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Observatorul European pentru Droguri �i Toxicomanie (OEDT) prezint� în continuare un 
extras din capitolul „Date �i cifre” din: 
 
Raportul anual 2006 privind situa�ia drogurilor în Europa 
http://annualreport.emcdda.europa.eu 
 
�i 
 
Buletinul statistic 2006 
http://stats06.emcdda.europa.eu 
 
Men�ion�m c� acest text este conceput exclusiv ca un ghid de referin�� �i ar trebui utilizat 
împreun� cu sec�iuni relevante din Raportul anual �i din Buletinul statistic, ce ofer� informa�ii 
detaliate �i punctuale, note metodologice �i recomand�ri. 

Datele statistice raportate în acest document se refer� la anul 2004 (sau la ultimul an 
disponibil). Anumite informa�ii provin din rapoarte ale altor agen�ii �i organisme.                  
Detalii complete despre sursele de informa�ii utilizate pute�i g�si în Raportul anual �i în 
Buletinul statistic. 

Pentru mai multe detalii referitoare la prevalen�a de-a lungul vie�ii, în ultimul an �i în ultima 
lun�, dup� tipul de drog �i dup� �ar�, consulta�i tabelele GPS-1, GPS-3 �i GPS-5 din  
Buletinul statistic 2006. 



A NU SE PUBLICA ÎNAINTE DE 23.11.2006 – ORA 11:00 CET/Bruxelles 
 

RO — http://annualreport.emcdda.europa.eu – http://stats06.emcdda.europa.eu 2 

Cannabis 

• La nivel mondial, cannabisul continu� s� fie drogul de origine vegetal�, produs �i 
traficat cel mai des �i care face obiectul celor mai multe capturi în UE. 

• Conform unor date provizorii, num�rul de capturi de r��in� de cannabis �i de iarb� de 
cannabis a crescut la nivelul UE în 2004, în timp ce cantitatea total� capturat� din 
ambele tipuri de produse de cannabis a sc�zut în majoritatea ��rilor UE, în acela�i an 
(exist� ��ri care înc� nu au prezentat rapoarte în acest sens). 

• Pe pia�a ilicit�, pre�urile medii cu am�nuntul, atât pentru r��ina de cannabis, cât �i 
pentru iarba de cannabis, au sc�zut în majoritatea ��rilor UE în perioada 1999–2004. 

• În 2004, r��ina de cannabis la vânzarea cu am�nuntul pe pia�a ilicit� a atins un 
con�inut mediu de THC de la sub 1% la 17%, în timp ce t�ria ierbii de cannabis a 
variat între 0,6% �i 18% (cea mai ridicat� cifr� referindu-se la plantele de cannabis 
produse în condi�ii modificate artificial, pe teritoriul UE). 

• Estim�rile realizate în rândul întregii popula�ii adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, 
România �i Norvegia, indic� urm�toarele: 
o 65 milioane de persoane au consumat cannabis cel pu�in o dat� (consum de-a 

lungul vie�ii) – 20% dintre adul�i. 
o 22,5 milioane au consumat cannabis în ultimul an (consum recent) – 7% dintre 

adul�i. 
o 12 milioane au consumat cannabis în ultima lun� (consum actual) – 4% dintre 

adul�i. 
o 3 milioane consum� cannabis zilnic / aproape zilnic (consum intensiv) – 

aproximativ 1% dintre adul�i. 
 
• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 2% �i 31% dintre europenii adul�i 

declar� c� au consumat cannabis, cele mai multe ��ri raportând prevalen�e situate 
între 10% �i 20%. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 1% �i 11% dintre adul�i declar� c� 
au consumat cannabis în ultimul an, cele mai multe ��ri raportând prevalen�e situate 
între 3% �i 8%. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 0,5% �i 8% dintre adul�i declar� c� 
au consumat cannabis în ultima lun�. 

• Cannabisul este raportat ca fiind principalul drog problematic pentru 15% dintre cei 
care solicit� tratament pentru consumul de droguri în Europa �i pentru 27% dintre cei 
care solicit� acest tip de tratament pentru prima dat�; aceste cifre situeaz� 
cannabisul imediat dup� heroin� în clasamentul drogurilor raportate cel mai frecvent. 
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Cocaina 
 
• Dup� cannabis, cocaina este cel mai traficat drog la nivel mondial. UNODC 

raporteaz� c� sursa cea mai mare de cocain� din lume este Columbia, urmat� de 
Peru �i Bolivia. Produc�ia global� de cocain� în 2004 a fost estimat� la 687 de tone. 

• Cea mai mare parte a cocainei capturate în Europa provine fie direct din America de 
Sud (în special Columbia), fie a tranzitat America Central� �i zona Caraibe, de�i 
anumite p�r�i ale Africii au devenit puncte importante de tranzit pentru cocaina care 
p�trunde în Europa. 

• În 2004, aproximativ 74 de tone de cocain� au fost capturate în UE. Majoritatea 
capturilor au fost raportate în ��rile Europei occidentale. Pe parcursul ultimilor cinci 
ani, aproape jum�tate dintre capturile �i cantit��ile recuperate pe teritoriul UE au fost 
înregistrare în Spania.  

• Conform datelor provizorii, cantit��ile de cocain� capturate s-au redus în 2004.         
În perioada 1999–2004, pre�urile medii cu am�nuntul la cocain� au sc�zut în 
majoritatea ��rilor.  

• Estim�rile realizate în rândul întregii popula�ii adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, 
România �i Norvegia, indic� urm�toarele: 
o 10 milioane de persoane au consumat cocain� cel pu�in o dat� (consum de-a 

lungul vie�ii) – peste 3% dintre adul�i. 
o 3,5 milioane au consumat cocain� în ultimul an (consum recent) – 1% dintre 

adul�i. 
o 1,5 milioane au consumat cocain� în ultima lun� (consum actual) – 0,5% dintre 

adul�i. 
 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 0,4% �i 6% dintre adul�i au declarat 
c� au consumat cocain� cel pu�in o dat� în via��. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 0,1% �i 3% dintre adul�i declar� c� 
au consumat cocain� în ultimul an, cele mai multe ��ri raportând o rat� a prevalen�ei 
situat� între 0,3% �i 1,2%. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între zero �i 1% dintre adul�i declar� c� 
au consumat cocain� în ultima lun�. 

• Cocaina se situeaz� pe locul trei în clasamentul celor mai raportate cauze ale 
tratamentului pentru consumul de droguri, dup� heroin� �i cannabis. 8% din totalul 
cererilor de tratament au fost cauzate de consumul de cocain�.   

• Dintre noii pacien�i admi�i la tratament pentru consumul de cocain� în UE, cca. 80% 
declar� c� au consumat cocain�, iar 20% crack.  
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Amfetaminele: amfetamina �i metamfetamina 

• Europa occidental� �i central� r�mân o zon� important� de producere �i trafic de 
amfetamine, îns� nu �i de metamfetamine, ale c�ror consum �i produc�ie se limiteaz� 
la numai câteva ��ri. 

• În Europa, produc�ia de metamfetamin� se limiteaz� în mare parte la Republica 
Ceh�, unde a început s� fie produs� ilicit de la mijlocul anilor '80, sub denumirea 
local� de „pervitin”. În 2004, s-au raportat cazuri de produc�ie �i în Slovacia �i 
Bulgaria. 

• Din cele 6 tone de amfetamin� capturate în 2004, cca. 97% au fost capturate în 
Europa, majoritatea în Europa occidental�/central� �i în Europa de sud-est. Dintre 
cele 11 tone de metamfetamin� capturate la nivel mondial în 2004, aproximativ 59% 
au fost capturate în Asia de Est �i de Sud-Est, iar 37% în America de Nord. 

• La nivelul UE, num�rul de capturi de amfetamine �i cantit��ile capturate au crescut 
începând din 1999. 

• Estim�rile realizate în rândul întregii popula�ii adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, 
România �i Norvegia, indic� urm�toarele: 
o 10 milioane de persoane au consumat amfetamine cel pu�in o dat� (consum pe 

parcursul vie�ii) – 3% dintre adul�i. 
o 2 milioane au consumat amfetamin� în ultimul an (consum recent) – 0,6% dintre 

adul�i. 
o 900 000 au consumat amfetamin� în ultima lun� (consum actual) – 0,3% dintre 

adul�i. 
 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 0,1% �i 6% dintre adul�i declar� c� 
au consumat cel pu�in o dat� amfetamine. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între zero �i 1,4% dintre adul�i declar� c� 
au consumat amfetamine în ultimul an, cele mai multe ��ri raportând o rat� a 
prevalen�ei situat� între 0,2% �i 1,1%. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între zero �i 0,5% dintre adul�i declar� c� 
au consumat amfetamine în ultima lun�. 

Ecstasy 

• Europa r�mâne cel mai mare centru de producere a ecstasy, de�i producerea acestui 
drog s-a extins în ultimii ani �i în alte p�r�i ale lumii, în special în America de Nord �i 
în Asia de Est �i de Sud-Est. 

• Traficul de ecstasy este puternic concentrat în Europa occidental�, îns�, la fel ca în 
cazul produc�iei, acesta s-a r�spândit �i în restul lumii în ultimii ani. Dintre cele 8,5 
tone de ecstasy capturate la nivel mondial în 2004, 50% au fost înregistrate în 
Europa occidental� �i central�, 23% în America de Nord �i 16% în Oceania. În 2004, 
28,3 milioane de tablete de ecstasy au fost capturate în UE. Num�rul de capturi de 
ecstasy �i cantit��ile capturate par s� fie în cre�tere. 

• În perioada 1999–2004, pre�urile cu am�nuntul pentru ecstasy au sc�zut în 
majoritatea ��rilor raportoare. 
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• În general, în Europa, majoritatea tabletelor vândute ca ecstasy con�in MDMA sau o 
alt� substan�� de tip ecstasy (MDEA, MDA), fiind singura substan�� psihoactiv� 
utilizat� în aceste tablete. 

• Estim�rile realizate în rândul întregii popula�ii adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, 
România �i Norvegia, indic� urm�toarele: 
o 8,5 milioane de persoane au consumat cel pu�in o dat� ecstasy (consum de-a 

lungul vie�ii) – 2,6% dintre adul�i. 
o 3 milioane au consumat ecstasy în ultimul an (consum recent) – circa 1% dintre 

adul�i. 
o 1 milion au consumat ecstasy în ultima lun� (consum actual) – 0,3% dintre adul�i. 

 
• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între 0,2% �i 7% dintre europenii adul�i 

declar� c� au consumat cel pu�in o dat� ecstasy. 
 
• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între zero �i 3,5% dintre europenii adul�i 

declar� c� au consumat ecstasy în ultimul an, majoritatea ��rilor raportând o rat� a 
prevalen�ei între 0,3% �i 1,5%. 

• În func�ie de �ara în care s-au realizat studii, între zero �i 1% dintre europenii adul�i 
declar� c� au consumat ecstasy în ultima lun�. 

• În cadrul categoriei de vârst� 15–24 ani, consumul estimat pentru anul trecut se 
situeaz� între 0,3% �i 12%. 

• Exist� un num�r redus de cereri de tratament ca urmare a consumului de ecstasy în 
Europa. 

Halucinogene 

• Prevalen�a consumului de LSD de-a lungul vie�ii în rândul popula�iei adulte (15–64 
ani) variaz� de la 0,2% la 6%, majoritatea ��rilor raportând o rat� a prevalen�ei situat� 
între 0,4% �i 2%. 

• Studiile realizate în rândul elevilor de15–16 ani indic� faptul c� prevalen�a estimat� a 
consumului de „ciuperci magice” în UE este mult mai mic� decât cea  
corespunz�toare consumului de cannabis, îns� comparabil� cu cea înregistrat� 
pentru ecstasy. Cifrele raportate pentru „consumul de cel pu�in o dat� în via��” se 
sitieaz� între 1% �i 8% atât pentru ecstasy, cât �i pentru ciupercile halucinogene, 
de�i, de obicei, prevalen�a se încadreaz� în intervalul 1%–3%. Ciupercile 
halucinogene sunt consumate, de obicei, din dorin�a de a experimenta �i numai  
rareori consumul acestora se transform� în consum regulat sau permanent. 

• În Belgia, Germania �i Fran�a, prevalen�a consumului de „ciuperci magice” de-a 
lungul vie�ii dep��e�te prevalen�a înregistrat� pentru consumul de ecstasy în rândul 
elevilor de 15–16 ani.  
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Heroina �i consumul problematic de droguri 

• Heroina consumat� în Europa este produs� în cea mai mare parte în Afganistan, care 
r�mâne liderul mondial printre furnizorii de opium ilicit. În 2005, Afganistanul a produs 
89% din cantitatea mondial� de opium ilicit. UNODC raporteaz� c�, în 2004, s-au 
capturat 59,2 tone de heroin� la nivel mondial — dintre care 50% în Asia �i 40% în 
Europa. 

• În 2004 au crescut atât num�rul de capturi de heroin� cât �i cantit��ile capturate. 
Procentul de heroin� capturat� în Europa raportat la totalul capturilor este în cre�tere, 
mai ales ca urmare a cre�terii capturilor în ��rile sud-est-europene, în special Turcia. 

• Pe pia�a ilicit�, pre�ul mediu cu am�nuntul pentru heroin� a sc�zut în majoritatea ��rilor 
UE în perioada 1999–2004. 

• Opiaceele (în special heroina) r�mân, în general, principalele droguri pentru consumul 
c�rora se solicit� tratament. 60% din num�rul total de cereri de tratament pentru droguri 
raportate în 2004 s-au datorat consumului de opiacee. (Pentru mai multe informa�ii, 
consulta�i tabelele TDI-2, TDI-19 �i TDI-26 din Buletinul statistic 2006). 

• În ceea ce prive�te noile cereri de tratament, consumul de heroin� a sc�zut de la peste 
60% la cca. 40% între 1999 �i 2004, în timp ce cererea de tratament pentru consumul 
de cocain� �i cannabis a fost în cre�tere. 

• Dintre pacien�ii care solicit� tratament pentru consumului de heroin�, aproape jum�tate 
au peste 30 de ani. Consumatorii de opiacee solicit�, în general, tratament dup� 
aproximativ 3–7 ani de consum regulat. Mai pu�in de 7% dintre consumatorii de opiacee 
admi�i pentru prima oar� la tratament au sub 20 de ani. 

• De la ultima prezentare a datelor disponibile (2003), se estimeaz� c� peste jum�tate de 
milion de consumatori de opiacee beneficiaz� de tratament de substitu�ie în Europa. 

 
• Metadona este medicamentul prescris cel mai des în Europa pentru tratarea 

dependen�ei de opiacee (în special de heroin�), cca. 80% dintre persoanele aflate în 
terapie de substitu�ie fiind beneficiare ale programelor de metadon�. Aproximativ 20% 
dintre pacien�ii afla�i în programe de men�inere a abstinen�ei cu ajutorul antagoni�tilor 
beneficiaz� de tratamente de substitu�ie cu buprenorfin�. Aceasta a devenit o op�iune 
farmacologic� din ce în ce mai popular� de la mijlocul anilor '90. 

 
• Conform estim�rilor, exist� cca. 1,7 milioane de consumatori de droguri problematici  

(în special utilizatori de heroin�) în UE în prezent, iar prevalen�a consumului 
problematic de opiacee la nivel na�ional în perioada 2000–2004 s-a situat între 1 �i 8 
cazuri la 1 000 de persoane cu vârsta între 15 �i 64 de ani. (Pentru mai multe informa�ii, 
consulta�i tabelele PDU-2 �i PDU-3 din Buletinul statistic 2006). 

 
• Cele mai recente informa�ii indic� faptul c� exist� aproape 7 000 de decese directe 

(supradoza) ca urmare a consumului de droguri pe an, 70% dintre acestea fiind cauzate 
de consumul de opiacee. (Pentru mai multe informa�ii, consulta�i tabelele DRD-1 �i 
DRD-2 din Buletinul statistic 2006). 


