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1. Preambul
In noiembrie 2020 a fost publicata versiunea 5.1 a FSSC 22000, utilizata pentru certificarea FSSC
22000. Aceasta noua versiune inlocuieste versiunea 5.
Principalele motive care au condus la aceasta modificare sunt:
 Consolidarea procesului de acordare a licențelor și a Programului de Integritate.
 Respectarea cerințelor de referinta ale GFSI (versiunea 2020.1).
 Includerea listei de decizii a Comitetului părților interesate FSSC 22000
Stakeholders).

(Board of

 Procesul de îmbunătățire continuă.
2. Pregătirea si realizarea tranziţiei (actualizării) la FSSC 22000 versiunea 5.1
 Conform documentului „Requirements for FSSC 22000 version 5.1 upgrade process” emis de
FSSC 22000 in decembrie 2020:
o

toate auditurile FSSC 22000 se vor desfasura dupa noua versiune incepand cu 01.04.2021
pana la 31 martie 2022;

o

SRAC nu este obligat să își extindă domeniul actual de acreditare de la versiunea 5,
deoarece versiunea 5.1 este o sub-versiune, nu o versiune complet schimbată.

o

pentru organizațiile certificate este necesară actualizarea certificatelor FSSC 22000 V5 la
versiunea 5.1.; Versiunea 5.1 va fi menționată în raportul de audit, planul de audit, programul
de audit și pe portalul FSSC 22000.

o

au fost facute precizari si clarificari referitoare la efectuarea actualizarii.

 SRAC va derula toate activitatile necesare in vederea notificării RENAR cu privire la procesul de
actualizare a sistemului de management conform FSSC 22000 versiunea 5.1 pana la 1.03.2021 si
va informa clientii sai referitor la modalitatea de efectuare a tranzitiei, la noile cerinte ale Schemei
FSSC 22000 versiunea 5.1.
 Auditurile FSSC 22000 V5 sunt permise numai până la 31 martie 2021.
 Un audit de tranzitie (actualizare) este un audit complet, conform noilor cerințe FSSC 22000 V5.1 și
poate fi efectuat neanunțat atunci cand este necesar pentru a îndeplini cerința de realizare a unui
audit neanunțat in ciclul de trei ani.
 Nu este posibilă efectuarea de audituri de supraveghere de tranzitie direct de la FSSC 22000 V4.1
la V5.1.
 Auditurile de recertificare pot fi efectuate direct de la versiunea 4.1 la versiunea 5.1, în cazul în care
auditul de recertificare are loc incepand cu 1 aprilie 2021, ca urmare a prelungirii valabilității
certificatului datorată pandemiei COVID-19. În aceste cazuri, primul audit de supraveghere va fi
efectuat în 2021 pentru a îndeplini cerința privind efectuarea auditurilor de supraveghere in anul
calendaristic, în conformitate cu ISO / IEC 17021-1.
 Pentru auditurile de certificare inițială (Etapa 1 + Etapa 2): atât auditul Etapei 1, cât și Etapa 2 vor fi
efectuate conform versiunii 5.1, atunci când auditul are loc incepand cu 1 aprilie 2021 SAU se
desfășoară etapa 1 conform versiunii 5 (când se efectuează înainte de 1 aprilie 2021) și etapa 2
conform versiunii 5.1 atunci când se desfășoară incepand cu 1 aprilie 2021.
 Nu se va adauga timp suplimentar pentru auditurile de tranzitie la FSSC 22000 versiunea 5.1.
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