
 

Condiţii de înscriere: absolvent 
al unei facultăţi, posedând 
diplomă de licenţă. 
 
Înscrieri: 01.09.2010-02.10.2010, 
la secretariatul Facultăţii 
Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, Calea Aradului 
119, Timişoara, între orele12-14. 
 
Acte necesare: dovada achitării 
taxelor aferente cursului (taxa 
de participare, înscriere şi 
înmatriculare), diplomă de 
licenţă (copie legalizată), copie 
B.I/C.I., certificat de 
naştere/căsătorie (copie) şi fişa 
de înscriere completată. 
 
Taxa de participare: 1020 RON 
(800 RONtaxa de participare; 
100 RON taxa de înscriere şi 120 
RON taxa de înmatriculare) se 
achită la administratorul Facultăţii 
Tehnologia Produselor 
Agroalimentare (etajul I - L17) 
zilnic între orele 10-12. 
 
Desfăşurare:  
03.10.2010-06.11.2010 
 
Lector:  Ş.l. dr. ing. Călin Jianu 

Auditori interni 
pentru sistemul de managementul al siguranţei 

alimentului conform standardului 
ISO 22000:2005 Tematica abordată 

 
1. Noţiuni generale privind siguranţa 

alimentului; 
2. Prezentarea cerinţelor standardului 

ISO 22000:2005 Sisteme de 
management a siguranţei 
alimentelor. Cerinţe pentru orice 
organizaţie din lanţul alimentar; 

3. Documentele sistemului de 
management al siguranţei 
alimentului (Documentele sistemului 
HACCP – generalităţi; Principii de 
elaborare; Structura documentaţiei; 
Procedura documentată); 

4. Auditul sistemului de management 
al siguranţei alimentului (Definiţii; 
Clasificare; Etapele auditului intern; 
Selectarea auditorilor; 
Responsabilităţile personalului 
implicat; Tehnici de comunicare; 
Recomandări pentru auditat); 

5. Certificarea sistemului de 
management al siguranţei 
alimentului (Costurile certificării; 
Selectarea organismului de 
certificare; Procedura tipică de 
certificare; Drepturi şi obligaţii în 
procesul de certificare; Implicaţiile 
certificării sistemului HACCP). 

Scop. Obiective  
 
Studiul postuniversitar de 
specializare se adresează 
angajaţilor din sectorul 
alimentar ce doresc să 
devină auditori interni în 
organizaţia din care fac 
parte, dar şi celor care 
doresc să înceapă o carieră 
de auditor pentru sistemul 
de management al 
siguranţei alimentului 
conform cerinţelor 
standardului ISO 
22000:2005 „Sisteme de 
management al siguranţei 
alimentelor. Cerinţe pentru 
orice organizaţie din lanţul 
alimentar”. 
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Contact:  
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