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Informații de sănătate și siguranță 
 
 

CLIMATIZARE 
 
Aproape toate echipamentele electronice dau căldură, care se poate dezvolta în timpul zilei și 
deveni destul de opresivă pentru utilizatori, precum și în detrimentul echipamentului. 
Din acest motiv, TEAM4Excellence controlează temperatura și umiditatea în sălile de curs 
folosind unitatea de climatizare pentru a menține temperatura între 19 și 25 de grade Celsius 
și umiditatea între 40% și 60%. 
 
ILUMINARE 
 
Iluminarea în sălile de curs din TEAM4Excellence este concepută pentru sarcinile pe care 
indivizii le desfășoară în acel mediu și ferestrele sunt prevăzute cu jaluzele pentru a evita 
afectarea ecranului de afișare al monitoarelor utilizatorilor. 
 
ILUMINAREA DE URGENȚĂ 
 
Iluminatul de urgență al TEAM4Excellence respectă reglementările locale și este testat și 
întreținut periodic. 
 
NIVELUL DE ZGOMOT 
 
TEAM4Excellence este o organizație privată, iar nivelul sunetului este redus la minimum 
acceptabil și respectă reglementările locale. 
 
SIGURANȚA ELECTRICĂ 
 
TEAM4Excellence dispune de suficiente prize electrice, astfel încât toate echipamentele să 
poată fi poziționate și utilizate în siguranță. Localizarea echipamentului electric depinde de 
lungimea cablurilor și de disponibilitatea prizelor pentru telefoane, antene TV și surse de 
alimentare. Localizarea echipamentului nu crește riscul de pericol pentru echipamente sau 
utilizatori. 
Se efectuează verificări vizuale regulate ale prizelor, cablurilor și altor echipamente electrice. 
 
SISTEME DE AVERTIZARE DE INCENDIU ȘI UȘI DE EVACUARE   
 
Sistemul de avertizare împotriva incendiilor al TEAM4Excellence este prevăzut cu alarmă de 
incendiu pentru evacuare și în caz de urgență. Cursanții sunt informați despre posibilele teste, 
respectiv despre cum și unde să procedeze în situații de urgență, înainte de a începe cursurile. 
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Ieșirile de urgență sunt marcate cu semne corespunzătoare și sunt menținute 
libere/neobstrucționate în orice moment. Echipamentele adecvate de combatere a incendiilor 
și de prim ajutor sunt poziționate la îndemână și semnate în mod clar. 
 
POLITICA PRIVIND ALCOOLUL 
 
Niciun fel alcool nu poate fi consumat de către delegați pe parcursul desfășurării cursului. 
Această măsură este luată pentru a asigura securitatea pe timpul desfășurării programelor de 
formare. TEAM4Excellence își rezervă dreptul de a elimina de la curs orice persoană dacă este 
suspectață a fi sub infuența alcoolului pe timpul sau la sosirea la sesiunile de formare. 
 
POLITICA PRIVIND FUMATUL 
 
TEAM4Excellence are o politică privind fumatul. Există zone de fumat desemnate în afara 
clădirii care pot fi utilizate. 
 
Dacă vă putem fi de folos cu informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
 
office@team4excellence.ro 

 
 
No 

 
Numele și Prenumele cursantului 

 
Perioada de instruire 

 
Semnătura 
 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
 
 

Semnătura instructorului, 
       ................................................... 
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