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Certificarea conform BRC Food 

BRC Food este primul standard recunoscut de catre GFSI (Global Food Safety Initiative) si unul dintre 

cele mai utilizate standarde in industria alimentara. Certificarea BRC Food este bine reprezentata in UK, 

Europa si SUA. 

Acest standard a fost creat de catre Consortiul Britanic de Retail in 1998 ca protocol pentru 

organizatiile care realizau produse folosite sub brandul lanturilor de retail, insa, in zilele noastre, este larg 

raspandit in alte arii ale industriei alimentare. In ultimii ani, BRC a trecut de granitele UK si s-a transformat 

intr-o unealta prin care multe companii nationale si internationale isi evalueaza furnizorii. Standardul BRC 

Global Food este recunoscut de majoritatea retailerilor din intreaga lume. 

Certificarea BRC Food de catre o organizatie de certificare independenta este un instrument care 

demonstreaza un inalt nivel de siguranta a alimentelor produse. Un alt avantaj pe care vi-l confera acest 

certificat este oportunitatea de a deveni parte din asa numitul director BRC unde toti utilizatorii site-ului BRC 

pot urmari progresul dvs. catre certificare. 

Standardul BRC este elaborat pentru a ajuta retailerii sa se conformeze cu cerintele legale si sa asigure 

un nivel inalt de protectie a consumatorului. Include principiile de baza ale cerintelor propriilor furnizori si 

specificatiile produselor si este revizuit si reeditat periodic.  

Standardul BRC Food este un standard de produs si nu un standard pentru un sistem de management 

al calitatii si accentul se pune pe cerintele aditionale pentru produse, procesatorii de productie si echipament. 

Exista 3 grade de certificare: A - cel mai inalt nivel, B - nivelul mediu, C - nivelul de baza. Gradul depinde de 

numarul si severitatea neconformitatilor identificate in timpul auditului. La decizia de certificare sunt luate in 

considerare atat gradul auditului cat si calitatea si perioada limita a Planului de Actiuni Corective. 

Standardul BRC Food implica audituri neanuntate: Optiunea 1 – audituri complet neanuntate; Optiunea 2 – 

audituri cu parti anuntate si neanuntate. 

Frecventa auditurilor este la 6 sau la 12 luni in functie de performanta companiei la ultimul audit. 


