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     Art. I Hot[rârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protec\ia 

s[n[t[\ii øi securit[\ii lucr[torilor fa\[ de riscurile datorate ex- 
punerii la azbest, publicat[ în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, se modific[ øi se completeaz[ 
dup[ cum urmeaz[: 
     1. Articolul 8 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 8 Pentru orice activitate susceptibil[ s[ prezinte risc de 

expunere la pulberea provenit[ din azbest sau din materiale cu 

con\inut de azbest, angajatorul trebuie s[ dispun[ efectuarea 

evalu[rii øi monitoriz[rii acestui risc, astfel încât s[ se determine 

natura expunerii - varietatea mineralogic[, dimensiunea fibrelor 
- øi gradul de expunere a lucr[torilor la pulberea de azbest sau de 

materiale cu con\inut de azbest.“ 
     2. La articolul 9, partea introductiv[ a alineatului (1) se modi- 
fic[ øi va avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 9 (1) Dac[ din rezultatele evalu[rii riscurilor prev[zute 

la art. 8 rezult[ în mod clar c[ limita expunerii la azbest nu va fi 
dep[øit[ în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 øi 
ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de munc[ 
implic[:“ 
     3. Alineatul (2) al articolului 9 se abrog[. 
     4. Alineatul (2) al articolului 27 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
     „(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atun- 
ci când este necesar, au obliga\ia s[ solicite informa\ii de la pro- 
prietarii construc\iilor, pentru a identifica materialele despre care 

se presupune c[ ar putea con\ine azbest.“ 
     5. Alineatul (4) al articolului 31 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
     „(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munc[ øi a 

autorit[\ii de s[n[tate public[ jude\ean[ sau a municipiului Bu- 
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cureøti, angajatorul trebuie s[ transmit[ planul prev[zut la alin. 
(1) înainte de începerea lucr[rilor.“ 
    6. Alineatele (1), (2) øi (6) ale articolului 36 se modific[ øi vor 

avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 36 (1) Pentru toate activit[\ile prev[zute la art. 4, cu 

excep\ia celor prev[zute la art. 9, angajatorul trebuie s[ asigure 

lucr[torilor îmbr[c[minte de lucru øi/sau echipament individual 
de protec\ie adecvat. 
    (2) Angajatorul trebuie s[ asigure ca îmbr[c[mintea de lucru 

øi/sau echipamentul individual de protec\ie, prev[zute la alin. (1), 
în niciun caz s[ nu fie scoase în afara întreprinderii. 
    (6) Angajatorul trebuie s[ asigure ca echipamentele indivi- 

duale de protec\ie prev[zute la alin. (1) s[ fie plasate într-un loc 

bine definit øi s[ fie verificate øi cur[\ate dup[ fiecare utilizare.“ 
    7. Alineatul (2) al articolului 43 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „(2) Medicul de medicin[ a muncii responsabil cu suprave- 

gherea st[rii de s[n[tate are acces la registrul prev[zut la alin. 
(1).“ 
    8. Articolul 45 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 45 (1) Registrul operativ na\ional al bolilor profesionale 

declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza øi 
mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului na\ional de 

coordonare metodologic[ øi informare privind bolile profesionale 

din Institutul de S[n[tate Public[ Bucureøti. 
    (2) Raportarea bolilor profesionale prev[zut[ la alin. (1) se 

face potrivit anexei nr. 22 din Hot[rârea Guvernului nr. 1.425/ 
2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre- 
vederilor Legii securit[\ii øi s[n[t[\ii în munc[ nr. 319/2006.“ 
    9. Alineatul (1) al articolului 46 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „Art. 46 (1) Înc[lcarea prevederilor prezentei hot[râri atrage 

r[spunderea disciplinar[, administrativ[, material[, civil[ sau pe- 
nal[, dup[ caz, potrivit Legii securit[\ii øi s[n[t[\ii în munc[ nr. 
319/2006.“ 
    10. Dup[ alineatul (1) al articolului 46 se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu urm[torul cuprins: 
    „(11) Constituie contraven\ie øi se sanc\ioneaz[ cu amend[ de 
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la 5.000 lei la 10.000 lei înc[lcarea dispozi\iilor art. 12 øi ale art. 36 

alin. (2), (3), (4), (5), (6) øi (7).“ 
     Art. II Hot[rârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerin\ele 

minime de securitate øi s[n[tate referitoare la expunerea lucr[- 
torilor la riscurile generate de vibra\ii, publicat[ în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, se modi- 
fic[ dup[ cum urmeaz[: 
     1. Articolul 3 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 3 Prevederile Legii securit[\ii øi s[n[t[\ii în munc[ nr. 
319/2006 se aplic[ în totalitate întregului domeniu prev[zut la art. 
2, f[r[ a aduce atingere prevederilor mai restrictive øi/sau speci- 
fice incluse în prezenta hot[râre.“ 
     2. Alineatul (1) al articolului 6 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
     „Art. 6 (1) Pentru vibra\iile transmise întregului corp: 
     a) valoarea limit[ de expunere zilnic[ profesional[, calculat[ 
la o perioad[ de referin\[ de 8 ore, trebuie s[ fie de 1,15 m/s2; 
     b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanøeaz[ ac\i- 
unea, calculat[ la o perioad[ de referin\[ de 8 ore, trebuie s[ fie 

de 0,5 m/s2.“ 
     3. Alineatul (1) al articolului 7 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
     „Art. 7 (1) În executarea obliga\iilor prev[zute la art. 7 alin. 
(4) øi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie 

s[ evalueze øi, dac[ este necesar, s[ m[soare nivelurile de vibra\ii 
mecanice la care sunt expuøi lucr[torii.“ 
     4. Alineatul (1) al articolului 9 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
     „Art. 9 (1) Evaluarea øi m[surarea prev[zute la art. 7 trebuie 

s[ fie planificate øi efectuate de c[tre serviciile competente, la 

intervale corespunz[toare, \inându-se seama de prevederile art. 8 

øi 9 din Legea nr. 319/2006, referitoare la competen\ele serviciilor 
de protec\ie øi prevenire øi ale lucr[torilor desemna\i, cu atribu\ii 
în domeniul securit[\ii øi s[n[t[\ii în munc[.“ 
     5. Alineatele (1) øi (2) ale articolului 11 se modific[ øi vor 
avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 11 (1) Angajatorul trebuie s[ fie în posesia unei evalu[ri 
a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 
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319/2006, øi trebuie s[ identifice m[surile care trebuie luate 

potrivit prevederilor art. 12-17 din prezenta hot[râre. 
    (2) Evaluarea riscurilor trebuie înregistrat[ pe un suport ma- 
terial øi poate include o justificare a angajatorului potrivit c[reia 

natura øi amploarea riscurilor legate de vibra\iile mecanice nu 

necesit[ efectuarea unei evalu[ri mai detaliate a acestora.“ 
    6. Alineatul (2) al articolului 12 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „(2) Reducerea riscurilor prev[zute la alin. (1) se întemeiaz[ 
pe principiile generale de prevenire prev[zute la art. 7 alin. (3) 
din Legea nr. 319/2006.“ 
    7. Articolul 16 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 16 Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, 
angajatorul trebuie s[ adapteze m[surile prev[zute în prezenta 

sec\iune la necesit[\ile lucr[torilor expuøi la riscuri specifice.“ 
    8. Alineatul (1) al articolului 17 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „Art. 17 (1) F[r[ a aduce atingere prevederilor art. 16,17, 20 

øi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie s[ asigure ca 

lucr[torii expuøi riscurilor generate de vibra\ii mecanice la locul 
de munc[ øi/sau reprezentan\ii acestora s[ beneficieze de infor- 
ma\ii cu privire la rezultatul evalu[rii riscurilor prev[zute la art. 
7 øi de o formare corespunz[toare.“ 
    9. Articolul 18 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 18 Consultarea øi participarea lucr[torilor øi/sau a re- 
prezentan\ilor acestora, în ceea ce priveøte aspectele reglemen- 
tate de prezenta hot[râre, trebuie s[ se realizeze potrivit preve- 

derilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.“ 
    10. Alineatul (1) al articolului 19 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
    „Art. 19 (1) F[r[ a aduce atingere prevederilor art. 24 øi 25 

din Legea nr. 319/2006, Ministerul S[n[t[\ii Publice adopt[ dis- 
pozi\ii pentru a asigura supravegherea corespunz[toare a s[- 
n[t[\ii lucr[torilor în raport cu rezultatul evalu[rii riscurilor pre- 
v[zute la art. 7, dac[ acesta indic[ un risc pentru s[n[tatea lor.“ 
    11. Alineatul (2) al articolului 20 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „(2) Rezultatele supravegherii medicale f[cute potrivit pre- 
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vederilor art. 25 trebuie s[ fie luate în considerare la aplicarea 

m[surilor de prevenire la un loc de munc[ specific.“ 
     12. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modific[ øi va avea 

urmtorul cuprins: 
     „d) s[ \in[ seama de recomand[rile medicului de medicin[ a 

muncii sau ale autorit[\ilor jude\ene de s[n[tate public[ sau a 

municipiului Bucureøti, pentru punerea în aplicare a oric[ror 
m[suri necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului, potri- 
vit prevederilor sec\iunii a 2-a a cap. II; inclusiv s[ aib[ în vedere 

posibilitatea de a atribui lucr[torului un alt post de lucru unde nu 

exist riscuri de expunere;“ 
     13. Alineatul (2) al articolului 26 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
     „(2) În cazul echipamentelor utilizate în agricultur[ øi silvicul- 
tur[, termenul pân[ la care acestea pot fi utilizate, prin excep\ie 

de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014.“ 
     14. Articolele 27, 28 øi 29 se abrog[. 
     Art. III Hot[rârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerin\ele 

minime de securitate øi s[n[tate pentru øantierele temporare sau 

mobile, publicat[ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
252 din 21 martie 2006, se modific[ øi se completeaz[ dup[ cum 

urmeaz[: 
     1. Articolul 3 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 3 Prevederile Legii securit[\ii øi s[n[t[\ii în munc[ nr. 
319/2006 se aplic[ domeniului prev[zut la art. 1, f[r[ a aduce atin- 
gere prevederilor mai restrictive øi/sau specifice ale prezentei 
hot[râri.“ 
     2. Partea introductiv[ a articolului 51 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
     „Art. 51 Înc[ din faza de concep\ie, studiu øi elaborarea pro- 
iectului lucr[rii, managerul de proiect, proiectantul øi, atunci 
când este cazul, beneficiarul trebuie s[ ia în considerare principi- 
ile generale de prevenire în materie de securitate øi s[n[tate pre- 
v[zute în Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveøte:“ 
       3. Partea introductiv[ a articolului 56 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
     „Art. 56 Pe toat[ durata realiz[rii lucr[rii, angajatorii øi lucr[- 
torii independen\i trebuie s[ respecte obliga\iile generale ce le 
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revin, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 319/2006, în spe- 
cial în ceea ce priveøte:“ 
     4. Articolul 62 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 62 Punerea în aplicare a prevederilor art. 54, 58 øi 60 nu 

aduce atingere principiului r[spunderii angajatorilor, prev[zut în 

Legea nr. 319/2006.“ 
     5. La articolul 65, litera a) se modific[ øi va avea urm[torul 
cuprins: 
     „a) s[ respecte obliga\iile generale ale angajatorilor potrivit 
prevederilor art. 7 alin. (5), art. 22 øi 23 din Legea nr. 319/2006;“ 
     6. Articolul 68 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
     „Art. 68 Consultarea øi participarea lucr[torilor øi/sau a re- 
prezentan\ilor acestora privind prevederile art. 56, 58 øi 63 tre- 
buie s[ se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 
319/2006.“ 
     7. Dup[ capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul 
   1IX , intitulat „Sanc\iuni“, cuprinzând articolul 701, cu urm[torul 
cuprins: 
     „CAPITOLUL IX1: Sanc\iuni 
     Art. 701 (1) Constituie contraven\ii øi se sanc\ioneaz[ cu 

amend[ contraven\ional[ de la 4.000 lei la 8.000 lei înc[lcarea art. 
6, 7, art. 9 lit. d), art. 10, 42, 47 øi 48. 
     (2) Dispozi\iile referitoare la contraven\ii, prev[zute la alin. 
(1), se completeaz[ cu prevederile Ordonan\ei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraven\iilor, aprobat[ cu mo- 
dific[ri øi complet[ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific[rile øi 
complet[rile ulterioare. 
     (3) Constatarea contraven\iilor øi aplicarea amenzilor prev[- 
zute la alin. (1) se fac de inspectorii de munc[.“ 
     8. La anexa nr. 2, punctele 3 øi 7 se modific[ øi vor avea urm[- 
torul cuprins: 
     „3. Lucr[ri cu expunere la radia\ii ionizante pentru care pre- 
vederile legale aplicabile oblig[ la delimitarea de zone controlate 

sau supravegheate. 
     7. Lucr[ri cu recipiente cu aer comprimat“ 
     9. La anexa nr. 2, dup[ punctul 7 se introduce un nou punct, 
punctul 71, cu urm[torul cuprins: 
     „71. Lucr[ri desf[øurate de persoane care utilizeaz[ surs[ de 
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alimentare cu aer pentru protec\ia respiratorie; lucr[ri realizate 

în imersie cu protec\ie respiratorie“ 
    10. La anexa nr. 4, punctele 3.4, 4.4 øi 13.4 se modific[ øi vor 

avea urm[torul cuprins: 
    „3.4. C[ile øi ieøirile de urgen\[ trebuie semnalizate potrivit 
prevederilor Hot[rârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerin\ele 

minime pentru semnalizarea de securitate øi/sau de s[n[tate la 

locul de munc[. Panourile de semnalizare trebuie s[ fie suficient 
de rezistente øi amplasate în locuri corespunz[toare. 
    4.4. Acestea trebuie sã fie semnalizate potrivit prevederilor 
Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006. 
    Panourile de semnalizare trebuie sã fie suficient de rezistente 

øi amplasate în locuri corespunz[toare. 
    13.4. Aceste spa\ii trebuie semnalizate potrivit prevederilor 
Hot[rârii Guvernului nr. 971/2006.“ 
    Art. IV Hot[rârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerin\ele 

minime de securitate øi s[n[tate referitoare la expunerea 

lucr[torilor la riscurile generate de zgomot, publicat[ în Mo- 
nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, se 

modific[ øi se completeaz[ dup[ cum urmeaz[: 
    1. Articolul 3 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 3 Prevederile Legii securit[\ii øi s[n[t[\ii în munc[ nr. 
319/2006 se aplic[ în totalitate activit[\ilor prev[zute la art. 2, f[r[ 
a aduce atingere prevederilor mai restrictive øi/sau specifice din 

prezenta hot[râre.“ 
    2. Articolul 8 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 8 (1) În îndeplinirea obliga\iilor prev[zute la art. 7 alin. 
(4) øi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie 

s[ evalueze øi, dac[ este necesar, s[ m[soare nivelurile de zgomot 
la care sunt expuøi lucr[torii. 
    (2) Pentru evaluarea riscului prev[zut la alin. (1) se va \ine 

seama de limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de 

munc[ cu solicitare neuropsihic[ øi psihosenzorial[ crescut[ øi 
deosebit[, prev[zute în anex[.“ 
    3. Articolul 12 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    „Art. 12 Evaluarea øi m[surarea prev[zute la art. 8 trebuie s[ 
fie planificate øi efectuate de c[tre serviciile competente la inter- 
vale adecvate, acordând o aten\ie deosebit[ prevederilor art. 8 øi 
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9 din Legea nr. 319/2006 referitoare la serviciile de prevenire øi 
protec\ie sau la persoanele competente necesare.“ 
    4. Partea introductiv[ a articolului 15 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
    „Art. 15 Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 
319/2006, la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie s[ acorde 

aten\ie deosebit[ urm[toarelor elemente:“ 
    5. Alineatul (1) al articolului 16 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „Art. 16 (1) Angajatorul trebuie s[ de\in[ o evaluare a ris- 
curilor potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
319/2006 øi trebuie s[ identifice m[surile care trebuie luate pen- 
tru securitatea øi s[n[tatea lucr[torilor potrivit prevederilor art. 
6-11 din aceeaøi lege.“ 
    6. Partea introductiv[ a articolului 18 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
    „Art. 18 Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgo- 
mot trebuie s[ se bazeze pe principiile generale de prevenire pre- 
v[zute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006, luându-se în con- 
siderare, în special, urm[toarele:“ 
    7. Articolul 22 se modific[ øi va avea urm[torul cuprins: 
    Art. 22 Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, 
angajatorul trebuie s[ adapteze m[surile prev[zute în prezenta 

sec\iune la nevoile lucr[torilor care apar\in grupurilor sensibile la 

riscuri specifice.“ 
    8. Partea introductiv[ a articolului 23 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
    „Art. 23 În situa\ia în care riscurile generate de expunerea la 

zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucr[torilor trebuie 

s[ li se pun[ la dispozi\ie mijloace individuale de protec\ie audi- 
tiv[, adecvate øi corect ajustate, pe care s[ le utilizeze potrivit 
prevederilor Hot[rârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerin- 
\ele minime de securitate øi s[n[tate pentru utilizarea de c[tre 

lucr[tori a echipamentelor individuale de protec\ie la locul de 

munc[ øi ale art. 23 din Legea nr. 319/2006, în urm[toarele 

condi\ii:“ 
    9. Partea introductiv[ a articolului 28 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
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    „Art. 28 F[r[ a aduce atingere prevederilor art. 16,17, 20 øi 21 

din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie s[ asigure informarea 

øi formarea lucr[torilor expuøi la locul de munc[ la un nivel de 

zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferioare de la 

care se declanøeaz[ ac\iunea øi/sau a reprezentan\ilor acestor 
lucr[tori privind riscurile generate de expunerea la zgomot, în 

special în ceea ce priveøte urm[toarele:“ 
    10. Partea introductiv[ a articolului 29 se modific[ øi va avea 

urm[torul cuprins: 
    „Art. 29 Consultarea øi participarea lucr[torilor øi/sau a re- 
prezentan\ilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei ho- 
t[râri trebuie s[ se desf[øoare potrivit prevederilor art. 18 din 

Legea nr. 319/2006 øi trebuie s[ se refere în special la urm[toa- 
rele:“ 
    11. Alineatul (1) al articolului 30 se modific[ øi va avea urm[- 
torul cuprins: 
    „Art. 30 (1) |inând seama de prevederile art. 24 øi 25, în si- 
tua\ia în care rezultatele evalu[rii øi m[sur[rii prev[zute la art. 8 

indic[ un risc pentru s[n[tatea lucr[torilor, Ministerul S[n[t[\ii 
Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea adecvat[ 
a s[n[t[\ii acestora, în concordan\[ cu Legea nr. 319/2006.“ 
    12. Hot[rârea Guvernului nr. 493/2006 se completeaz[ cu 

anexa „Limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de 

munc[ cu solicitare neuropsihic[ øi psihosenzorial[ crescut[ øi 
deosebit[“, prev[zut[ în anexa la prezenta hot[râre. 
    Art. V Hot[rârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protec\ia 

s[n[t[\ii øi securit[\ii lucr[torilor fa\[ de riscurile datorate 

expunerii la azbest, publicat[ în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, Hot[rârea Guvernului nr. 
1.876/2005 privind cerin\ele minime de securitate øi s[n[tate refe- 
ritoare la expunerea lucr[torilor la riscurile generate de vibra\ii, 
publicat[ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 

ianuarie 2006, Hot[rârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerin- 
\ele minime de securitate øi s[n[tate pentru øantierele temporare 

sau mobile, publicat[ în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 252 din 21 martie 2006, øi Hot[rârea Guvernului nr. 493/2006 

privind cerin\ele minime de securitate øi s[n[tate referitoare la 

expunerea lucr[torilor la riscurile generate de zgomot, publicat[ 
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în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, 
cu modific[rile øi complet[rile aduse prin prezenta hot[râre, vor 
fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dân- 
du-se textelor o nou[ numerotare. 

ANEX{ 

                  LIMITELE MAXIME 

 admise pentru zgomot la posturile de munc[ cu solicitare 

    neuropsihic[ øi psihosenzorial[ crescut[ øi deosebit[ 
(aten\ie, responsabilitate, decizie, constrângere temporal[) 
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