărilor 
 Data implementării modificărilor 

- Transmiterea Planului de tranziție și a modificărilor efectuate pentru a fi analizate 
de către MOLDAC şi în caz de necesitate, identificarea acelor elemente ale 
standardului, care au fost interpretate insuficient de organismele de certificare 
sisteme de management şi stabilirea de comun acord a termenelor limită pentru 
procesul de tranziţie, care nu trebuie să depăşească 3 ani de la data publicării.  

- Pentru tranziția la ISO 22000:2018, organismul de certificare sisteme de 
management va depune o cerere de extindere la MOLDAC și va indica în perioada 
cărei evaluări de supraveghere sau reevaluare dorește să fie efectuată evaluarea 
în vederea tranziției la ISO 22000: 2018. 

 

4. Tranziţie şi implementare (Evaluarea la faţa locului) 

Evaluarea la fața locului trebuie să fie realizată până în decembrie 2020, astfel încât 
până în iunie 2021 să fie luată decizia.  

- Organismele de certificare sisteme de management acreditate vor avea 
posibilitatea să demonstreze conformarea pentru ISO 22000:2018 la evaluarea de 
supraveghere, la reevaluare sau la o evaluare suplimentară cu luarea deciziei la 
data care să nu depăşească 3 ani de la data publicării. 

- Dacă se constată neconformităţi în raport cu cerințele ISO 22000: 2018, acestea nu 
pun la îndoială acreditarea acordată pentru ISO 22000: 2018 în perioada de 3 ani 
de la data publicării. 
 

- În mod normal nu sunt necesare vizite suplimentare pentru a evalua conformarea 
organismului de certificare cu cerințele ISO 22000: 2018. 

Cu toate acestea, evaluări suplimentare pot fi necesare în următoarele cazuri: 

- Solicitarea de acreditare trebuie să fie tratată într-un interval de timp accelerat. 

- Dacă sunt identificate probleme semnificative în ceea ce privește tranziția clienților 
la ISO 22000: 2018.  
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- Dacă organismul de certificare întârzie tranziția astfel încât conformitatea nu poate 
fi verificată în timpul unei vizite normale de supraveghere programate. 

 

5. Neconformităţi (Evaluarea de urmărire) 

În mod normal toate neconformităţile trebuie să fie înlăturate pînă la sfîrşitul perioadei de 
tranziţie, astfel ca decizia de acordare/ menținere a acreditării pentru certificarea 
sistemelor de management în conformitate cu ISO 22000:2018 să fie luată pînă la data 
finisării perioadei de tranziție iunie 2021. 

 
Pentru organismele de certificare sisteme de management, care nu vor dovedi că sunt 
competente să certifice sisteme de management al siguranței alimentelor conform ISO 
22000:2018  în termenele stabilite, se va lua decizia de retragere a acreditării. 
 

6. Finalizarea perioadei de tranziţie şi emiterea Certificatelor de Acreditare 
(Luarea deciziei) 

Începând cu luna iunie 2021 (după 3 ani de la data publicării ISO 22000:2018) toate 
organismele de certificare sisteme de management al siguranței alimentelor trebuie să 
certifice în corespundere cu standardul ISO 22000:2018.  
 
Nici un certificat conform ISO 22000:2018 nu poate fi emis de către organismul de 
certificare sisteme de management al siguranței alimentelor sub acreditare pînă la data 
acordării acreditării pentru ISO 22000:2018. 
 
Nici o certificare acordată pe baza unui audit realizat conform unei ediții prealabile (DIS, 
FDIS) nu poate fi emisă sub acreditare. 
 
După luna iunie 2021 nici o certificare nu poate fi emisă conform stanadrdului ISO 
22000:2005. 
 
 

7. Sinteza modificărilor 
 
Aceasta este o ediţie nouă a documentului. 
 


