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RAPORT ANUAL 2009: PUNCTE PRINCIPALE 

Cocaina �i heroina se men�in în top pe scena drogurilor din Europa  

(5 noiembrie 2009, LISABONA EMBARGO 10:00 CET/ora Bruxelles-ului) Exist� pu�ine date care s� sugereze 
vreo îmbun�t��ire în ceea ce prive�te consumul de cocain� �i heroin� în Europa, cele dou� substan�e care r�mân   
în centrul problemei drogurilor din Europa, afirm� Agen�ia UE privind drogurile a Uniunii Europene 
(Observatorul European pentru Droguri �i Toxicomanie, OEDT). Policonsumul de droguri este, de asemenea,   
o preocupare major�, deoarece varietatea de substan�e disponibile se extinde, iar repertoriile consumului de 
droguri devin din ce în ce mai complexe (1). Pe o not� mai optimist� îns�, noile date confirm� o continu� sc�dere 
a consumului de canabis, în special în rândul tinerilor. Aceste observa�ii sunt emise ast�zi când agen�ia î�i 
lanseaz� Raportul anual 2009: situa�ia drogurilor în Europa la Bruxelles.  

Cocaina, în continuare cea mai popular� substan�� stimulant� din Europa — noi cre�teri raportate 

Aproximativ 13 milioane de adul�i europeni (15–64 ani) au încercat cocain� pe parcursul vie�ii. Dintre ace�tia,        
7,5 milioane sunt tineri adul�i (15–34 ani), 3 milioane dintre ace�tia consumând cocain� în cursul anului trecut. 
Consumul cocainei în UE r�mâne concentrat în ��rile UE occidentale, dar în alte regiuni din Europa consumul 
r�mâne sc�zut. În ��rile cu cea mai ridicat� prevalen��, Danemarca, Spania, Irlanda, Italia �i Regatul Unit, 
studii recente arat� c� utilizarea pe parcursul ultimului an în rândul adul�ilor tineri a variat de la 3,1% la 5,5 % 
(Capitolul 5, Tabelul 8). În majoritatea ��rilor care au transmis rapoarte, datele recente indic� o tendin�� stabil� 
sau în cre�tere în ceea ce prive�te consumul din cursul ultimului an în cadrul grupei de vârst� 15–34 de ani 
(Figura GPS 14, p�r�ile i �i ii).  
 
În anul 2007, num�rul de capturi de cocain� a crescut în Europa la 92 000 (comparativ cu 84 000 în 2006), de�i 
cantitatea total� recuperat� a sc�zut la 77 de tone (de la 121 de tone în anul 2006). Dintre cei care apeleaz� 
pentru prima dat� la serviciile de tratament pentru consumul de droguri, 22 % au indicat cocaina ca drog 
problematic primar. Aproximativ 500 de decese asociate consumului de cocain� au fost raportate în anul 2007. 
 
Heroina — tendin�a nu mai este descendent� 

Datele publicate ast�zi vin în sprijinul evalu�rii OEDT din Raportul anual de anul trecut privind o „problem� stabil� 
a heroinei, dar care nu mai este în sc�dere”. În urma unui declin al problemelor asociate heroinei între mijlocul 
anilor ’90 �i începutul anilor 2000, indicatorii de m�surare a tendin�elor în ceea ce prive�te opiaceele (noi cereri 
de tratament, decese, capturi) arat� în continuare evolu�ii îngrijor�toare. „De�i nu exist� în prezent dovezi ale unei 
întoarceri la r�spândirea de propor�ii epidemice a consumului de heroin� observat� în anii ’80 �i ’90, problemele  
de s�n�tate �i sociale ce rezult� din consumul acestui drog r�mân considerabile, afirm� Marcel Reimen, 
pre�edintele OEDT. Orice indicii c� situa�ia s-ar putea agrava reprezint� motive de îngrijorare substan�iale.” 
 
OEDT estimeaz� c� exist� între 1,2 �i 1,5 milioane de consumatori de opiacee problematici în UE �i Norvegia, 
majoritatea acestora fiind consumatori de heroin�. Noile date sugereaz�, de asemenea, c� recrutarea pentru 
consumul de heroin� are loc în continuare, cu toate c� moderat. Pe baza datelor din 19 ��ri care au transmis 
rapoarte, num�rul total de noi cereri de tratament, având heroina ca drog primar, a fost cu 6% mai mare în 2007 
decât în 2002 (a se vedea Figura TDI-1, partea ii). Iar în perioada 2006 – 2007, opt ��ri au raportat c� au crescut 
atât num�rul de consumatori care au început tratamentul pentru consumul primar de heroin�, cât �i procentul lor 
din num�rul total al pacien�ilor.    
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În perioada 1990 – 2006, au fost raportate între 6 400 �i 8 500 de decese survenite prin consum de droguri în 
fiecare an în Europa, majoritatea acestora fiind asociate consumului de opiacee (în general, peste 85 %).              
În urma unei tendin�e generale în sc�dere a deceselor induse de droguri în perioada 2000 – 2003, date mai 
recente indic� o tendin�� în cre�tere. În anul 2007, 13 din cele 18 ��ri care au transmis rapoarte au indicat o 
cre�tere fa�� de anul precedent (Tabelul DRD-2, partea i).  

În perioada 2002 – 2007, num�rul de capturi de heroin� raportate în UE �i Norvegia a crescut în medie cu 
aproximativ 4% pe an. În anul 2007, au fost raportate un num�r estimat de 56 000 de capturi (comparativ cu 
51 000 de capturi în anul 2006), cel mai mare num�r înregistrându-se în Regatul Unit (Tabelul SZR-7).             
De�i cantitatea total� de heroin� capturat� în UE �i Norvegia a sc�zut dup� 2002, aceasta a crescut de la 8,1  
tone în anul 2006 la 8,8 tone în 2007. Turcia, o important� �ar� de tranzit pentru heroina care p�trunde pe pia�a 
UE, a raportat o cifr� record de 13,2 tone capturate în anul 2007, comparativ cu 2,7 tone în 2002 (Tabelul SZR-8, 
Capitolul 6, Tabelul 9).  
 
Noi date confirm� sc�derea consumului de canabis, în special în rândul tinerilor 

Aproximativ 74 milioane de europeni (15–64 ani) au încercat canabis pe parcursul vie�ii �i aproximativ 22,5 
milioane dintre ace�tia au consumat canabis în cursul anului trecut. Astfel, canabisul este în continuare cel mai 
frecvent consumat drog ilegal din Europa (Capitolul 3, Tabelul 3). Dar dup� cre�terile pronun�ate ale consumului  
pe tot parcursul anilor ’90 �i începutul anilor 2000, noile date europene confirm� popularitatea în sc�dere a acestui 
drog, în special în rândul tinerilor, venind în sprijinul analizei din raportul de anul trecut.  

Tendin�a este deosebit de vizibil� în rândul elevilor (15–16 ani), dup� cum arat� anchetele ESPAD (2). Majoritatea 
��rilor vest-europene, precum �i Croa�ia �i Slovenia, au raportat o sc�dere sau o stabilizare a consumului de 
canabis pe parcursul vie�ii în anul 2007, dup� prevalen�a ridicat� sau tendin�a ascendent� din ancheta ESPAD din 
2003. În majoritatea ��rilor central �i est-europene, este posibil ca tendin�a în cre�tere fa�� de 2003 s� se 
stabilizeze în prezent (doar Slovacia �i Lituania raporteaz� o cre�tere de peste 3 %). Un al treilea grup de ��ri, în 
principal din nordul �i sudul Europei, se remarc� pentru prevalen�a general� sc�zut� �i stabil� pe parcursul vie�ii 
a consumului de canabis între mijlocul �i sfâr�itul anilor ’90 �i anul 2007 (Capitolul 3, Figura 4). Datele din 
anchetele desf��urate în �coli în SUA �i Australia indic�, de asemenea, o tendin�� în sc�dere (Figura EYE-1, 
partea xii).  

În mod similar, datele disponibile indic� o tendin�� descendent� sau de stabilizare în perioada 2002-2007 în ceea 
ce prive�te consumul de canabis pe parcursul anului trecut în rândul tinerilor adul�i (15–34 ani) (Figura GPS 4, 
partea ii). Dar num�rul celor care consum� canabis frecvent �i intensiv din Europa este mai pu�in încurajator.   
Pân� la 2,5 % din totalul tinerilor europeni ar putea utiliza canabis zilnic, ceea ce reprezint� o popula�ie 
considerabil� expus� riscului �i care poate avea nevoie de asisten��. R�spunsurile inovatoare care vizeaz� 
aceast� popula�ie includ interven�iile pentru tratamentul consumului de droguri pe internet, asupra c�rora OEDT a 
lansat o prim� analiz� european� în 2009 (3).  

Policonsumul de droguri cre�te riscurile �i complic� tratamentul 

„În prezent, în Europa, modelele de policonsum de droguri sunt larg r�spândite, iar utilizarea combinat� a diferitor 
substan�e este responsabil� pentru sau complic� majoritatea problemelor cu care ne confrunt�m”, se afirm� în 
raport. Publicat� ast�zi împreun� cu raportul este o analiz� special�, Policonsumul de droguri: modele �i 
r�spunsuri (4). Acesta ofer� o privire de ansamblu asupra acestui comportament în rândul elevilor (15–16 ani), al 
adul�ilor tineri (15–34 ani) �i al consumatorilor de droguri problematici.  

Dintre elevii (15–16 ani) chestiona�i în 22 de ��ri, 20 % au raportat consumul, în ultima lun�, de alcool cu �ig�ri;       
6 % de canabis cu alcool �i/sau �ig�ri, iar 1% de canabis cu alcool �i/sau �ig�ri plus un alt drog (ecstasy, cocain�, 
amfetamine, LSD sau heroin�). Cercet�rile arat� c�, în rândul elevilor, policonsumul de droguri poate spori riscul 
de efecte toxice �i probleme cronice de s�n�tate, mai târziu în via�a persoanei respective. Strategiile care se 
adreseaz� mediului în care tinerii consum� droguri �i alcool (de exemplu, aplicarea legisla�iei privind drogurile �i 
alcoolul, orient�ri privind o mai mare siguran�� în cluburi) par s� aib� poten�ialul de a proteja s�n�tatea în localurile 
de noapte. 

În rândul tinerilor adul�i (15–34 ani), policonsumul de droguri reprezint� un simptom al unor modele mai 
înr�d�cinate de consum de substan�e �i poate fi asociat cu riscuri sporite. Consumatorii „împ�timi�i” de alcool 
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din aceast� grup� de vârst� aveau o probabilitate de dou� pân� la �ase ori mai mare de a fi consumat canabis în 
ultimul an decât popula�ia general� �i o probabilitate de dou� pân� la nou� ori mai mare de a fi consumat cocain� 
în aceast� perioad�.  

Policonsumul de droguri este în special prevalent în rândul consumatorilor de droguri problematici �i le poate 
agrava starea de s�n�tate, deja afectat�, conducând la asumarea unor riscuri mai mari �i la posibilitatea apari�iei 
unor consecin�e severe (de exemplu, supradoze fatale). În cadrul unei analize recente a datelor din 14 ��ri s-a 
constatat c� mai mult de jum�tate (57 %) dintre cei care încep un tratament au reportat cel pu�in un drog 
problematic în afar� de substan�a primar� pentru care solicitau ajutor. Rapoartele toxicologice realizate la persoane 
la care s-au înregistrat supradoze fatale (provocate, în marea lor majoritate, de heroin�) indic� adesea prezen�a 
mai multor substan�e, sugerând c� o propor�ie substan�ial� a acestor decese ar putea fi asociat� cu policonsumul 
de droguri.  

De�i programele specifice r�mân rare, interven�iile existente, cum ar fi tratamentul de substitu�ie pentru opiacee �i 
gestionarea urgen�elor, indic� unele rezultate pozitive în reducerea consumului de substan�e multiple. Gestionarea 
policonsumului de droguri în rândul consumatorilor de droguri problematici r�mâne o sarcin� complex� �i prezint� 
provoc�ri pentru profesioni�tii din domeniul medical, în furnizarea serviciilor. 

Alcoolul, un factor definitoriu în problema consumului de substan�e din Europa 

„Un factor definitoriu în problema consumului de substan�e din Europa îl reprezint� consumul concomitent de 
alcool”, se afirm� în raport, subliniind c� aproape toate repertoriile policonsumului de droguri indic� prezen�a 
alcoolului. În cadrul celei mai recente anchete ESPAD s-a constatat c� 43 % din elevii chestiona�i în 2007 au 
raportat „consum de alcool episodic în cantit��i mari” (cinci sau mai multe b�uturi per ocazie) în ultimele 30 de zile. 
Cre�terile acestui tip de comportament au fost vizibile mai ales în rândul fetelor (în anul 2007, comparativ cu 2003), 
cu o cre�tere a prevalen�ei de la 35 % la 42 %. Consumul de alcool la petreceri este adesea înso�it de utilizarea de 
droguri recrea�ionale, sporind riscurile rezultatelor negative în rândul tinerilor.  

„Individul care întâmpin� probleme cu o singur� substan�� devine rapid excep�ia �i nu regula, afirm� Wolfgang 
Götz, directorul OEDT. Problema drogurilor în Europa deriv� din ce în ce mai mult din utilizarea combinat� a 
diferitor substan�e psihoactive, atât legale, cât �i ilegale. Aceast� realitate nu numai c� genereaz� mai multe 
rezultate negative, ci �i pune probleme serviciilor de tratament pentru consumul de droguri pe m�sur� ce acestea 
r�spund unei serii de necesit��i mai complexe. De asemenea, perspectivele noastre politice trebuie s� reflecte 
faptul c� utilizarea combinat� de droguri cu alcool a devenit o component� cheie a problemelor cu care ne 
confrunt�m în prezent.”  

Note 
 
(1) Policonsumul de droguri — consumul concomitent sau consecutiv al diferitor droguri legale �i ilegale. 
(2) Proiectul �colar european privind consumul de alcool �i alte droguri (ESPAD). Anchetele au fost desf��urate în 1995, 1999, 
2003 �i 2007. Consulta�i http://www.emcdda.europa.eu/themes/young-people 
(3) Consulta�i Insights nr. 10 la http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights 
(4) Consulta�i „Extrasul” privind policonsumul de droguri. De asemenea, s-a publicat ast�zi �i „Extrasul” Infrac�iuni la regimul 
drogurilor: aplicarea pedepselor �i alte rezultate. Ambele sunt înso�ite de un rezumat multilingv �i sunt disponibile în limba 
englez� la http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
Datele prezentate în Raportul anual 2009 fac referire la anul 2007 sau ultimul an disponibil.                                                         
Cifrele �i tabelele men�ionate în acest comunicat de pres� pot fi g�site în Buletinul statistic 2009: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09  
Informa�iile despre toate produsele, comunicatele de pres�, serviciile �i evenimentele privind Raportul anual sunt disponibile la: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
R�spunsul la problema drogurilor 
Capitolul 2 din Raportul anual ofer� o privire de ansamblu asupra r�spunsurilor la problema drogurilor în Europa, în 
prezent. Acesta vizeaz� domeniile prevenirii, tratamentului, reducerii riscurilor, integr�rii sociale �i aplic�rii legii privind 
drogurile. Capitolele urm�toare care se concentreaz� asupra unor substan�e specifice con�in, de asemenea, sec�iuni 
dedicate politicilor de r�spuns.  


