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Acreditarea: Creșterea încrederii în siguranța 

produselor alimentare 

Ziua Mondială a Acreditării 2020 evidențiază rolul acreditării în îmbunătpțirea siguranței 

produselor alimentare. 
Acreditarea are un obiectiv clar: acesta urmărește să asigure întreprinderile, utilizatorii finali și autoritățile de reglementare că un 

organism de evaluare a conformității (OEC), cum ar fi un organism de certificare sau inspecție, laborator de încercări, etalonări sau 

laborator medical, are competența tehnică necesară și funcționează imparțial. Această competență este evaluată de organismele de 

acreditare în conformitate cu standardele și cerințele internaționale. 

Pur și simplu aplicată alimentelor, acreditarea ajută la îmbunătățirea siguranțeiproduselor alimentare. 

Bazându-se pe Ziua Mondială a Acreditării 2019, care a evidențiat rolul acreditării în adăugarea valorii lanțurilor de aprovizionare, rolul 

acreditării din Ziua Mondială a Acreditării 2020 reflectă rolul acreditării în îmbunătățirea siguranței alimentare. 

Face acest lucru pe întregul lanț de aprovizionare cu alimente, ”de la fermă la furculiță”, prin producția, procesarea și ambalarea 

produselor alimentare, depozitarea și transportul, până la comerțul cu amănuntul și catering, contribuind la construirea straturilor de 

asigurare în lanțul de aprovizionare.  

Organismele de acreditare evaluează OEC-urile într-o varietate de funcții cheie diferite, evaluându-le în conformitate cu standardele 

elaborate de comunitatea globală prin Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comisia Electro-Tehnică Internațională (IEC). 

Aceste standarde acoperă funcții precum inspecția, certificarea și încercările. Cu organismele de inspecție, organismele de certificare și 

laboratoarele acreditate în conformitate cu aceste standarde, acestea au fost verificate în mod independent ca fiind în măsură să 

furnizeze servicii de inspecție, certificare și testare competente și imparțiale în toate părțile din lanțurile alimentare locale, naționale și 

internaționale. 

În aprilie 2019, o declarație comună emisă de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Mondială 

a Sănătății (OMS) și Organizația Mondială a Comerțului (WTO), a evidențiat numărul de boli transmise de alimente. Acreditarea își 

propune să contribuie la sprijinirea reducerii acestor incidențe prin creșterea performanței organizațiilor din lanțul de aprovizionare cu 

alimente. Acreditarea este utilizată pe tot globul pentru a ajuta la îndeplinirea acestui obiectiv: de la utilizarea certificării acreditate în 

Australia, prin schema PrimeSafe pentru aprovizionarea cu carne și fructe de mare; Uniunea Europeană utilizează acreditarea 

laboratoarelor pentru a sprijini securitatea alimentară în Europa; inspecția acreditată ajută unitățile comerciale de catering să livreze 

produse alimentare mai sigure în Franța. 

Ziua Mondială a Acreditării 2020, cu Acreditarea-Îmbunătățirea Siguranței Produselor Alimentare, intenționează să ilustreze modul în 

care într-o singură zonă, siguranța alimentelor, acreditarea contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special ODD3 de 

Sănătate și Bunăstare. Ziua Mondială a Acreditării 2020 vine la doar două zile de la cea de-a doua Ziua Mondială a Siguranței 

Alimentelor, care are drept scop evidențierea nevoii de hrană sigură. Prin intermediul organismelor de acreditare și organismelor de 

certificare, organismelor de inspecție și laboratoarelor acreditate ulterior, comunitatea de evaluare a conformității se străduiește continuu 

să contribuie la livrarea alimentelor mai sigure. 

Ziua Mondială a Acreditării 2020 permite Forumului internațional pentru Acreditare (www.iaf.nu), și Cooperării Internaționale pentru 

Acreditarea Laboratoarelor (www.ilac.org) și membrilor acestora să evidențieze modul în care acreditarea îmbunătățește siguranța 

produselor alimentare. IAF și ILAC oferă o serie de informații pentru a explica rolul acreditării în îmbunătățirea siguranței produselor 

alimentare, incluzând ilustrații suplimentare despre utilizarea acesteia https://publicsectorassurance.org/topic-areas/food-safety-

agriculture/  

Pentru detalii suplimentare, contactați organismul local de acreditare. 

http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4  și https://ilac.org/ilac-membership/ 

Studii de caz suplimentare, cercetări și materiale promoționale sunt disponibile pe http://www.publicsectorassurance.org/topic-

areas/health-safety/ 

Xiao Jianhua Etty Feller 
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