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IFS Logistics, versiunea 2.2 

IFS Logistics este aplicabil pentru produse alimentare ambalate și vrac precum și produse cu 

temperatură controlată (de ex. carne, pește, pâine, lapte, ulei, etc). În cazul produselor 

alimentare vrac, nu există activități de prelucrare sau ambalare primară. Acest standard IFS, 

dezvoltat special pentru depozitare, distribuție și transport, precum și pentru activități 

de încărcare și descărcare, poate fi implementat în medii care gestionează atât produse 

alimentare cât și nealimentare. 

Conținutul programului 

• Cerințele noului standard IFS Logistics, versiunea 2.2 

• Cerințele privind neconformitatea KO ale noului standard IFS Logistics, versiunea 2.2 

• Evaluarea riscului în baza standardului IFS 

  

Beneficii 

• Te vei familiariza cu cerinţele. 

• Te vei familiariza cu posibilele abordări în aplicarea standardului. 

• Vei fi pregătit pentru auditul tău IFS Logistics. 

• Vei primi informații importante despre o serie de beneficii colaterale, specifice, 

aplicabile activităților de: 

• achiziții (încredere crescută în furnizori și produse, timp redus de scanare a 

furnizorilor, timp redus alocat pentru reparații sau returnarea produselor aflate în afara 

specificațiilor, abilitatea de reducere a costurilor individuale de audit prin combinarea 

simultană a diferitelor audituri); 

• managementul calității (îmbunătățirea înțelegerii între conducere și personal 

cu privire la standarde și proceduri, monitorizarea conformării cu regulamentele 

alimentare, utilizarea mai eficientă a resurselor, reducerea nevoii de inspecție din 

partea clienților, audituri independente de terță parte, abilitatea de reducere a timpului 

total de inspecție prin combinarea unei varietăți de inspecții diferite în același timp) 

• marketing (reputație îmbunătățită ca furnizor de produse de înaltă calitate și 

funcționare în condiții de siguranță, abilitatea de a tranzacționa cu clienți care insistă 

pe auditarea de terță parte, utilizarea siglei și certificatului IFS pentru a demonstra 

conformitatea cu cele mai înalte standarde). 
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Metodele practicate 

Prezentări, discuții, lucrul cu studii de caz 

  

Grupul țintă 

Membri din echipa de asigurarea calității, responsabili cu controlul calității, șefi de laborator 

și alți experți interesați din industria alimentară, logistică (depozitare, distribuție, transport). 

 

 

  

 

http://www.inaq.ro/

