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Evaluarea riscurilor din perspectiva IFS HPC 
 

Instruire pentru industrie, 1 zi 
  

Beneficiile schemei Certificarea IFS HPC poate oferi o serie de avantaje cheie companiilor care se 

străduiesc spre excelență în ceea ce privește calitatea, siguranța produselor și satisfacția clienților și 

căutarea unui avantaj competitiv. 

 

CONȚINUTUL PROGRAMULUI 

  

Prezentarea standardului IFS HPC, cu accent pe cerințele de evaluare a riscurilor. 
 

Definiții în conformitate cu standardul IFS HPC v.2 

Evaluarea riscurilor conform cerințelor capitolului 2 al standardului IFS HPC v.2: 

• Cerințele referitoare la documentație și la păstrarea înregistrărilor 

• Prezentare completă și detaliată a cerințelor IFS HPC legate de capitolul sistem de 

management al calității și siguranței produsului 

• Prezentare generală asupra diferitelor metode de evaluare a riscurilor 

• Bune practici de fabricație 

• Exemple de metode de evaluare a riscurilor 

• Studii de caz 

  

BENEFICII 

  

• Sunteți familiarizat cu IFS - background HPC și cu cerințele IFS HPC privind managementul 

evaluării riscurilor 

• Sunteți familiarizați cu evaluarea riscurilor (ER/RA) și cu diferite abordări pentru a îndeplini 

cerințele IFS HPC 

• Știți cum trebuie aplicate cerințele de evaluare a riscurilor IFS HPC și cum sunt evaluate 

(exemple și studii de caz) 

• Sunteți mai capabil să vă evaluați compania în cadrul unui proces de certificare IFS HPC 
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CUI SE ADRESEAZĂ? 

  

Producători interesați (cu cunoștințe anterioare ale standardului) de: 

  

• Cosmetice / domeniul de aplicare 1 

• Produse chimice de uz casnic / domeniu de aplicare 2 

• Produse de uz casnic de uz zilnic / domeniu de aplicare 3 

• Produse de igienă personală / domeniu de aplicare 4 

   

  

De exemplu: manageri de calitate și reprezentanți ai calității, manageri de laborator, manageri de 

cercetare și dezvoltare etc. 

  

METODE 

 

Prezentări, discuții, atelier de studii de caz. 

 

ÎNSCRIERE 

 

Pentru a participa la următorul curs de instruire sau a stabili un curs in-house, contactați-ne pe 

office@inaq.ro.  

mailto:office@inaq.ro

