
S TUD I A  UN I V ER S I T A T I S  MOLDAV I A E ,  2022, nr.9(159)    

Seria “{tiin\e ale educa\iei”     ISSN 1857-2103     ISSN online 2345-1025     p.137-141 

 

 

CZU: 159.942:343.346:656.1-051                                                            DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7408426 

AGRESIVITATEA MANIFESTATĂ ÎN TRAFICUL RUTIER  
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Șoferii tineri, începători, reprezintă un procent disproporționat de decese și răniri în accidentele rutiere din întreaga 

lume. Prezenta cercetare își propune să identifice manifestarea caracteristicilor psihologice agresive în rândul tinerilor 

șoferi auto. Una dintre cele mai des întâlnite probleme care influenţează în sens negativ activitatea de conducere o reprezintă 

agresivitatea la volan. Aceasta se poate manifesta atât în raport cu activitatea în ansamblul său, cât şi cu elemente specifice 

acesteia. Furia ca și concept general poate fi definită ca un construct multidimensional care poate fi exprimat la nivel 

cognitiv, emoțional, psihologic și comportamental. Furia la volan este o extrapolare a conceptului general de agresivitate la 

volan. Cu alte cuvinte, este conceptualizată ca o tendință frecventă și intensă de a deveni furios în timpul activității de 

conducere a autovehiculului. 
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AGGRESSIVENESS SHOWN IN ROAD TRAFFIC BY YOUNG DRIVERS 

Young, novice drivers account for a disproportionate percentage of deaths and injuries in road crashes worldwide. 

This research aims to identify the manifestation of aggressive psychological characteristics among young car drivers. 

One of the most common problems that negatively influence driving is aggressiveness behind the wheel. This can be 

manifested both in relation to the activity as a whole and to its specific elements. Anger as a general concept can be de-

fined as a multidimensional construct that can be expressed cognitively, emotionally, psychologically and behaviorally. 

Driving rage is an extrapolation of the general concept of driving aggression. So, in other words, it is conceptualized as 

a frequent and intense tendency to become angry during the activity of driving a motor vehicle. 
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