
   

 

Concepte de bază și aplicare IMDS 

(International Material Data System) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui workshop de introducere în IMDS, participanții 
vor fi capabili să: 

 Înțeleagă obiectivele IMDS și responsabilitatea pentru furnizarea 

de date exacte 

 Înțeleagă cum să utilizeze sistemul informatic al IMDS și să 

încarce date despre componente și materiale 

 Înțeleagă importanța strategică a IMDS în susținerea 

managementului conformării și a obligațiilor de raportare către 

clienți a materialelor și componentelor  

 Știe cum pot comunica, în mod clar, cerințele pentru acceptarea 

datelor către furnizori 

 Cunoască cele mai bune practici referitoare la implementarea 

eficace a IMDS în propria organizație 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Coordonatorilor și personalului care introduce date în IMDS 

 Specialiștilor din domeniile: Mediu, Sănătate și Securitate în 

Muncă, Calitate, Resurse Umane 

 Personalului din departamentele Tehnic și IT  

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949)  

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea IMDS 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare, deși înregistrarea organizației în IMDS ar fi 

benefică 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1,5 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

IMDS este o bază de date 

bazată pe internet creată de 

industria auto pentru a colecta 

și raporta datele referitoare la 

compoziția materialelor pentru 

fiecare componentă dintr-un 

vehicul finit. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Scurt istoric al IMDS 

 Scopul IMDS 

 Informații legislative – cerințe legale din 

 GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) 

 Regulamentul REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemical Substances) 

 ELV (End-of-life vehicle) 

 Culegerea datelor pentru IMDS 

 Logarea în IDMS 

 Simboluri utilizate 

 Meniul și butoanele din IDMS 

Ziua 2 

 Editare și trimitere MDS – informații generale 

 MDS trimis de furnizor 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


