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RECENZIERECENZIE

Cartea „Automobilul și siguranța la trafi c” tratează cele mai importante 
aspecte ce țin de construcția automobilului, des  nația și principiile 
de lucru ale mecanismelor și subansamblurilor acestuia. Autorul face 
o descriere sufi cient de plină a teoriei circulației și a metodelor de 
conducere a automobilului. O atenție deosebită se acordă problemelor 
de securitate tehnică a automobilului și a trafi cului.

Securitatea trafi cului în mare măsură depinde de nivelul profesional 
al conducătorului auto: cunoș  nțele despre construcția automobilului, 
devierile posibile de la normele de funcționare, capacitatea de localizare 
oportună și reparație curentă a defectelor, competențele de analiză 
și prognozare a comportamentului automobilului, posibilitățile de 
corectare instantă a conducerii.

Automobilul prezintă o sursă de pericol sporit, din acest mo  v 
conducerea și menținerea într-o stare tehnică bună a acestuia trebuie să 
fi e realizată de o persoană instruită. Cunoș  nțele elementare ale teoriei 
circulației permit conducătorului auto să-și dezvolte ap  tudinile de 
conducere și să evite posibilele consecințe nega  ve în cele mai diverse 
situații ru  ere.

Cartea „Automobilul și siguranța la trafi c” corespunde pe deplin 
cerințelor programelor de studii pentru pregă  rea conducătorilor 
auto la compar  mentele “Construcția și exploatarea automobilului” și 
“Bazele conducerii automobilului și securitatea la trafi c”. Materialele 
sunt structurate pentru o percepție completă și cît se poate de puțin 
complicată. Informația teore  că este completată cu un material 
ilustra  v bogat.

Lucrarea poate fi  folosită cu succes a  t de către cursanți, cît și 
de profesorii ins  tuțiilor de învățământ, specializate în instruirea 
conducătorilor auto.

Ceban Victor, 
doctor în ș  ințe tehnice, conferențiar, 

șef catedră «Inginerie și Managementul Transportului»,
Universitatea tehnică din Chișinău
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INTRODUCEREINTRODUCERE
Transportul ru  er a avut întotdeauna o valoare prioritară în comparație 

cu celelalte  puri de transport. Se poate presupune că această poziție se va 
păstra și în viitor.

Principalul avantaj al automobilului este că deplasările sunt realizate pe 
principiul “de la poartă la poartă”, într-un  mp minim, cu asigurarea unui nivel 
adecvat de confort pentru pasageri și siguranță a încărcăturii. Aceasta  explică 
creșterea semnifi ca  vă în prezent  a numărului de autoturisme în proprietate 
privată, care au ocupat străzile satelor, centrelor raionale și orașelor, precum 
și a camioanelor, care efectuează transportări interne și internaționale  de 
maximă importanță.

Densitatea și viteza trafi cului a crescut simțitor pe toate categoriile de 
drumuri. Acest lucru generează griji de o importanță majoră pentru  asigurarea 
unui trafi c sigur. Prin aceasta se înțeleg călătorii confortabile pentru pasageri, 
siguranța mărfurilor transportate, conservarea resurselor naturale, asigurarea 
condițiilor de viață a celulelor vii, a fl orei și a faunei, puritatea ecologic a aerului 
si multe altele.

Securitatea trafi cului oricărui vehicul depinde în mare măsură de 
nivelul profesional al conducătorului auto: cunoș  nțele despre construcția 
automobilului, devierile posibile de la normele de funcționare, capacitatea de 
localizare oportună și reparație curentă a defectelor, competențele de analiză 
și prognozare a comportamentului automobilului, posibilitățile de corectare 
instantă a conducerii.

De acest lucru este determinată importanța majoră a cursului «construcția 
automobilului». Cunoș  nțele obținute în cadrul acestui curs formează bază 
necesară pentru a studia alte subiecte ale ciclului special. Automobilul este o 
sursă de pericol sporit, și doar un conducător bine pregă  t poate asigura buna 
lui funcționare, contactul și controlul în  mpul deplasării. Un conducător auto 
nu există fără aceste cunoș  nțe.

Din cele expuse rezultă și recomandări pur pedagogice cu referire la 
organizarea procesului de studii, mo  varea instruirii conducătorilor auto 
începători, ce  este deosebit de important, și creșterea nivelului profesional 
(de perfecționare):

Studierea an  cipată a construcției automobilului este prioritară pe lista 
de subiecte de interes pentru această disciplină. Un u  lizator neinstruit 
nu are dreptul să ges  oneze un obiect, care este o sursă de pericol sporit. 
Automobilul – conducătorul – drumul cons  tuie un triplet, care oferă 


