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CONSUMAȚI DROGURI? CÂT DE MULT? CÂT DE DES? 

Pentru a evalua modelele de consum în rândul persoanelor consumatoare de droguri, 
Observatorul European de Droguri şi Toxicomanii lansează în 30 de țări, Studiul 
European online privind drogurile 2021  

(18.03.2021, LISBONA) Consumați droguri? Cât de mult? Cât de des? Acestea sunt doar câteva dintre 
întrebările care se regăsesc în cel mai recent Studiu European online privind drogurile, lansat astăzi de 
către Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii (EMCDDA). Destinat persoanelor cu 
vârsta peste 18 ani, care au consumat droguri, studiul are ca scop îmbunătățirea înțelegerii modelelor de 
consum de droguri la nivel european, propunându-și, totodată, să contribuie la conturarea viitoarelor 
politici și intervenții în domeniul drogurilor (1). 

Reprezentând una dintre metodele de monitorizare de ultimă generație utilizate de către EMCDDA, studiul 
este anonim, cu participare voluntară, şi va fi derulat în peste 31 de țări, pe baza unui chestionar care este 
disponibil în 28 de limbi (2). Ca și în anii precedenți, studiul va fi promovat la nivelul fiecărui stat membru de 
către punctele naționale focale din reţeaua Reitox, instituită de către EMCDDA, de către partenerii 
acestora, precum și prin intermediul unor reclame postate pe rețele sociale de interes. 

În acest an, participarea partenerilor EMCDDA din Balcanii de Vest și din zona Politicii Europene de 
Vecinătate reprezintă un element de noutate, aceasta fiind facilitată prin intermediul Instrumentului 
pentru Asistență de Preaderare (IPA7) și a proiectului EU4Monitoring Drugs (EU4MD – UE pentru 
monitorizarea drogurilor). 

Studiile derulate în mediul online au avantajul de a ajunge direct la persoanele consumatoare de droguri. 
Acestea sunt rapide și nu implică costuri financiare ridicate, furnizând în mod facil date de actualitate și 
contribuind la identificarea noilor tendințe în domeniu. În situația în care este utilizat același set de 
întrebări, împreună cu un proces riguros de traducere a chestionarului, astfel de studii permit și realizarea 
de comparații transnaționale. 

Noul chestionar al studiului, care va putea fi accesat timp de 6 săptămâni, este structurat pe mai multe 
module, și anume: situația socio-demografică, modele de consum de droguri, accesul la tratament, 
accesul la droguri (cantitățile achiziționate în mod frecvent și prețurile plătite) și modul în care pandemia 
de COVID-19 a afectat modelele de consum de droguri. Concluziile studiului vor contribui la 
îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la modelele de consum de droguri din Europa și la cantitățile de 
droguri consumate. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea estimărilor privind piața ilicită a drogurilor, 
atât la nivel național, cât și european, precum și la dezvoltarea politicilor în materie de droguri. 

Cu toate că studiile online nu sunt reprezentative pentru populația generală, atunci când sunt realizate cu 
atenție și sunt combinate cu metodele tradiționale de colectare a datelor, ele pot contribui la elaborarea 
unei imagini mai detaliate, realiste, care oferă informații, în timp util, referitoare la consumul de droguri și 
la piețele ilicite de droguri din Europa. Ca atare, acest tip de studii reprezintă un element cheie pentru 
capacitatea de reacție a EMCDDA la problema în continuă schimbare reprezentată de fenomenul 
drogurilor. 

 

 

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en
https://www.emcdda.europa.eu/media-library/infographic-new-indicators-complement-existing-data-sources_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/cc/ipa7
https://www.emcdda.europa.eu/activities/eu4md_en
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13041/Responsiveness-Final.pdf


 Studiu European online privind drogurile   18.03.2021 

 

emcdda.europa.eu 2 

 

Note 

Pagina de internet dedicată Studiul European online cu privire la droguri 2021 
Video de metodologia 
Video promoțional (disponibil în 28 de limbi) 
 
(1) Între 2016-2018, studiul a fost pilotat în 16 țări, în 15 limbi, implicând 80.000 de participanți. Scopul acestuia a vizat 
testarea unui instrument de sondaj online, prin care ar putea fi colectate informații în mod rapid și mai puțin costisitor 
cu privire la anumite subiecte care nu sunt acoperite în prezent de colectarea de rutină a datelor. Cinci state membre 
UE, plus Elveția au participat la primul studiu în anul 2016, în timp ce, alte 10 state membre UE au participat la cel de-
al doilea studiu, realizat în anii 2017 - 2018. Ediția din 2021 este cea de-a treia rundă a acestui studiu, aceasta urmând 
versiunii speciale a dedicată pandemiei de COVID-19, care a fost derulată în anul 2020 și care a implicat aproximativ 
11.000 de participanți. 

(2) Limbi disponibile în anul 2021: albaneză, arabă, bosniacă, bulgară, cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, 
georgiană, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, macedoneană, maghiară, muntenegreană, poloneză, 
portugheză, română, sârbă, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, rusă și ucraineană. 

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://youtu.be/3fpceC5QQvY
https://youtube.com/playlist?list=PLVoVaLKfvFDDGPSCkKRYRHNupXARuZCXL

