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Rezumat  

 
În prezent, creşterea numărului de accidente rutiere este proporţională cu creşterea 

motorizării (Kopits şi Cropper 2005). În multe din ţările de tranziţie din Europa de est şi Asia 
centrală, numărul proprietarilor de autovehicule a crescut mai rapid decât declinul ratei de 
decese per vehicul, în timp ce legislaţia nu a ţinut pasul cu motorizarea în plină expansiune. 
Din acest motiv, au fost implementate la nivel global Programe de Siguranţă Rutieră. 

Prejudecăţile referitoare la definirea raţională a problemelor de siguranţă rutieră şi 
rezolvarea lor prin metode simpliste a persistat până în urmă cu câţiva ani. Este evident faptul 
că factorii de risc care contribuie la producerea accidentelor interacţionează în moduri 
complexe, care nu sunt cunoscute în totalitate şi, în acelaşi timp, este adevărat faptul că nu 
există niciun mod “corect” din punct de vedere ştiinţific pentru a defini problemele siguranţei 
circulaţiei, cel puţin nu în sensul strict al cuvântului. Dar este eronat să concluzionăm că orice 
listă de factori ce contribuie la producerea accidentelor rutiere este complet arbitrară, şi deci, 
fără utilitate ca explicaţie ştiinţifică sau pentru scopul de a dezvolta un program eficient de 
siguranţa circulaţiei. O abordare raţională a evaluării importanţei factorilor de risc care 
contribuie la producerea accidentelor rutiere a fost realizată pe baza a diverse studii de 
cercetare. 

Evaluarea impactului asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră, inspecţia 
de siguranţă rutieră şi managementul reţelelor rutiere ( depistarea şi tratarea punctelor negre ) 
reprezintă principalele arme cu care se luptă pentru sporirea siguranţei rutiere. 
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