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RAPORT ANUAL 2010: PUNCTE PRINCIPALE 

Europa în faţa noilor provocări determinate de evoluţia ofertei şi consumului de droguri 

(10.11.2010, LISABONA EMBARGO 10:00 WET/Ora Lisabonei) Evoluţia ofertei şi consumului de droguri 
cunoscute, precum şi apariţia unui număr record de noi substanţe pun tot mai mult la încercare modelele 
europene de control al drogurilor, declară agenţia UE în domeniul drogurilor (OEDT). Aceste dificultăţi sunt 
descrise în Raportul anual 2010: situaţia drogurilor în Europa, lansat de către OEDT azi, în Lisabona.   
Între acestea se numără: tehnicile sofisticate de transport al cocainei, evoluţia pieţei substanţelor stimulante, 
creşterea producţiei interne de canabis şi continua apariţie a „drogurilor legale”, menite să înlocuiască 
substanţele aflate sub control. 

Cocaină: tehnici sofisticate de transport şi preocupări sporite privind efectele asupra sănătăţii 

Tehnicile tot mai sofisticate de transport clandestin al cocainei înspre Europa sunt examinate azi în Raportul 

anual. O astfel de tehnică presupune introducerea cocainei-bază sau a hidroclorurii de cocaină (HCl) în 
materiale purtătoare (ceară de albine, plastic, îmbrăcăminte, îngrăşăminte) înainte de a fi exportată, apoi 
extragerea acesteia în laboratoare clandestine din interiorul graniţelor comunitare. Aproximativ 25 de astfel de 
laboratoare, denumite „laboratoare de extracţie secundară”, au fost descoperite în UE în 2008 (în Spania). 
Acestea îndeplinesc o funcţie diferită de laboratoarele din America de Sud, care mai întâi extrag cocaina-bază 
sau hidroclorura de cocaină din frunzele sau pasta de coca (a se vedea caseta de la capitolul 5) (1). 

Creşterea numărului de decese asociate consumului de cocaină reprezintă încă una dintre preocupările 
semnalate în raport (a se vedea caseta de la capitolul 7). În prezent, în Europa sunt raportate aproximativ 
1 000 de decese pe an provocate de consumul de cocaină. În Regatul Unit, numărul certificatelor de deces 
care menţionează consumul de cocaină s-a dublat între 2003 (161) şi 2008 (325). În 2008, aproximativ 70 000 
de persoane din 27 de ţări europene (reprezentând aproximativ 17% dintre clienţii noi ai serviciilor) au apelat la 
tratament pentru dependenţă de cocaină (sub formă de praf sau sub formă solidă) (figura TDI-2, partea ii). 

„Prea mulţi europeni continuă să considere cocaina un accesoriu relativ inofensiv al unei vieţi de succes”, 
declară Wolfgang Götz, director al OEDT. „Constatăm totuşi că, pe măsură ce consumul de cocaină creşte, 
sporeşte şi impactul acestuia asupra sănătăţii publice. Mesajul pe care trebuie să îl transmitem este că, pe 
lângă creşterea rapidă a consumului său, acest drog poate provoca decese, chiar şi atunci când consumul este 
ocazional şi dozele sunt reduse”. 

Cocaina vândută în Europa este adeseori amestecată cu „agenţi de diluare” (adulterare) prin care îi este 
crescută valoarea de piaţă. Aceştia pot fi substanţe inerte (zaharuri, amidon etc.) sau ingrediente active care 
sporesc sau reproduc efectele drogului (lidocaină, fenactină, procaină, cofeină). Raportul de astăzi insistă 
asupra utilizării sporite a substanţei levamisol ca diluant pentru cocaină în SUA, unde 70 % din cocaina 
analizată în iulie 2009 a fost estimată ca fiind „diluată” cu acest medicament. Datele disponibile în unele dintre 
statele membre ale UE sugerează că un procent semnificativ din cocaina confiscată analizată conţinea acest 
agent de diluare. În prezent, doar câteva dintre statele europene monitorizează diluanţii pentru cocaină, ceea 
ce subliniază necesitatea unei mai bune supravegheri şi analize. Consumul prelungit de levamisol poate duce 
la apariţia de noi riscuri pentru sănătatea consumatorilor de cocaină (a se vedea caseta de la capitolul 5) (2). 



EMBARGO 10.11.2010 — 10:00 Ora Europei de Vest (Ora Lisabonei)  10.11.2010 

Raport anual 2010 în 22 de limbi — http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 
 
 

2 

Aproximativ 14 milioane de adulţi europeni (între 15-64 de ani) au încercat cocaină în cursul vieţii, din care 
aproximativ 4 milioane au consumat-o în anul care a trecut. Consumul de cocaină afectează un număr limitat 
de ţări vest-europene, în care cantităţile consumate sunt ridicate. În restul Europei, consumul rămâne scăzut 
(capitolul 5, figura 7). În statele cu prevalenţă ridicată (Danemarca, Irlanda, Spania, Italia şi Regatul Unit), 
studiile arată că, în anul 2008, consumul în rândul adulţilor tineri (15-34 de ani) s-a situat între 2,9 % (Italia) şi 
6,2% (Regatul Unit) (capitolul 5, tabelul 8; tabelul GPS-2, partea ii). În Regatul Unit şi Spania, ţările cu cea 
mai mare prevalenţă, datele arată fluctuaţii, cele din 2008 indicând o creştere (capitolul 5, figura 8; figura  
GPS-14, partea i şi ii), în timp ce situaţia preliminară pentru 2009 arată o anumită scădere. 

În 2008, în Europa au avut loc aproximativ 96 300 de capturi (capitolul 5, tabelul 7). În timp ce numărul de 
capturi rămâne redus în Europa Centrală şi de Est, acesta a reprezentat mai mult decât dublul în 10 ţări din 
această regiune între 2003 (469) şi 2008 (1 212). Aceasta poate sugera faptul că traficul şi cantităţile de 
cocaină din regiune ar putea fi în creştere. 

Amfetaminele rămân o problemă importantă în unele părţi ale Europei – volatilitate pe piaţa ecstasy 

În Europa, consumul amfetaminelor (amfetamină sau metamfetamină) rămâne în general mai scăzut decât cel 
al cocainei, tendinţele fiind încă stabile (capitolul 4, figura 6). Totuşi, în mai multe ţări, una dintre aceste 
substanţe rămâne cel mai des utilizat drog stimulant. Aproximativ 12 milioane de europeni (15-64 de ani) au 
încercat amfetamine de-a lungul vieţii, dintre care aproximativ 2 milioane în ultimul an (capitolul 4, tabelul 5).  

Conform Raportului anual, consumul problematic de amfetamine este raportat în special în ţări din nordul 
Europei şi reprezintă un procent consistent în cazul persoanelor care intră în tratament în Suedia (32 %), 
Finlanda (20 %) şi Letonia (15 %). Cantităţile de amfetamină capturate în Europa au crescut constant în ultimii 
ani (2003-2008), ajungând la 8,3 tone în 2008 (capitolul 4, tabelul 4 şi tabelul SZR-12). 

Consumul problematic de metamfetamine rămâne redus în Europa şi se restrânge mai ales la Republica Cehă 
şi Slovacia. Cu toate acestea, drogul pare a fi tot mai răspândit în părţi din nordul Europei (Norvegia, Suedia, 
Letonia, Finlanda), unde poate fi vândut ca înlocuitor pentru amfetamină. Capturile de metamfetamină din 
Europa au crescut în ultimii ani (2003-2008). În 2008 au avut loc 4 700 de capturi ale acestui drog, cantitatea 
ajungând la 300 kg. În 2008, a fost descoperit un număr record de 458 de locuri de producţie în Republica 
Cehă (în creştere faţă de 390 în 2007) (capitolul 4, figura 5). Producţia de metamfetamină a mai fost raportată 
în Slovacia, Lituania şi Polonia, fiind destinată în special pieţei scandinave. 

Consecinţele şi reacţiile la consumul problematic de amfetamină şi metamfetamină în Europa fac obiectul unui 
studiu special publicat astăzi de către OEDT alături de Raportul anual (a se vedea comunicatul de presă nr. 
12/2010, rezumatul şi http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues). 

Tendinţele consumului de ecstasy sunt în general stabile (capitolul 4, figura 6 şi tabelul 6). Aproximativ 
11 milioane de europeni au încercat ecstasy, dintre care aproximativ 2,5 milioane au consumat ecstasy în 
ultimul an. Capturile de tablete de ecstasy sunt estimate a se fi redus cu 14 %, la 13,7 milioane de tablete în 
2008 (comparativ cu datele din 2007), în timp ce în perioada 2003-2008, preţul mediu estimat a scăzut cu 32%, 
la 4-10 EUR pe tabletă în 2008 (intervalul de preţ în majoritatea ţărilor raportoare). În 2009, prezenţa 
piperazinelor (3) în tabletele de ecstasy a continuat să fie raportată frecvent (în stare individuală sau în 
combinaţie cu MDMA). Această evoluţie reflectă o situaţie complexă a pieţei de ecstasy, cu posibile urmări 
asupra percepţiei consumatorilor privind calitatea drogului. 

Canabis: nivelurile actuale ale consumului din unele părţi ale Europei de Est rivalizează sau le 
depăşesc pe cele din ţările vestice 

Nivelurile consumului de canabis sunt în creştere în unele dintre ţările est-europene, în unele cazuri rivalizând 
cu sau depăşind nivelurile de prevalenţă constatate în părţi ale Europei de Vest (tabelul GPS-2, partea ii; 
figura GPS-4, partea i). În statele UE din Europa de Est, cele mai ridicate niveluri ale consumului de canabis în 
ultimul an în rândul adulţilor tineri (15-34 ani) au fost constatate în Republica Cehă (28,2 %), Slovacia      
(14,7 %) şi Estonia (13,6 %). În ţările vestice, cea mai mare prevalenţă a fost raportată în Italia (20,3 %), 
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Spania (18,8 %) şi Franţa (16,7 %). Nivelurile consumului diferă considerabil între ţări, cea mai mare 
prevalenţă a consumului estimată anul trecut în rândul adulţilor tineri (Republica Cehă, 28,2 %) fiind de peste 
30 de ori mai ridicată decât cea mai scăzută (România, 0,9 %) (capitolul 3, tabelul 3). 

Cele mai recente date confirmă tendinţa generală de stabilizare sau de scădere a consumului de canabis în 
Europa menţionată în ultimele trei Rapoarte anuale ale OEDT. Totuşi, această tendinţă cunoaşte diferite nuanţe. 
În ceea ce priveşte adulţii tineri (15-34 ani) care declară că au consumat canabis în ultimul an, se observă trei 
tendinţe majore în perioada 1998-2000 (capitolul 3, figura 4). Cinci ţări din nordul şi sud-estul Europei – Bulgaria, 
Grecia, Ungaria, Finlanda, Suedia – se detaşează prin nivelurile generale stabile şi reduse ale consumului  
(sub 9 %). Şase ţări din Europa de Vest – Danemarca, Germania, Spania, Franţa, Ţările de Jos, Regatul Unit 
– raportează o creştere a consumului, dar cu o scădere sau stabilizare în ultimii ani, în timp ce patru ţări – 
Republica Cehă, Estonia, Italia, Slovacia – continuă să raporteze tendinţe de creştere a consumului de 
canabis. Datele prin intermediul Proiectului şcolar european privind consumul de alcool şi alte droguri (ESPAD) 
prezintă diferenţe similare în timp în ceea ce priveşte tendinţele consumului de canabis între elevii cu vârste de 
15 şi 16 ani (1995-2007) (figura EYE-1, partea xi). 

Cererea de canabis în Europa este reflectată de capturile anuale în cantităţi de aproximativ 1 000 de tone 
(capitolul 3, tabelul 2). În 2008, aproximativ 900 tone de răşină de canabis au fost interceptate în Europa, 
depăşind de aproape de 10 ori volumul plantelor de canabis capturate (aproape 90 de tone). Cu toate acestea, 
plantele de canabis sunt azi produse frecvent pe teritoriul Europei (29 de ţări europene au raportat cazuri de 
cultivare internă în 2008) şi, fiind mai aproape de piaţa de destinaţie, riscul de interceptare este mai redus. 
Numărul capturilor de plante de canabis a crescut faţă de 2003, ajungând la aproximativ 19 000 de capturi în 
2008 (tabelul SZR-5) (4). 

„Imaginea publicului privind producţia internă de canabis este adeseori cea a unui ghiveci pe un pervaz sau a 
câtorva plante crescute în sera din grădină”, declară Wolfgang Götz. „Dar realitatea este azi foarte diferită. 
Grupările de crimă organizată au realizat că profiturile pot creşte prin cultivarea pe scară largă a canabisului în 
apropierea pieţei de destinaţie. Efectele secundare ale acestei evoluţii sunt reflectate de nivelul în creştere al 
violenţei şi criminalităţii în comunităţile urbane, care atrage noi măsuri din partea organismelor de aplicare a 
legii la nivel european şi naţional”. 

Aproximativ 75,5 milioane de europeni – unul din cinci adulţi între 15-64 de ani – au încercat canabis de-a 
lungul vieţii, aproximativ 23 de milioane dintre aceştia consumând drogul în ultimul an (capitolul 3, tabelul 3). 
Se consideră că aproximativ 4 milioane de europeni consumă canabis zilnic sau aproape zilnic. În jur de o 
cincime (21 %) dintre clienţii care beneficiază de tratament specializat pentru consumul de droguri declară 
canabisul ca fiind principalul drog consumat (aproximativ 85 000 de clienţi) (figura TDI-2, partea ii). Cu toate 
acestea, numărul de clienţi care încep pentru prima dată tratamentul împotriva consumului de canabis, ca drog 
principal, este în uşoară scădere. 

Număr record de droguri noi raportat în 2009 
 
În 2009, un număr record de droguri noi a fost raportat oficial către OEDT şi Europol prin sistemul de 
avertizare rapidă al UE (EWS) (capitolul 8). În anul respectiv, douăzeci şi patru de substanţe psihoactive noi au 
fost raportate pentru prima dată în mod oficial celor două agenţii. Aceasta reprezintă nu doar cel mai mare 
număr de substanţe raportate până atunci într-un singur an, ci şi aproape dublul notificărilor din 2008 (13).   
Toţi noii compuşi erau sintetici, iar printre aceştia se numărau şi trei substanţe cu proprietăţi medicinale. 

O nouă evoluţie subliniată în raportul din acest an se referă la creşterea în popularitate a catinonelor sintetice. 
Acestea sunt derivaţi ai catinonei de bază, a cărei structură este înrudită cu amfetamina. În prezent, mai mult 
de 15 catinone sintetice sunt monitorizate prin EWS. Către sfârşitul lui 2009, noile dovezi privind consumul şi 
disponibilitatea unuia dintre aceste droguri, denumit mefedronă, au determinat Comitetul ştiinţific extins al 
OEDT să evalueze în 2010 riscurile cu impact social şi asupra sănătăţii, ale drogului (5). După finalizarea 
acestei evaluări a riscurilor, Europa analizează posibilitatea de a introduce măsuri de control ale substanţei.  
În prezent, mai multe ţări au adoptat măsuri de punere sub control a mefedronei (Belgia, Danemarca, 
Germania, Estonia, Irlanda, Franţa, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, România, 
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Suedia, Regatul Unit, Croaţia şi Norvegia). Două state membre – Olanda şi Finlanda – aplică măsuri de 
control al mefedronei în legislaţia medicală specifică. 

Fenomenul produselor de tip “spice” – produse care se pot fuma, alcătuite din amestecuri de plante şi 
canabinoide sintetice – continuă, de asemenea, să evolueze. Atât denumirile, cât şi ambalajele produselor de 
tip „spice” s-au diversificat, compuşii lor psihoactivi fiind modificaţi ca reacţie la măsurile de control. În 2009, 
prin EWS au fost raportate în total nouă canabinoide sintetice, din cel puţin patru grupe chimice diferite. 

Apariţia de noi compuşi sintetici nereglementaţi, comercializaţi pe internet ca „droguri legale” sau „inadecvate 
consumului uman”, reprezintă o dificultate sporită pentru monitorizarea, combaterea şi controlul consumului 
noilor substanţe psihoactive. În 2010 au fost deja detectate 31 de substanţe noi prin intermediul EWS. Acestea 
includ: catinone sintetice, canabinoide sintetice, precum şi substanţe sintetice noi asemănătoare cu cocaina şi 
amfetaminele(6). În cel mai recent sondaj rapid online al OEDT privind vânzătorii cu amănuntul online (la 
începutul anului 2010), au fost identificate 170 de magazine online care vindeau „droguri legale” şi ciuperci 
halucinogene. 
 
Note:  
 
(1) A se vedea şi p. 25 din Cocaine: a European Union perspective in the global context (Cocaina: o perspectivă comunitară 

în context global) (aprilie 2010). www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  
(2) A se vedea p. 26 www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 
(3) Un grup de compuşi chimici care includ BZP şi mCPP — a se vedea profilul drogului pentru BZP şi alte piperazine 
publicat de OEDT www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) Un nou document OEDT privind producţia şi pieţele de desfacere a canabisului va fi publicat în 2011. 
(5) A se vedea www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. A se vedea şi profilul drogului pentru catinone sintetice 

publicat de OEDT www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) A se vedea profilul drogului pentru derivaţii de cocaină sintetică publicat de OEDT. 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Datele prezentate în Raportul anual 2010 se referă la anul 2008 sau la ultimul an disponibil. 
Figurile şi tabelele citate în prezentul comunicat de presă pot fi consultate în Buletinul statistic 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informaţii privind produsele, comunicatele de presă, serviciile şi evenimentele care au legătură cu Raportul anual sunt 
disponibile la: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 


