
Administrarea Publică, nr. 4, 2012 134

Aspecte sociologice ale traficului rutier

                                  Gheorghe BOTNARIUC,
doctorand, Academia de Administrare Publică 

de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

SUMMARY
      The sociological aspects of road traffic are determined as a complex and permanent  

system, consisting of pedestrians, trucks and vehicles, which generates a set of legal and social 
relations in the process of their movement on public roads and landscaped areas, managed by 
public authorities.

Una dintre caracteristicile principale ale 
societăţii moderne o constituie nivelul înalt 
de motorizare şi folosire pe larg a diferitelor 
tipuri de transport rutier pentru a realiza di-
verse activităţi necesare societăţii. Numărul 
sporit de accidente determinate de circula-
ţia intensivă a vehiculelor constituie o con-
secinţă a caracteristicii nominalizate.

Numărul mare de accidente rutiere ne 
determină să constatăm că există  probleme 
care afectează siguranţa circulaţiei rutiere 
şi anume – pierderile sociale şi economice 
plasează această problemă la un nivel cu 
problemele ecologice. Astfel, societatea se 
confruntă cu o catastrofă tehnogenă speci-
fică. Din cauza că acest fenomen a evoluat 
în timp şi spaţiu, efectele lui nu determină o 
reacţie adecvată din partea autorităţilor pu-
blice. Deseori, accidentele de circulaţie ru-
tieră sunt tratate ca fenomene determinate 
de unele cauze accidentale care se reduc la 
comportamente antisociale ale conducăto-
rilor de vehicule sau pietonilor.

Pentru realizarea unor măsuri efective, 
care ar contribui la garantarea  siguranţei 
traficului rutier, este necesar de a identifica şi 
cerceta cauzele situaţiei create. În acest con-
text, savanţii G. I. Klinkovştein şi M. B. Afana-
siev consideră că una dintre aceste cauze o 
constituie lipsa studiilor şi a cercetărilor şti-
inţifice, care ar lămuri toate procesele şi fac-
torii care conduc la producerea accidentelor 
rutiere.

Termenul circulaţie rutieră a fost introdus 
în practica internaţională prin adoptarea în 
anul 1949 în cadrul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (O.N.U.) a Convenţiei privind traficul 

rutier şi procesul-verbal cu privire la indicatoa-
rele şi semnalele rutiere. Convenţia avea ca 
scop primordial dezvoltarea traficului rutier 
şi siguranţei acestuia în toate ţările lumii. La 
Convenţia din 1949 a aderat, practic, majo-
ritatea ţărilor dezvoltate ale lumii, inclusiv 
Republica Moldova, care, la timpul respectiv, 
se afla în cadrul Uniunii Sovietice, fapt ce a 
contribuit la unificarea actelor naţionale ale 
acestora privind regulile de circulaţie. Ter-
menul  de circulaţie rutieră a fost recunoscut 
oficial în Uniunea Sovietică în anul 1971, la 
iniţiativa Inspecţiei Auto de Stat, cu permi-
siunea Comitetului pentru Terminologia 
Tehnico-ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a 
U.R.S.S., substituind sintagmele de circula-
ţie stradală, circulaţie pe străzile oraşelor şi pe 
drumuri pentru automobile sau circulaţie în 
oraşe, în alte localităţi şi pe drumurile pentru 
automobile, care erau folosite în toate actele 
normative.1

Natura sociotehnică complexă a traficului 
rutier determină percepţia diferită a acestu-
ia ca obiect al administrării. Acest lucru este 
ilustrat în mod clar în literatura de specialita-
te prin definiţiile conceptului de trafic rutier. 
La baza diferenţelor de tratare se află cora-
portul dintre elementele tehnice şi sociale, 
caracteristice procesului nominalizat. Potri-
vit acestui criteriu, abordările condiţionate 
pot fi clasificate în trei grupe.

Prima grupă cuprinde definiţiile în care 
predomină interpretarea mecanică. Traficul 
rutier este format din deplasarea vehiculelor 
şi fluxurile de transport, fiind rezultatul unei 
interacţiuni complexe (conducător – vehicul 
– drum – mediu).2
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O abordare similară, deşi cu specific so-
cial, se conţine în definiţia propusă de către 
savanţii G. I. Klinkovştein şi M. B. Afanasiev 
care explică acest proces în felul următor: cir-
culaţia rutieră constituie un sistem dinamic 
complicat, compus din circulaţia pietonilor 
şi a diferitelor tipuri de mijloace de transport 
mecanice sau nemecanice.3  

A doua grupă cuprinde definiţiile, auto-
rii cărora, de asemenea, abordează aspectul 
mecanic, dar, totodată, consideră necesar să 
specifice şi unele elemente sociale făcând re-
ferinţă la reglementarea juridică a traficului 
rutier. Prin urmare, V. V. Lukianov consideră 
ca circulaţia rutieră constituie un proces de 
deplasare a mijloacelor de transport pe dru-
muri, în care acţiunile şoferilor şi a pietonilor 
sunt dirijate de anumite reguli.4 Este necesar 
de accentuat că Lukianov leagă apariţia şi 
existenţa traficului rutier de apariţia nece-
sităţii şi posibilităţii umane de a se deplasa 
şi a transporta pasageri şi bunuri cu ajuto-
rul vehiculelor, însă nu a considerat această 
legătură ca un element semnificativ al trafi-
cului rutier, precum a remarcat I. K. Şahrima-
nian că circulaţia rutieră actuală constituie 
deplasarea oamenilor şi a încărcăturilor cu 
ajutorul mijloacelor de transport mecanice, 
precum şi cu alte tipuri de mijloace de trans-
port, în conformitate cu anumite norme spe-
ciale de drept, administrate de autorităţile 
publice, în condiţiile unui pericol real care ar 
împiedica realizarea acestui proces.5 Această 
definiţie include astfel de elemente ca:

- scopul bine determinat de transportare 
a oamenilor şi a încărcăturilor;

- apariţia unui pericol real sau a circum-
stanţelor care periclitează traficul rutier.

Totuşi, în mare parte, această grupă are la 
bază interpretarea mecanică.

Grupa a treia conţine studii care abor-
dează diferit conceptul de trafic rutier prin 
evidenţierea activităţii umane ca element de 
bază în acest proces. În acest sens, savantul 
R. I. Denisov a cercetat acest termen în ca-
litate de obiect al reglementării juridice şi 
l-a definit ca o totalitate de relaţii sociale ce 
apar în legătură cu necesitatea  transportării 
pasagerilor, a încărcăturilor şi pregătirii pen-
tru acest proces.6 În această definiţie obser-
văm un şir de circumstanţe care pot influen-

ţa acţiunile persoanelor aflate în rolul social 
de participanţi la circulaţia rutieră.    

V. N. Ivanov şi V. N. Sîtnik menţionează că 
,,circulaţia rutieră, care se transformă în func-
ţie de gradul de motorizare, a căpătat funcţia 
de deservire a ciclurilor sociale de producţie în 
societate, care are un rol important şi capătă 
proprietăţile unui sector independent în eco-
nomie’’. Ei au mai propus asigurarea eficaci-
tăţii sociale, economice şi tehnice în calitate 
de criteriu general al funcţionării circulaţiei 
rutiere în loc de garantarea siguranţei circu-
laţiei  rutiere.7 Însă o astfel de abordare nu a 
fost justificată în practică.

V. I. Konopleanko ne propune, în cartea 
sa despre influenţa transportului asupra tu-
turor sferelor sociale, să acceptăm circulaţia 
rutieră ca un sistem dinamic greoi, format 
dintr-o interacţiune a fluxurilor de transport 
şi pietoni, care are la bază patru elemente 
constitutive: om, vehicul, drum, mediu.8 

Necesitatea, fără satisfacerea căreia este 
imposibilă viaţa socială, economică, precum 
şi deservirea subiecţilor prin intermediul cir-
culaţiei rutiere, constă în deplasarea în spaţiu 
a persoanelor şi produselor muncii acestora. 
Ea constituie o parte integrantă a produce-
rii de materiale, domeniilor socioculturale şi 
administrativ-politice, deservirii populaţiei. 
Aceasta este real şi firesc deoarece spaţiul şi 
timpul sunt forme de bază ale existenţei ma-
teriei, inclusiv a componentei sociale a ei.9 

Conştientizate de societate, clase sociale, 
grupuri, indivizi, necesităţile reprezintă inte-
resele acestora.10 Necesitatea în transporta-
re se transformă, în mod conştient, dintr-un 
interes simplu într-o varietate de interese. 
Pentru unele grupe sociale interesul constă 
în obţinerea bunurilor materiale, pentru alţii 
– atingerea confortului social şi posibilitatea 
de autoafirmare. Satisfacerea  necesităţii de 
transportare, adică de deplasare în spaţiu a 
vehiculelor, persoanelor şi produselor activi-
tăţii acestora are caracteristica sa calitativă. 
Calitatea de bază pentru satisfacerea necesi-
tăţilor de transportare este timpul consumat 
pentru deplasare. Timpul constituie princi-
pala certitudine care distinge procesul de-
plasării în spaţiu de alte procese. Deoarece 
este un mijloc de satisfacere a necesităţilor 
societăţii privind deplasarea persoanelor şi 
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încărcăturilor, ca şi necesităţile, timpul are o 
caracteristică importantă: caracter dinamic, 
variabilitate, dezvoltarea în baza nivelului 
mai înalt atins de altcineva.11

Participând la circulaţia rutieră, persoana 
continuă să întreţină relaţii cu structurile so-
ciale, funcţionarea cărora au determinat-o la 
această participare. Din acest motiv, fiecare 
participant la circulaţia rutieră este purtător 
de multiple interese care pot fi satisfăcute 
inclusiv prin participarea la traficul rutier. In-
teresele pot fi diverse, însă, deseori, unul din-
tre ele devine determinant. Acesta constă în 
reducerea timpului necesar pentru circula-
ţie. Intenţia de a economisi timpul de aflare 
în trafic poate avea diferite dimensiuni socia-
le, dar, indiferent de specificul motivului, re-
alizarea acestui interes se reduce la tendinţa 
de deplasare cu viteză sporită pe un teritoriu 
restrâns cu utilizarea la maximum a capaci-
tăţilor vehiculelor.

Obiectivitatea reducerii timpului necesar 
pentru deplasare în spaţiu a condiţionat uti-
lizarea, încă la etapele iniţiale de existenţă a 
umanităţii, a vehiculelor şi apariţia procesu-
lui numit actualmente circulaţie rutieră.

Necesitatea este o formă a contradicţiei 
dintre activitatea societăţii sau persoanei 
care acţionează cu scopul de a înlătura un 
neajuns.12 Astfel de „neajuns” al omului îl 
constituie posibilităţile fizice reduse pentru 
a satisface cerinţele de transportare.

Combinaţiile unor astfel de factori, cum 
ar fi siguranţa vehiculelor, condiţiile rutiere, 
nivelul de pregătire şi organizare a partici-
panţilor la trafic, în marea majoritate a situa-
ţiilor rutiere, sunt de aşa natură încât, pentru 
prevenirea accidentelor, impun reducerea 
vitezei, comparativ cu cea maximă posibilă, 
mărirea distanţei dintre vehicule, obţinând, 
prin urmare, cheltuieli sporite de timp. Posi-
bilitatea satisfacerii intereselor de economi-
sire a timpului este limitată de necesitatea 
ocrotirii vieţii, sănătăţii, libertăţii, proprietă-
ţii. 

Circulaţia vehiculelor cu orice viteză este 
potenţial periculoasă, deoarece conflictul 
de interese şi probabilitatea nesoluţionării 
acestuia există permanent în timpul partici-
pării la trafic.

Prin urmare, participarea la circulaţia ru-

tieră este o activitate în condiţii de risc per-
manent, gradul căruia creşte pe măsura rea-
lizării interesului de minimalizare a timpului.

În legislaţia autohtonă întâlnim noţiunea 
de trafic rutier în Legea nr. 131-XVI din 07 iu-
nie 2007 privind siguranţa traficului rutier 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
103-106, art. 443), în care este menţionat ca 
un „sistem dinamic complex, constituit din pi-
etoni şi vehicule, care generează un ansamblu 
de relaţii juridico-sociale în procesul deplasării 
acestora pe drumuri publice în condiţii stabi-
lite.” Considerăm că această definiţie este 
vagă şi evazivă, ceea ce nu permite de a trata 
sub toate aspectele esenţa siguranţei tra-
ficului rutier şi garantarea acesteia, creând 
dificultăţi la identificarea tuturor domeniilor 
care au un rol important în administrarea sis-
temului de siguranţă rutieră.

Astfel, reieşind din analiza opiniilor pre-
zentate anterior, ajungem la concluzia că 
traficul rutier reprezintă un sistem dinamic 
complex, constituit din pietoni şi vehicule, care 
generează un ansamblu de relaţii sociale în 
procesul de satisfacere a nevoilor cetăţenilor 
şi ale statului privind deplasarea persoanelor, 
transportarea pasagerilor şi bunurilor pe dru-
muri publice, în condiţii de risc permanent le-
gat de apariţia situaţiilor de deplasare necon-
trolată a vehiculelor.

Această definiţie reflectă caracterul so-
ciotehnic al traficului rutier, care indică clar 
esenţa unităţii dialectice şi incoerenţa nevo-
ilor de bază satisfăcute cu ajutorul acestuia 
şi, totodată, permite conturarea obiectivului 
acţiunilor de control asupra procesului în cau-
ză – crearea condiţiilor  pentru participanţii la 
trafic, axate pe minimalizarea riscului apariţiei 
situaţiilor de deplasare necontrolată a vehicu-
lelor şi a volumului pierderilor în procesul cir-
culaţiei în spaţiu a persoanelor şi a bunurilor.

Potrivit statisticilor oficiale ale Direcţiei 
Poliţiei Rutiere, în Republica Moldova, din 
vina conducătorilor de vehicule, se produc 
peste 80% din numărul total de accidente 
înregistrate anual, pe când acest indiciu, în 
spaţiul european, nu depăşeşte cifra de 60%. 
Pietonii se fac vinovaţi de circa 11% din nu-
mărul total de accidente, iar restul acciden-
telor se produc din cauza condiţiilor rutiere 
nesatisfăcătoare.
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Condiţiile, impactul cărora, prin prisma 
necesităţilor şi intereselor vitale, determină 
comportamentul persoanelor la trafic, sunt 
numeroase. Ele includ factori socioecono-
mici, juridico-organizaţionali, tehnici, socio-
psihologici şi de altă natură. Totodată, nece-
sităţile şi interesele participanţilor la trafic se 
află într-o contradicţie dialectică, soluţiona-
rea căreia ţine de schimbarea condiţiilor în 
care ele s-au format. Această circumstanţă 
a dat posibilitatea de a stabili ca obiectiv de 
sporire a gradului de siguranţă îmbunătăţi-
rea condiţiilor pentru participanţii la trafic.

Comportamentul în condiţii de siguranţă 
rutieră se caracterizează nu prin lipsa acci-
dentelor rutiere, dar a pericolelor naturale şi 
a acţiunilor care conduc la producerea aces-
tora. Aspiraţia de economisire a timpului – 
motivul principal pentru majoritatea delic-
venţilor din traficul rutier în cazurile de ne-
respectare a cerinţelor privind regimurile de 

circulaţie, fapt pentru care, ulterior, plătesc 
material, cu libertatea, sănătatea şi viaţa. 

Legislaţia naţională în vigoare în dome-
niul traficului rutier obligă participanţii la 
trafic să rezolve conflictul  „timp-siguranţă” 
în favoarea ultimei.

Conchidem că, autorităţile publice abi-
litate în domeniul circulaţiei şi siguranţei 
rutiere, concomitent cu realizarea măsuri-
lor orientate spre îmbunătăţirea condiţii-
lor pentru participanţii la trafic, necesită să 
acorde permanent o atenţie sporită contro-
lului asupra respectării necondiţionate de 
către toţi participanţii la trafic a exigenţelor 
Regulamentului circulaţiei rutiere, precum şi 
a principiului inevitabilităţii răspunderii pen-
tru abaterea comisă.

Astfel, vor fi create condiţii pentru redu-
cerea riscurilor în trafic şi, prin urmare, a nu-
mărului tragediilor rutiere şi gravităţii conse-
cinţelor acestora. 
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