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Valabilitatea acestui certificat poate fi verificată în baza de date a companiilor certificate FSSC 22000 valabilă pe www.fssc22000.com.
Lloyd Register Grup Limited, filialele şi subsidiarele acesteia, inclusiv Lloyd Register Quality Assurance Limited (LRQA), precum functionarii, angajaţii sau agentii săi,  la care se face referire în această clauză,  în mod individual şi 
colectiv, ca Lloyd Register.LRQA nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi trasă la răspundere de către nici o persoană în vederea despăgubirii pentru nici o pierdere, pagubă sau cheltuială cauzată de utilizarea informaţiilor sau 
sfaturilor din acest document sau din oricare altă sursă, cu excepţia cazului în care persoana respectivă a semnat un contract cu entitatea LRQA relevantă pentru furnizarea de astfel de informaţii sau sfaturi şi, în acest caz, orice 
responsabilitate sau răspundere este exclusiv conformă cu termenii şi condiţiile stabilite în acel contract
Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl), Soseaua Iancului Nr.31, Et.3, Sec.2 021716 Bucharest Romania pentru şi în numele Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United 
Kingdom
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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al Siguranţei Alimentului al:

Pacovis Romania SRL
Strada Insulei Nr. 37, Judeţul Mureş, 540337 Târgu Mureş, România

A fost evaluată de către LRQA și respectă cerințele:
Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 4.1)

Schema de certificare pentru sistemul de siguranţă a alimentului include:
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009
şi cerinţele suplimentare FSSC 22000

Categorie produs alimentar: CIV & K

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

pentru şi în numele Lloyd's Register Quality Assurance Limited

 

Număr de certificat: 10145479
Data certificării: 24 Octombrie 2018
Certificat inițial: 24 Octombrie 2018 

Data emiterii: 24 Octombrie 2018 
Data expirării: 23 Octombrie 2021 

Număr de aprobare: FSSC 22000 – 00017109 

Acest certificat se aplică:
Producţia de ingrediente alimentare prin amestecarea uscată a condimentelor şi aditivilor alimentari, 

ambalate în saci şi pungi PP / PE.


