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PROBLEME VECHI ŞI NOI LEGATE DE DROGURI – CONTEXTUL EUROPEAN ÎN 2013 

Noul Raport european privind drogurile a fost lansat astăzi – Problema drogurilor din Europa 

se află într-o „fluctuaţie continuă”, afirmă EMCDDA 

(28.5.2013, LISABONA INTERDICŢIE DE PUBLICARE PÂNĂ LA ORA 10:00 Ora Europei Occidentale/ora 
Lisabonei) Problema drogurilor din Europa se află într-o „fluctuaţie continuă”, marcată de apariţia unor noi 
ameninţări care reprezintă provocări pentru politicile şi modelele de practică actuale. Această afirmaţie este 
preluată din Raportul european privind drogurile 2013: Tendinţe şi evoluţii, publicat astăzi de Agenţia UE 
pentru droguri (EMCDDA) din Lisabona (1). În evaluarea sa anuală, agenţia descrie evoluţiile pozitive în 
legătură cu drogurile mai cunoscute, precum un număr mai mic de noi consumatori de heroină, o reducere a 
injectării şi scăderea consumului de canabis şi cocaină în unele ţări. Dar acestea sunt contrabalansate de 
motivele de îngrijorare legate de substanţele stimulante sintetice şi substanţele psihoactive noi, oferite atât pe 
piaţa drogurilor ilegale, cât şi pe piaţa aşa-numitelor „droguri legale” (legal highs).  

De asemenea, în raportul de astăzi se evidenţiază o piaţă a drogurilor care este „mai volatilă şi mai dinamică” 
şi „mai puţin structurată în jurul substanţelor pe bază de plante transportate de la distanţe mari pe pieţele 
consumatorilor din Europa”. În această privinţă, globalizarea şi tehnologia informaţiei sunt factori importanţi de 
declanşare a schimbării, internetul creând noi conexiuni în materie de consum şi ofertă de droguri.  

Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, afirmă: „Sunt încurajată, dar şi îngrijorată 
de constatările din Raportul european privind drogurile 2013 al EMCDDA. Sunt încurajată de faptul că, datorită 
politicilor solide în materie de droguri şi nivelurilor record de tratament, consumul de heroină, cocaină şi 
canabis pare să fie în declin în unele ţări, iar incidenţa infecţiei cu HIV asociate consumului de droguri continuă 
să scadă. Dar sunt totodată îngrijorată de faptul că un sfert din adulţii europeni, adică 85 de milioane de 
persoane, au consumat un drog ilegal şi că, în comparaţie cu standardele istorice, consumul de droguri în 
Europa rămâne ridicat. Noile provocări accentuează motivele mele de îngrijorare — ne confruntăm cu o piaţă 
de substanţe stimulante tot mai complexă şi cu o ofertă neobosită de droguri noi care sunt din ce în ce mai 
diverse. Faptul că peste 70 de droguri noi au fost detectate în ultimul an este o dovadă în sine a faptului că 
politicile în materie de droguri trebuie să se adapteze la pieţele în schimbare ale drogurilor.” 

„Indiciile conform cărora politicile existente au avut rezonanţă în unele sectoare importante trebuie să fie 
percepute din perspectiva unei situaţii a drogurilor în continuă schimbare”, afirmă directorul EMCDDA, 
Wolfgang Götz. „Va trebui să ne ajustăm în continuare practicile actuale astfel încât acestea să rămână 
relevante pentru noile tendinţe şi modele de consum în ceea ce priveşte drogurile noi şi vechi. Noua strategie a 
UE în domeniul drogurilor 2013-2020 va trebui să abordeze o problemă a drogurilor într-o fluctuaţie continuă şi 
o piaţă a drogurilor dinamică, aflată în evoluţie rapidă. Cred că acest raport ne oferă o resursă valoroasă pentru 
a putea face faţă provocărilor care ne aşteaptă.”  

Principalele constatări ale raportului referitoare la diferite substanţe sunt prezentate mai jos.  

Canabisul: o piaţă solidă şi diversificată, motive de îngrijorare legate de consumul cu risc crescut, 
creşterea cererii de tratament  

Se estimează că 77 de milioane de adulţi europeni (15-64 de ani) au încercat canabis pe parcursul vieţii, din 
care aproximativ 20 de milioane în ultimul an. În pofida diferenţelor naţionale, datele din anchetele recente 
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sugerează tendinţe în general stabile sau în descreştere în ceea ce priveşte consumul (Figura 2.2). Cu toate 
acestea, în raportul de astăzi se observă că, consumul de canabis rămâne ridicat în comparaţie cu standardele 
istorice şi că există o „piaţă extinsă şi relativ solidă” pentru această substanţă, fiind disponibilă o mai mare 
diversitate de produse din canabis.  

Ultimele date arată cum planta de canabis („marijuana”), uneori cu efecte puternice, devine tot mai des întâlnită 
în Europa, aproape toate ţările EMCDDA raportând în prezent o formă de cultivare domestică a acestui produs.        
În ultimii 10 ani, numărul de capturi de plante de canabis în Europa l-a depăşit pe cel al capturilor de răşină de 
canabis şi reprezintă acum mai mult de jumătate din totalul capturilor de canabis (Figura 1.3). În 2011, planta 
de canabis reprezenta 41% din totalul capturilor de droguri, în timp ce răşina de canabis reprezenta 36% 
(Figura 1.1). 

Tendinţele în ceea ce priveşte consumul de canabis trebuie analizate alături de diferite modele de consum, 
afirmă EMCDDA, motivele de îngrijorare legate de sănătatea publică fiind cele mai mari pentru numărul estimat 
de 3 milioane de europeni (15-64 de ani) care consumă acest drog zilnic sau aproape zilnic (aproximativ 1% 
din adulţii europeni). Europa a înregistrat în ultimii ani o creştere cu aproximativ o treime a numărului de 
pacienţi care au apelat pentru prima dată la tratament pentru probleme legate de consumul de canabis, de la 
aproximativ 45 000 raportaţi în 2006 la 60 000 în 2011, canabisul fiind acum drogul cel mai frecvent menţionat 
în rândul pacienţilor care apelează pentru prima dată la tratament. O nouă analiză lansată astăzi (a se vedea 
Perspectives on drugs/POD) examinează caracteristicele consumatorilor de canabis frecvenţi şi cu risc crescut 
şi reflectează asupra modului în care examinarea acestui grup poate ajuta la conceperea de răspunsuri 
adecvate pentru cei expuşi cel mai mult riscului.  

Heroina — dovezi ale scăderii consumului şi ofertei  

Raportul de astăzi descrie modul în care ultimele date referitoare la cererea de tratament şi la capturi indică o 
tendinţă descendentă în ceea ce priveşte consumul şi disponibilitatea heroinei. În întreaga Europă, numărul 
celor care apelează pentru prima dată la un tratament de specialitate pentru dependenţa de droguri pentru 
probleme legate de consumul de heroină a scăzut de la o valoare maximă de 59 000 atinsă în 2007 la 41 000 
în 2011, reducerile cele mai vizibile fiind în ţările din Europa de Vest. Înţelegerea tendinţelor privind consumul 
de heroină este o prioritate datorită impactului acestui drog asupra sănătăţii publice. O nouă analiză a 
tendinţelor pe termen lung în ceea ce priveşte consumul de heroină este lansată astăzi (a se vedea POD), 
confirmând o scădere, în ultimul deceniu, a cererii de tratament la care se apelează pentru prima dată pentru 
consumul de heroină.  

Datele de la pacienţii care au apelat la tratament continuă, de asemenea, să arate un declin în ceea ce priveşte 
injectarea drogului. EMCDDA raportează că, între 2006 şi 2011, s-a înregistrat o „scădere generală în ceea ce 
priveşte numărul consumatorilor de heroină care îşi injectează drogul şi care încep pentru prima dată un 
tratament pentru dependenţa de droguri”. Alături de impactul intervenţiilor (de exemplu, tratament de 
substituţie), această scădere a incidenţei injectării a contribuit probabil la reducerea noilor cazuri de infecţii cu 
HIV asociate consumului de droguri în Europa. Dar focarele recente de HIV din Grecia şi România au întrerupt 
această tendinţă pozitivă, subliniind nevoia de a oferi servicii adecvate de reducere a efectelor negative şi de 
tratament (Figura 2.10).  

Ultimele cifre referitoare la capturi relevă faptul că, în 2011, cantitatea de heroină capturată în UE şi Norvegia 
(6,1 tone) a fost cea mai mică raportată în ultimul deceniu, fiind echivalentă cu aproximativ jumătate din 
cantitatea capturată în 2001 (12 tone). (Reduceri substanţiale ale cantităţilor capturate sunt raportate de Turcia 
— Figura 1.5). Numărul de capturi raportate în această perioadă a scăzut, de asemenea, de la 63 000 în 2001 
la aproximativ 40 500 în 2011.  

Cocaina — scădere a consumului şi capturilor, diversificarea rutelor de trafic 

În ultimul deceniu, cocaina s-a impus drept cel mai frecvent utilizat drog stimulant ilegal din Europa, deşi 
majoritatea consumatorilor se întâlnesc într-un mic număr de ţări vest-europene. În jur de 14,5 milioane de 
europeni (15-64 de ani) au încercat cocaină pe parcursul vieţii, din care aproximativ 3,5 milioane anul trecut. 
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Dar raportul de astăzi arată că, în general, atât consumul, cât şi oferta de cocaină înregistrează în prezent 
tendinţe descendente.  

Deşi unele ţări raportează în continuare creşteri ale consumului estimat de cocaină, anchete recente indică 
semne ale scăderii consumului în rândul adulţilor tineri (15-34 de ani) în cele cinci ţări cu prevalenţa cea mai 
ridicată (Danemarca, Irlanda, Spania, Italia şi Regatul Unit) (Figura 2.4). De asemenea, un număr mai mic 
de consumatori de droguri solicită tratament pentru probleme legate de consumul de cocaină. Numărul de 
pacienţi raportaţi că au apelat pentru prima dată la tratament pentru consumul de cocaină ca drog principal a 
scăzut de la 37 000 în 2009 la 31 000 în 2011. Totuşi, continuă să se raporteze probleme acute şi cronice 
legate de consumul de cocaină. Consecinţele medicale în regim de urgenţă ale consumului de cocaină sunt 
studiate într-o nouă analiză EMCDDA de astăzi (a se vedea POD), care explorează potenţialul utilizării datelor 
referitoare la urgenţele spitaliceşti pentru a monitoriza problemele acute legate de acest drog. Cel puţin 475 de 
decese asociate consumului de cocaină s-au înregistrat în 2011, deşi această cifră ar putea fi o subestimare a 
numărului real.  

În ceea ce priveşte oferta, se raportează reduceri substanţiale ale cantităţii de cocaină capturate (Figura 1.7). 
În 2011, au fost interceptate 62 de tone din acest drog, o scădere de aproape 50% de la cele 120 de tone de 
cocaină capturate în anul de vârf, 2006. Numărul de capturi de cocaină a scăzut, de asemenea, de la o valoare 
maximă de 100 000 atinsă în 2008 la 86 000 în 2011 (Figura 1.7). Reducerea volumului capturat a fost 
îndeosebi remarcată în Peninsula Iberică, unde cantitatea totală de cocaină interceptată de Spania şi 
Portugalia a scăzut de la 84 de tone în 2006 la 20 de tone în 2011. Dar semnele recente ale diversificării 
rutelor de trafic cu cocaină în Europa — inclusiv capturile individuale mari din porturi aflate în Bulgaria, Grecia, 
România şi ţările baltice — ridică motive de îngrijorare legate de răspândirea şi mai mare a consumului. 

Substanţele stimulante sintetice — creşterea importanţei, noi provocări 

Potrivit raportului de astăzi: „Înţelegerea tendinţelor generale privind consumul de droguri stimulante sintetice 
este complicată din cauza faptului că acestea sunt deseori înlocuite unele cu altele, dat fiind că alegerile 
consumatorilor depind de disponibilitate, preţ şi calitatea percepută”. Amfetaminele şi ecstasy rămân droguri 
stimulante sintetice cele mai consumate în Europa, concurând, într-o anumită măsură, cu cocaina.  

Se estimează că aproximativ 12,7 milioane de europeni (15-64 de ani) au încercat amfetamine (un termen care 
cuprinde amfetamina şi metamfetamina) pe parcursul vieţii, din care aproximativ 2 milioane anul trecut.        
Date recente indică faptul că utilizarea amfetaminelor este stabilă sau în scădere în rândul adulţilor tineri 
(Figura 2.5). Dintre cele două droguri, amfetamina a fost mai des întâlnită în Europa, dar există în prezent 
semne privind o creştere a disponibilităţii şi consumului de metamfetamină. 

Capturile de metamfetamină, deşi încă mici ca număr şi cantitate, au crescut între 2002 şi 2011, sugerând o 
disponibilitate crescută a drogului (Figura 1.11). (Capturile de amfetamină în 2011 au revenit la nivelurile 
întâlnite în 2002 — Figura 1.10). Consumul de metamfetamină, tradiţional redus în Europa şi limitat în principal 
la Republica Cehă şi Slovacia, pare acum să se răspândească, indicii ale consumului problematic fiind 
observate în Germania, Grecia, Cipru şi Turcia. 

Se estimează că 11,4 milioane de europeni (15-64 de ani) au încercat „ecstasy” (MDMA) pe parcursul vieţii, din 
care aproximativ 2 milioane în ultimul an. În ultimii ani, popularitatea acestui drog pare să fi scăzut, reflectând 
probabil „calitatea” (puritatea sau conţinutul de MDMA) slabă a comprimatelor vândute drept „ecstasy”. Acest 
lucru pare să se schimbe în momentul de faţă, cu unele dovezi privind faptul că o mai mare disponibilitate a 
MDMA încurajează un interes reînnoit faţă de acest drog.  

Producţia de droguri sintetice este examinată în prezent într-o nouă analiză EMCDDA (a se vedea POD). 
Aceasta examinează principalele zone de producţie din Europa, precursorii şi pre-precursorii utilizaţi pentru 
fabricarea drogurilor sintetice şi tendinţele actuale în materie de producţie. POD arată că „cea mai gravă 
provocare cu care se confruntă în prezent organismele de aplicare a legii din ţările în care se fabrică 
amfetamină şi metamfetamină” se referă la substanţa chimică alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN), un precursor 
al BMK (precursorul chimic utilizat pentru fabricarea amfetaminei şi metamfetaminei). Începând din 2009, un 
mare număr de transporturi de APAAN însumând zeci de tone au fost capturate sau oprite în Europa. Această 
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substanţă chimică este inclusă acum pe lista de monitorizare voluntară a Comisiei Europene ca substanţă 
cunoscută a fi utilizată la fabricarea de droguri sintetice, dar nu este plasată sub control internaţional. 

Drogurile noi — o piaţă în evoluţie rapidă, substanţe mai diversificate, motive de îngrijorare legate de 
„canabisul sintetic” 

În 2012, 73 de substanţe psihoactive noi au fost notificate oficial pentru prima dată prin sistemul de avertizare 
rapidă („Early warning system”, EWS) al UE (Figura 1.14). Dintre aceste substanţe, 30 au fost canabinoizi 
sintetici, care imită efectele canabisului. „Aceste produse, care pot fi extrem de puternice, au fost raportate 
până în momentul de faţă în aproape toate ţările europene”, se afirmă în raport. O nouă analiză EMCDDA 
lansată astăzi (a se vedea POD) oferă o aducere la zi a cunoştinţelor actuale referitoare la aceste substanţe, 
care reprezintă acum cel mai mare grup de compuşi monitorizat prin EWS. POD explorează noile tendinţe din 
acest domeniu, incluzând: apariţia produselor răşinoase care conţin aceste substanţe, prezenţa acestor 
substanţe chimice în mostre de plante de canabis şi detectarea acestora în amestecuri care conţin alte 
substanţe chimice neînrudite (de exemplu, triptamine, catinone sintetice).  

Dintre ceilalţi compuşi detectaţi în 2012, 19 substanţe au fost din „grupe chimice mai puţin cunoscute sau mai 
obscure”. De asemenea, de remarcat sunt cele 14 fenetilamine substituite noi, cel mai mare număr raportat din 
2005. O evaluare anuală completă a activităţii sistemului de avertizare rapidă al UE cu privire la drogurile noi 
— lansată astăzi de EMCDDA şi Europol (a se vedea Comunicatul de presă nr. 5/2013) — arată că nu există 
niciun semn de scădere a numărului de droguri noi raportate în Europa. Agenţiile subliniază însă că 
monitorizarea drogurilor noi nu se referă doar la contabilizarea lor, ci şi la informarea asupra efectelor negative 
pe care le pot avea acestea şi asigurarea luării de măsuri prompte pentru protejarea sănătăţii publice, atunci 
când este necesar. 

 
Note 
 
(1) Raportul european privind drogurile 2013 (disponibil în 23 de limbi) şi Perspective privind drogurile („Perspectives on 
drugs”/POD) (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul www.emcdda.europa.eu/edr2013. Datele prezentate în raport se 
referă la anul 2011 sau la ultimul an disponibil. Cifre şi tabele suplimentare pot fi găsite în Buletinul statistic 2013 

www.emcdda.europa.eu/stats13 

 


