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Despre OEDT
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) este una 
dintre agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene. Înfiinţat în 1993 și 
având sediul la Lisabona, Observatorul constituie sursa principală pentru o 
informare cuprinzătoare cu privire la situaţia drogurilor și a dependenţei de 
droguri în Europa.

OEDT culege, analizează și difuzează informaţii bazate pe fapte, 
obiective, credibile și comparative privind drogurile și dependenţa de 
droguri. Astfel, OEDT oferă publicului său o imagine documentată privind 
fenomenul drogurilor la nivel european.

Publicaţiile OEDT constituie o sursă de informaţii de prim ordin pentru un 
public larg, care cuprinde responsabilii politici și consilierii acestora, 
specialiști și cercetători care își desfășoară activitatea în domeniul 
drogurilor și, în sens mai general, mass-media și publicul larg.

Raportul anual prezintă sinteza anuală a OEDT cu privire la fenomenul 
drogurilor în UE și constituie un document de referinţă esenţial pentru 
persoanele interesate să afle cele mai recente informaţii despre situaţia 
drogurilor în Europa.
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CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:

•	 prin	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);

•	 	la	reprezentanțele	sau	delegațiile	Uniunii	Europene.	Puteți	obține	datele	de	contact	ale	acestora	
vizitând	http://ec.europa.eu	sau	trimițând	un	fax	la	+352	2929-42758.

Publicații contra cost:

•	 prin	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu).

Abonamente contra cost (de exemplu, la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la repertoriile 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene):

•	 	contactând	direct	unul	dintre	agenții	de	vânzări	ai	Oficiului	pentru	Publicații	al	Uniunii	Europene	
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).
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Cais do Sodré, 1249-289 Lisabona, Portugalia
Tel. +351 211210200 • Fax +351 218131711
info@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu

Prezentul raport este disponibil în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, 
germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, 
slovenă, spaniolă, suedeză și norvegiană. Toate traducerile au fost realizate de Centrul de Traduceri 
pentru Organismele Uniunii Europene. 

O fișă catalografică se găsește la sfârșitul prezentei publicaţii.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011

ISBN 978-92-9168-483-0

doi:10.2810/47346

© Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, 2011

Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Printed in Luxembourg

TipăriT pe hârTie înălbiTă fără clor

Europe Direct este un serviciu care vă ajută să aflaţi răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre 
Uniunea Europeană.

Un număr unic gratuit (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.

Notă

Această publicaţie a Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) este protejată de 
dreptul de autor. OEDT își declină orice răspundere pentru consecinţele care decurg din folosirea datelor 
cuprinse în acest document. Conţinutul acestei publicaţii nu reflectă în mod necesar opiniile oficiale ale 
partenerilor OEDT, ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale vreunei instituţii sau agenţii a Uniunii 
Europene.

Numeroase alte informaţii referitoare la Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet. Acestea sunt 
accesibile prin serverul Europa (http://europa.eu).
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Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la semnarea la 
sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite a Convenţiei unice 
privind stupefiantele, o piatră de temelie pentru sistemul 
internaţional de control al drogurilor. În prezentarea 
evaluării noastre anuale cu privire la situaţia problemei 
drogurilor în Europa, veţi fi uimiţi de modul în care acest 
fenomen a evoluat în ultima jumătate de secol. Problemele 
complexe legate de consumul de droguri cu care se 
confruntă în prezent Europa sunt determinate de numeroși 
factori și nu există în condiţii de izolare socială sau 
geografică. Raportul nostru recunoaște acest fapt, precum 
și necesitatea de a ţine seama de evoluţiile culturale mai 
ample și de tendinţele globale, deoarece ambele pot avea 
implicaţii profunde pentru tiparele de consum de droguri 
și pericolele asociate cu care ne confruntăm. Dificultăţile 
economice actuale ale multor state europene reprezintă 
o parte din contextul raportării noastre, o parte care se 
face deja simţită, întrucât bugetele pentru servicii devin 
mai dificil de găsit. Progresele din domeniul tehnologiei 
informaţiei au transformat aproape toate aspectele 
vieţii noastre moderne și, prin urmare, nu e de mirare că 
asistăm acum la un impact asupra fenomenului drogurilor. 
Concret, acest lucru se vede nu doar în modalităţile de 
comercializare și vânzare a drogurilor, ci și în apariţia de 
noi oportunităţi de prevenire și tratament. Lumea tot mai 
conectată în care trăim este exploatată din ce în ce mai 
mult de crima organizată, care consideră drogurile un tip 
de mărfuri ilegale, între multe altele. Și aici o perspectivă 
globală este importantă, deoarece implicaţiile consumului 
de droguri în Europa nu se opresc la frontierele noastre. 
Un exemplu în acest sens este modul în care rezultatele 
eforturilor UE de a sprijini dezvoltarea socială în ţările 
învecinate sunt puse în pericol de schimbarea rutelor de 
trafic de droguri, care subminează creșterea instituţiilor 
democratice fragile și alimentează practicile corupte.

Este important de menţionat faptul că prezentul raport 
este rezultatul unei colaborări; cu această ocazie dorim 
să adresăm mulţumiri tuturor celor care au contribuit la 
elaborarea acestuia. Mai precis, prezentul raport a putut fi 
elaborat numai prin munca asiduă și dedicarea partenerilor 
noștri din cadrul reţelei Reitox de puncte focale naţionale 
și a experţilor din întreaga Europă, care au contribuit 
la analiza raportului. De asemenea, dorim să mulţumim 
și celorlalte agenţii europene și internaţionale pentru 

analizele furnizate. Misiunea noastră nu se rezumă însă la 
centralizarea informaţiilor transmise de alţii, ci se referă la 
furnizarea unei analize independente și solide din punct 
de vedere știinţific a problemei drogurilor în Europa. Pentru 
aceasta, trebuie să interpretăm date care, de multe ori, 
sunt imperfecte. Metoda OEDT de abordare a analizei 
este prudentă și bazată pe indicatori multipli. Concluziile 
care reies dintr-o serie de date trebuie verificate prin alte 
surse de informaţii; nu ne scuzăm pentru reţinerea cu care 
interpretăm informaţiile insuficiente. Acestea fiind spuse, 
calitatea, cantitatea și comparabilitatea informaţiilor 
disponibile cu privire la situaţia drogurilor în Europa sunt 
în continuă creștere. În sine, aceasta este, într-adevăr, 
o realizare, dovedind valoarea cooperării și acţiunilor 
coordonate în cadrul Uniunii Europene.

În final, prezentul raport anual nu trebuie citit separat, ci 
ca parte a pachetului nostru complet de raportare anuală. 
Datele pe care se bazează analiza noastră și notele 
metodologice vaste sunt disponibile în buletinul statistic 
care însoţește raportul. În publicaţii care se axează mai 
mult pe problema tratată în raportul din acest an, analizăm, 
de asemenea, mai atent costul și finanţarea tratamentului 
împotriva consumului de droguri, orientările privind 
asigurarea asistenţei, piaţa de canabis și rata generală 
a mortalităţii cauzate de consumul de droguri. Informaţiile 
specifice fiecărei ţări sunt disponibile în rapoartele naţionale 
detaliate și în analizele generale de ţară disponibile online. 
Raportarea noastră este destinată a fi accesibilă publicului 
larg, strategic axată să servească publicului căruia îi sunt 
adresate politicile noastre și suficient de detaliată pentru 
a satisface nevoile cercetătorilor, studenţilor și oamenilor 
noștri de știinţă. Indiferent de perspectiva dumneavoastră, 
sperăm că datorită activităţii noastre veţi dobândi 
o mai bună înţelegere a situaţiei drogurilor în Europa. 
Aceasta este misiunea noastră, însă, în plus, considerăm 
că înţelegerea reprezintă o condiţie esenţială pentru 
elaborarea unor politici în domeniul drogurilor și a unor 
răspunsuri pe măsură.

João Goulão

Președinte, Consiliul de administraţie OEDT

Wolfgang Götz

Director, OEDT

Cuvânt-înainte
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Mulţumiri

OEDT dorește să adreseze mulţumiri următorilor pentru ajutorul oferit la realizarea acestui raport:

• responsabililor punctelor focale naţionale Reitox și personalului acestora;

• serviciilor și specialiștilor din fiecare stat membru care au colectat date brute pentru acest raport;

• membrilor Consiliului de administraţie și Comitetul știinţific din cadrul OEDT;

•  Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene – în special Grupului de lucru orizontal al Consiliului în domeniul drogurilor – și 
Comisiei Europene;

• Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) și Europol;

•  Grupului Pompidou al Consiliului Europei, Biroului Organizaţiei Naţiunilor Unite de Luptă Împotriva Drogurilor și Criminalităţii, Biroului 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Controlul Narcoticelor, Biroului regional pentru Europa al OMS, Interpol, Organizaţiei Mondiale 
a Vămilor, Direcţiei pentru Substanţe Controlate și Tutun din cadrul Autorităţii Canadiene de Sănătate, Administraţiei SUA a Serviciilor 
privind Abuzul de Substanţe și pentru Sănătate Psihică, studiului privind comportamentul legat de sănătate al copiilor de vârstă 
școlară, proiectului ESPAD și Consiliului Suedez de Informare privind Alcoolul și alte Droguri (CAN);

• Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene și Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene.

Punctele focale naţionale Reitox
Reitox este reţeaua europeană de informaţii privind drogurile și toxicomania. Reţeaua este constituită din punctele focale naţionale 
din statele membre, Norvegia, ţările candidate și Comisia Europeană. Aflate sub responsabilitatea guvernelor ţărilor respective, 
punctele focale sunt autorităţile naţionale care furnizează OEDT informaţii privind drogurile.

Detaliile de contact pentru punctele focale naţionale se găsesc pe site-ul OEDT.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Prezentul raport anual se bazează pe informaţiile primite 
de OEDT de la statele membre ale Uniunii Europene, de la 
ţările candidate, Croaţia și Turcia, precum și de la Norvegia. 
Datele statistice prezentate se referă la anul 2009 (sau la 
ultimul an pentru care există date). Graficele și tabelele 
din prezentul raport se pot referi la un subgrup de ţări ale 
Uniunii Europene, selecţia putând fi făcută în funcţie de acele 
ţări pentru care există date disponibile pentru perioada în 
cauză sau pentru a evidenţia anumite tendinţe.

Analiza tendinţelor face referire doar la acele ţări care au 
furnizat informaţii suficiente pentru a descrie modificările 
din perioada de timp specificată. Cifrele pentru 2008 pot 
înlocui valorile lipsă pentru 2009 în analiza tendinţelor 
datelor privind piaţa drogurilor; pentru analiza altor 
tendinţe, informaţiile lipsă pot fi interpolate.

Informaţiile de context și o serie de avertismente care 
trebuie luate în considerare în timpul lecturii raportului 
anual sunt prezentate mai jos.

Date privind oferta și disponibilitatea drogurilor

Informaţiile sistematice și de rutină pentru descrierea 
pieţelor și traficului de droguri ilegale sunt încă limitate. 
Estimările referitoare la producţie în ceea ce privește 
heroina, cocaina și canabisul sunt obţinute din estimări ale 
cultivării bazate pe activităţi de teren (eșantionare la faţa 
locului) și anchete realizate prin fotografii aeriene sau prin 
satelit. Aceste estimări au unele limitări importante legate, 
de exemplu, de variaţii ale cifrelor referitoare la recoltă sau 
de dificultatea monitorizării culturilor precum canabisul, 
care pot fi cultivate în spaţii închise sau nu sunt limitate la 
anumite zone geografice.

Capturile de droguri sunt considerate deseori un indicator 
indirect al ofertei, rutelor de trafic și disponibilităţii 
drogurilor. Acestea reprezintă un indicator mai direct al 
activităţilor de aplicare a legii în domeniul drogurilor (de 
exemplu, priorităţi, resurse, strategii), reflectând în același 
timp atât practicile de raportare, cât și vulnerabilitatea 
traficanţilor. Datele pentru puritatea sau concentraţia și 
preţurile de vânzare cu amănuntul ale drogurilor ilegale 
pot fi la rândul lor analizate pentru a înţelege pieţele de 
vânzare cu amănuntul ale drogurilor. Preţurile de vânzare 
cu amănuntul ale drogurilor raportate către OEDT reflectă 
preţul de vânzare la consumator. Tendinţele în ceea ce 
privește preţul sunt ajustate la inflaţia de la nivel naţional. 
Rapoartele privind puritatea sau concentraţia, provenind 

din majoritatea statelor, se bazează pe un eșantion al 
tuturor drogurilor capturate și, în general, este imposibilă 
corelarea datelor raportate cu un nivel specific al pieţei 
drogurilor. În cazul purităţii sau concentraţiei, precum 
și al preţurilor de vânzare cu amănuntul, analizele se 
bazează pe valorile medii sau modale raportate sau, în 
lipsa acestora, pe valorile mediane. Disponibilitatea datelor 
privind puritatea și preţurile poate fi limitată în anumite 
ţări și pot exista semne de întrebare în ceea ce privește 
fiabilitatea și comparabilitatea datelor respective.

OEDT culege date naţionale privind capturile de droguri, 
puritatea și preţurile de vânzare cu amănuntul în Europa. 
Alte date privind oferta de droguri sunt furnizate de 
sistemele de informare ale UNODC și analizele acestuia, 
completate de informaţii suplimentare ale Europol. 
Informaţiile privind precursorii drogurilor sunt obţinute de 
la Comisia Europeană care culege date privind capturile 
acestor substanţe în UE și de la INCB (Biroul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Controlul Narcoticelor), care este 
implicat în iniţiative internaţionale de prevenire a deturnării 
substanţelor chimice precursoare utilizate la fabricarea 
drogurilor ilegale.

Datele și estimările conţinute în prezentul raport sunt cele 
mai bune aproximări valabile, însă trebuie interpretate cu 
precauţie, întrucât în multe părţi ale lumii nu există sisteme 
sofisticate de informare referitoare la oferta de droguri.

Notă introductivă

Accesarea raportului anual și a surselor 
sale de date pe internet

Raportul anual poate fi descărcat în 22 de limbi pe site-ul 
OEDT. Formatul electronic conţine linkuri către toate sursele 
online citate în raportul anual.

Următoarele resurse sunt disponibile doar online:

Buletinul statistic pentru 2011 (în limba engleză) prezintă 
tabelele-sursă pe care se bazează analiza statistică din 
raportul anual. Buletinul prezintă, de asemenea, mai multe 
detalii privind metodologia utilizată, precum și aproximativ 
100 de grafice statistice suplimentare.

Rapoartele naţionale (în limba engleză) ale punctelor 
focale Reitox oferă o descriere detaliată și o analiză 
a problemei drogurilor în fiecare ţară.

Analizele generale de ţară (în limba engleză) oferă 
o sinteză grafică de nivel înalt a principalelor aspecte ale 
situaţiei drogurilor din fiecare ţară.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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Raportul anual 2011: situaţia drogurilor în Europa

Prevalenţa consumului de droguri măsurată prin 
anchetele generale în rândul populaţiei

Consumul de droguri în rândul populaţiei generale sau 
al populaţiei de elevi poate fi măsurat prin anchete 
reprezentative care oferă estimări ale proporţiei de 
persoane care declară că au consumat droguri specifice în 
intervale delimitate de timp. De asemenea, anchetele oferă 
informaţii contextuale utile privind tiparele de consum, 
caracteristicile socio-demografice ale consumatorilor și 
percepţiile privind riscul și disponibilitatea.

OEDT, în strânsă colaborare cu experţii naţionali, 
a elaborat un set de elemente de bază utilizat în anchetele 
desfășurate în rândul adulţilor [Chestionarul-tip european 
(European Model Questionnaire, EMQ)]. Acest protocol 
a fost pus în aplicare în prezent în majoritatea statelor 
membre ale UE. Cu toate acestea, încă există diferenţe între 
ţări în privinţa metodologiei utilizate și a anului de colectare 
a datelor, aceasta însemnând că diferenţele minore, în 
special între ţări, ar trebui interpretate cu precauţie.

Deoarece anchetele sunt costisitoare, puţine ţări europene 
colectează informaţii anual, deși multe le colectează 
la intervale cuprinse între doi și patru ani. În prezentul 
raport, datele menţionate se bazează pe cele mai recente 
anchete disponibile în fiecare ţară, în majoritatea cazurilor 
corespunzând intervalului 2006-2009. Datele privind 
prevalenţa pentru Regatul Unit se referă la Anglia și Ţara 
Galilor, dacă nu se prevede altfel, deși sunt disponibile și 
date separate pentru Scoţia și Irlanda de Nord.

Dintre cele trei intervale de timp standard utilizate pentru 
raportarea datelor anchetelor, prevalenţa pe parcursul 
vieţii (consumul unui drog în orice moment al vieţii) este 
cel mai larg. Această măsură nu reflectă situaţia actuală 
a consumului de droguri în rândul adulţilor, însă poate fi utilă 
pentru înţelegerea tiparelor de consum și a incidenţei. Pentru 
adulţi, vârsta standard stabilită de OEDT este de 15-64 de 
ani (toţi adulţii) și de 15-34 de ani (adulţii tineri). Printre 
ţările care utilizează limite de vârstă diferite se numără: 
Danemarca (16), Germania (18), Ungaria (18), Malta (18), 
Suedia (16) și Regatul Unit (16-59). Accentul este pus pe 
cadrele temporale din ultimul an și ultima lună (consumul în 
ultimele 12 luni sau în ultimele 30 de zile înainte de anchetă; 
pentru informaţii suplimentare, a se vedea site-ul OEDT). În 
cazul elevilor, prevalenţa pe parcursul vieţii și prevalenţa în 
ultimul an sunt adesea similare, întrucât consumul de droguri 
ilegale înaintea vârstei de 15 ani este rar.

Proiectul privind sondajul în materie de alcool și alte 
droguri în rândul școlilor europene (ESPAD) utilizează 
metode și instrumente standardizate pentru a evalua 
consumul de droguri și alcool în cadrul unor eșantioane 
reprezentative de elevi care împlinesc 16 ani în anul 
calendaristic în care este efectuată ancheta. În 2007, 
au fost colectate date din 35 de ţări, inclusiv 25 de 
state membre, Croaţia și Norvegia. Rezultatele celei de 
a cincea runde de anchetă, care a avut loc în 2011 și la 
care au participat 23 din cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene, plus Croaţia și Norvegia, vor fi publicate 
în 2012.

Studiul privind comportamentul copiilor de vârstă 
școlară în ceea ce privește sănătatea (Health behaviour 
in school-aged children, HBSC) este un studiu 
colaborativ al OMS care vizează sănătatea copiilor și 
comportamentul legat de sănătate al acestora și care, 
începând din 2001, a cuprins întrebări referitoare la 
consumul de canabis în rândul elevilor cu vârsta de 15 
ani. Cea de a treia rundă a acestei anchete, incluzând 
întrebări referitoare la consumul de canabis, a avut loc în 
perioada 2009-2010, la care au participat 23 din cele 27 
de state membre ale Uniunii Europene, alături de Croaţia și 
Norvegia.

Cererea de tratament

În rapoartele privind cererea de tratament, termenul 
„pacienţi noi” se referă la persoanele care au început 
pentru prima dată tratamentul în cursul anului calendaristic 
respectiv, iar termenul „toţi pacienţii” se referă la toate 
persoanele care încep tratamentul în cursul anului 
calendaristic respectiv. Pacienţii aflaţi în tratament 
permanent la începutul anului respectiv nu sunt incluși 
în statistici. În cazul exprimării procentului cererilor de 
tratament pentru un drog primar, numitorul este reprezentat 
de numărul de cazuri pentru care drogul primar este 
cunoscut.

Intervenţii

Informaţiile privind disponibilitatea și efectuarea diferitelor 
intervenţii în Europa se bazează în general pe analizele 
în cunoștinţă de cauză ale experţilor naţionali, realizate 
prin intermediul unor chestionare structurate. Totuși, pentru 
anumiţi indicatori, sunt disponibile și date de monitorizare 
cantitative.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.espad.org/
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Situaţia drogurilor în perspectivă

În multe privinţe, raportul de anul acesta este marcat de 
contraste. Pe de o parte, consumul de droguri pare a fi 
relativ stabil în Europa. Nivelurile de prevalenţă rămân, în 
general, ridicate faţă de valorile istorice, însă nu cresc, iar 
în unele domenii importante, cum ar fi consumul de canabis 
de către tineri, există semne pozitive. Pe de altă parte, există 
indicii îngrijorătoare în privinţa evoluţiei pieţei drogurilor 
sintetice și, la nivel mai general, în privinţa consumului unei 
game mai largi de substanţe. Policonsumul de droguri, 
inclusiv combinarea drogurilor ilegale cu alcool și, uneori, 
cu medicamente și substanţe necontrolate, a devenit tiparul 
dominant de consum de droguri în Europa. Această realitate 
constituie o problemă atât pentru politicile europene în 
domeniul drogurilor, cât și pentru răspunsurile la acestea. 
În majoritatea statelor membre lipsește încă un cadru politic 
cuprinzător pentru abordarea consumului de substanţe 
psihoactive, iar serviciile de tratament trebuie să își adapteze 
practicile pentru a satisface nevoile clienţilor ale căror 
probleme cuprind mai multe substanţe. În mod similar, vizarea 
și evaluarea impactului măsurilor de reducere a ofertei de 
droguri necesită luarea în considerare a pieţei globale de 
substanţe psihoactive. În lipsa acestei perspective mai largi, 
progresele realizate în ceea ce privește un drog pot duce la 
o deplasare a consumului către alte produse. Prezentul raport 
conţine numeroase exemple privind dinamismul, inovarea și 
rapiditatea cu care piaţa europeană a drogurilor ilegale se 
adaptează atât la oportunităţi, cât și la măsuri de control.

Modelul european sub lupă

Conform normelor internaţionale, Europa utilizează 
o abordare bine dezvoltată, matură și, fără îndoială, destul 
de eficace pentru a răspunde la consumul ilegal de droguri. 
La nivelul UE, aceasta este formulată prin actuala strategie 
a UE în domeniul drogurilor și planul său de acţiune, care 
reprezintă un exemplu unic de cooperare pe termen lung și 
schimb de informaţii la nivel transnaţional. Realizările ultimei 
strategii UE în domeniul drogurilor sunt în prezent supuse unei 
analize. Majoritatea statelor membre dispun, în prezent, de 
strategii coerente și bine elaborate în domeniul drogurilor 
care, în mare măsură, reflectă un model comun. În ciuda 

acestor evoluţii pozitive și a unei creșteri generale a asigurării 
serviciilor pentru cei cu probleme legate de consumul de 
droguri, există încă diferenţe pronunţate între ţări, în special 
în ceea ce privește investiţiile realizate în intervenţiile 
privind reducerea cererii. Abordarea acestor discrepanţe va 
reprezenta o provocare importantă pentru politicile viitoare 
ale UE în acest domeniu.

Despre modelul european se poate spune că pune în balanţă 
într-o manieră pragmatică reducerea ofertei de droguri și 
obiectivele de reducere a cererii și recunoaște importanţa 
drepturilor omului, precum și a siguranţei comunităţii. Această 
abordare face posibile acţiunile concertate și cooperarea în 
domeniul aplicării legii și în eforturile de limitare a traficului 
de droguri la frontieră, după cum se ilustrează în programele 
actuale care vizează rutele de import de heroină din 
Afganistan, traficul cu cocaină prin Oceanul Atlantic și Africa 
de Vest și producţia de droguri sintetice. Aceasta permite, 
de asemenea, evoluţii inovatoare în domeniul tratamentului 
și reducerii riscurilor, un exemplu fiind tratamentul asistat cu 
heroină, pentru care mai multe ţări europene manifestă un 
interes tot mai mare și care face obiectul unei analize OEDT.

Riscul de epidemii localizate de HIV în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile ar putea crește

În urma reducerii răspândirii globale a virusului HIV în 
Uniunea Europeană, accentul asupra prevenirii HIV ca 
obiectiv major de sănătate publică pentru politica în 
domeniul drogurilor a devenit mai puţin evident. Analiza din 
acest an aduce însă în discuţie perspectiva îngrijorătoare 
a creșterii riscului potenţial de noi epidemii localizate de 
HIV. Recesiunea economică resimţită de multe ţări europene 
poate spori vulnerabilitatea comunităţilor, limitând, totodată, 
capacitatea statelor membre de a oferi răspunsuri adecvate. 
Dovezile istorice sunt clare: în condiţii prielnice, infecţiile cu 
HIV asociate drogurilor se pot răspândi rapid în comunităţile 
vulnerabile. Mai mult decât atât, progresele realizate în 
Uniunea Europeană în reducerea răspândirii virusului HIV 
asociate drogurilor nu au fost observate în multe dintre 
ţările învecinate, unde transmiterea virusului, asociată atât 
consumului de droguri injectabile, cât și relaţiilor sexuale 
neprotejate, continuă să constituie o problemă majoră de 

Comentariu
Perspectivă de ansamblu: situaţia actuală a consumului de 
droguri în Europa
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sănătate publică. Recent, evoluţiile politice și economice au 
intensificat migraţia din aceste regiuni afectate către statele 
membre UE, ceea ce poate pune și mai multă presiune 
asupra serviciilor deja tensionate.

Prin urmare, o preocupare deosebită o reprezintă faptul că, 
în prezent, condiţiile există în mai multe state membre UE, 
inclusiv în statele care nu s-au mai confruntat cu epidemii 
semnificative de HIV asociate consumului de droguri, ceea ce 
le face potenţial vulnerabile la problemele viitoare. Grecia, 
o ţară cu o rată istorică mică de prevalenţă, a raportat 
în 2011 un focar local de HIV în rândul consumatorilor de 
droguri injectabile, iar situaţia din mai multe state membre din 
est este, de asemenea, îngrijorătoare, după cum o ilustrează 
ratele de infectare în creștere din Bulgaria. Tabloul este 
mai puţin pozitiv și în unele ţări care au făcut progrese în 
abordarea epidemiilor de HIV/SIDA asociate consumului 
de droguri, de exemplu, progresele realizate de Estonia și 
Lituania în ultimii ani în combaterea noilor infecţii par acum 
tot mai fragile, deoarece ambele raportează creșteri recente 
ale numărului de infectări.

Tendinţe în materie de opiacee:  
necesitatea de a înţelege dinamica pieţei

Pe plan internaţional și, în special, în America de Nord, 
disponibilitatea și abuzul de opiacee pe bază de prescripţie 
medicală, în principal analgezice, a devenit o problemă 
tot mai importantă. Amploarea acestui fenomen în Europa 
este dificil de evaluat din datele disponibile în prezent. De 
asemenea, comparaţii directe între Uniunea Europeană și alte 
părţi ale lumii sunt dificil de realizat, în mare parte, din cauza 
diferenţelor considerabile care există în ceea ce privește 
tiparele de prescriere și reglementări. În prezent, consumul 
de opiacee sintetice ilegale în Europa pare să presupună, 
în principal, consumul de droguri de substituţie deturnate 
de la tratamentul împotriva dependenţei de droguri. În plus, 
unele ţări din nordul și centrul Europei raportează în prezent 
consumul de fentanil, fabricat, cel mai probabil, ilegal în 
afara Uniunii Europene. Apariţia acestui drog este deosebit 
de îngrijorătoare și, per ansamblu, având în vedere situaţia 
din alte părţi, un bun argument rezultă din îmbunătăţirea 
capacităţii noastre de monitorizare a tendinţelor asociate 
abuzului de produse psihoactive destinate a fi utilizate numai 
în scop terapeutic.

Întrucât opiaceele sintetice sunt consumate ilegal în special 
în locul heroinei, informaţiile referitoare la consumul lor pot 
oferi detalii despre piaţa globală a heroinei. În prezent, 
o chestiune importantă în acest domeniu este gradul în 
care măsurile de reducere a ofertei au acum impact asupra 
disponibilităţii heroinei pe străzile din Europa. Posibilitatea 
ca măsurile de reducere a ofertei să scadă disponibilitatea 

heroinei în Europa este sprijinită de indicii potrivit cărora 
în unele statele membre, dar nu în toate, s-a observat la 
sfârșitul anului 2010 o lipsă de heroină care este posibil să 
fi afectat și unele state nemembre ale UE, cum ar fi Rusia 
și Elveţia. O altă explicaţie a acestei evidente lipse a făcut 
referire la un focar recent de mălura macului în unele regiuni 
din Afganistan. Cu toate acestea, la o privire mai atentă, 
această asociere este probabil slabă, deși este posibil ca 
alte evenimente din Afganistan și unele succese importante 
rezultate în urma cooperării dintre forţele de poliţie ale 
Turciei și ale UE să fi jucat un rol. Orice problemă de 
furnizare pe termen scurt, însă, trebuie privită în contextul 
pieţei de heroină relativ stabile pe termen lung din Europa.

În ciuda importanţei informaţiilor privind disponibilitatea 
heroinei pentru înţelegerea dinamicii pieţei ilegale 
a drogurilor din Europa, trebuie remarcată dificultatea cu 
care în prezent se pot formula cu autoritate comentarii pe 
marginea acestei probleme. În prezent, se fac încercări 
mai sofisticate în acest sens bazate pe analiza datelor de 
producţie, precum și a celor de consum. Cu toate acestea, din 
mai multe motive tehnice, trebuie dat dovadă de o prudenţă 
deosebită când se trag concluzii pe marginea acestui subiect 
sensibil. Indicatori buni de disponibilitate a pieţei în Europa, 
de exemplu, lipsesc în mare parte. Estimările producţiei de 
opiu din Afganistan sunt adesea considerate la valoarea 
nominală, în ciuda faptului că aceste calcule sunt, în multe 
privinţe, dificile din punct de vedere metodologic, iar 
ipotezele asupra producţiei de opiu în alte ţări din Asia sunt 
rar luate în considerare. De asemenea, modelele fluxurilor de 
heroină includ adesea existenţa unor „stocuri” de opiu sau 
heroină – deși există dovezi empirice limitate care să susţină 
această ipoteză. Elucidarea raportului dintre producţia de 
opiu și disponibilitatea heroinei este complicată și mai mult 
de existenţa unor rute diferite de trafic în, și a unor sub-pieţe 
în cadrul Uniunii Europene, și de intervalul semnificativ care 
se consideră a exista între recolta de opiu din Afganistan 
și apariţia acestuia sub formă de heroină pe străzile din 
Europa. 

Decesele prin supradoză sunt oare doar vârful 
aisbergului? 

În Europa, victima tipică a unei supradoze letale este bărbat, 
cu vârsta cuprinsă între 35 și 39 de ani și antecedente 
bogate de probleme legate de consumul de opiacee. Se 
știe că acceptarea unui tratament împotriva dependenţei 
de droguri, în special un tratament de substituţie, reduce 
riscul unei supradoze, însă, în ciuda creșterii spectaculoase 
a disponibilităţii tratamentului de-a lungul anilor, numărul 
consumatorilor care mor prin supradoză de droguri în 
Europa a rămas constant. Reducerea deceselor prin 
supradoză reprezintă, în consecinţă, o provocare majoră 
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pentru serviciile în domeniul drogurilor din întreaga Europă. 
O serie de programe inovatoare sunt în curs de evaluare și 
dezvoltare în acest domeniu, acestea vizând adesea acele 
evenimente cunoscute ca fiind deosebit de riscante pentru 
consumatorii de opiacee, cum ar fi ieșirea din închisoare sau 
renunţarea la tratament. Deși importantă, această activitate 
va aborda doar o parte a problemei. Studiile arată că 
decesele prin supradoză pot reprezenta între o treime și două 
treimi din rata generală a mortalităţii în rândul consumatorilor 
problematici de droguri. Alte cauze majore de deces în 
rândul consumatorilor de droguri sunt SIDA, sinuciderea și 
traumatismul. Implicaţiile acestei concluzii sunt discutate în 
detaliu într-o publicaţie care însoţește prezentul raport și 
arată categoric spre nivelul ridicat al mortalităţii excesive 
la această populaţie și rolul pe care îl pot juca serviciile în 
reducerea costurilor umane ale problemelor pe termen lung 
legate de consumul de droguri. 

S-a spart „balonul de săpun” al cocainei?

În ultimul deceniu, cocaina a devenit drogul stimulator cel 
mai frecvent consumat în Europa, deși niveluri ridicate de 
consum se înregistrează doar într-un număr mic de ţări. 
Comentatorii au observat că o parte din atracţia acestei 
substanţe se datorează imaginii sale, consumul de cocaină 
fiind adesea descris ca aparţinând unui stil de viaţă bogat și 
modern. Realitatea consumului regulat de cocaină este, însă, 
diferită. Imaginea pozitivă poate fi tot mai mult contestată 
de recunoașterea într-o măsură din ce în ce mai mare 
a problemelor asociate cocainei, care se manifestă prin 
creșterea numărului de urgenţe spitalicești, decese și cereri 
de tratament în legătură cu acest drog. Costurile financiare 
asociate consumului regulat de cocaină îl poate transforma 
într-o opţiune mai puţin atractivă în ţările în care austeritatea 
este acum la ordinea zilei. Noile date ridică întrebarea dacă 
popularitatea acestui drog a atins acum punctul culminant. 
Sondajele recente arată o oarecare scădere a consumului în 
ţările care înregistrează cele mai mari niveluri de prevalenţă, 
deși situaţia din alte părţi este mai puţin clară. Detaliile 
privind oferta sunt, de asemenea, echivoce. Cantitatea de 
cocaină confiscată a scăzut considerabil din 2006 și, în 
general, atât preţul, cât și puritatea drogului, la rândul lor, au 
scăzut. Cu toate acestea, în comparaţie cu volumul, numărul 
capturilor a continuat să crească și există dovezi că traficanţii 
își adaptează în permanenţă practicile ca reacţie la eforturile 
de interdicţie; în acest fel, există riscul răspândirii consumului 
în noi areale.

MDMA își revine

În ultimii ani, piaţa europeană de ecstasy a trecut printr-o 
perioadă în care comprimatele care conţin MDMA 
ajunseseră tot mai rare. În mod frecvent, comprimatele de 

Pe scurt – estimări ale consumului de 
droguri în Europa

Estimările prezentate în continuare se referă la populaţia 
adultă (15-64 ani) și se bazează pe cele mai recente 
date disponibile (sondaje desfășurate în perioada 
2001-2009/2010, în principal între 2004 și 2008). Pentru 
setul complet de date și informaţii privind metodologia, 
consultaţi buletinul statistic ce însoţește raportul.

Canabis 

Prevalenţa pe parcursul vieţii: aproximativ 78 de milioane 
(23,2 % din adulţii europeni)

Consumul din ultimul an: aproximativ 22,5 de milioane 
adulţi europeni (6,7 %) sau un consumator din trei pe 
parcursul vieţii 

Consumul din ultima lună: aproximativ 12 milioane (3,6 %)

Variaţia de ţară a consumului din ultimul an:  
interval general cuprins între 0,4 % și 14,3 % 

Cocaină

Prevalenţa pe parcursul vieţii: aproximativ 14,5 milioane 
(4,3 % din adulţii europeni)

Consumul din ultimul an: aproximativ 4 milioane de adulţi 
europeni (1,2 %) sau un consumator din trei pe parcursul vieţii

Consumul din ultima lună: aproximativ 1,5 milioane (0,5 %)

Variaţia de ţară a consumului din ultimul an:  
interval general cuprins între 0,0 % și 2,7 %

Ecstasy 

Prevalenţa pe parcursul vieţii: aproximativ 11 milioane 
(3,2 % din adulţii europeni)

Consumul din ultimul an: aproximativ 2,5 milioane (0,7 %) 
sau o cincime din consumatorii pe parcursul vieţii

Variaţia de ţară a consumului din ultimul an: 
interval general cuprins între 0,1 % și 1,6 %

Amfetamină 

Prevalenţa pe parcursul vieţii: aproximativ 12,5 milioane 
(3,8 % din adulţii europeni)

Consumul din ultimul an: 1,5-2 milioane (0,5 %) sau până la 
o șesime din consumatorii pe parcursul vieţii

Variaţia de ţară a consumului din ultimul an:  
interval general cuprins între 0,0 % și 1,1 %

Opiacee

Consumatori problematici de opiacee: între 1,3 și 
1,4 milioane de europeni

Circa 700 000 de consumatori de opiacee au beneficiat 
de tratament de substituţie în 2009

Drogurile principale în peste 50 % din cererile de tratament 
împotriva consumului de droguri 

Decese provocate de droguri: aproximativ 7 600, opiaceele 
fiind identificate în aproape trei sferturi din cazuri

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
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„ecstasy” vândute pe piaţa neagră conţineau alte droguri, 
adesea o piperazină, rezultatul fiind că, în locul unui 
drog ilegal, unii cumpărători se alegeau cu o substanţă 
necontrolată. Se pare că lipsa MDMA din comprimatele de 
ecstasy a fost determinată de o insuficienţă a principalului 
precursor PMK, ca urmare, probabil, a eforturilor de 
interdicţie. Cele mai recente date indică însă o creștere 
a disponibilităţii MDMA, unele rapoarte constatând existenţa 
unor comprimate în doză foarte mare și a unor pulberi de 
înaltă puritate.

În prezent, metodele actuale de obţinere a MDMA par să 
se bazeze pe safrol sau, din ce în ce mai mult pe substanţe 
chimice importate, cum ar fi PMK-glicidat și alfa-fenil-  
acetoacetonitril, similare din punct de vedere structural, deși 
nu identice, cu precursorii controlaţi utilizaţi până în prezent. 
Există aici o paralelă cu evoluţiile din domeniul „drogurilor 
legale”, unde produsele necontrolate le înlocuiesc pe cele 
controlate. Aceste substanţe chimice sunt selectate cu două 
scopuri: noua substanţă nu ar trebui supusă controalelor 
actuale și ar trebui să fie ușor transformată într-un precursor 
necesar pentru sinteza MDMA. Aceasta ilustrează din 
nou adaptabilitatea considerabilă de care fac dovadă 
producătorii de droguri sintetice. Un fenomen asemănător 
a fost observat pe piaţa amfetaminelor, unde precursorii 
au fost „mascaţi” chimic pentru a se evita mecanismele 
existente de control la frontieră și de control al vânzărilor. 
Pe măsură ce producătorii devin mai sofisticaţi din punct de 
vedere tehnic și caută noi metode de a se sustrage eforturilor 
de interdicţie și regulamentelor, posibilitatea modificării și 
reconvertirii substanţelor reprezintă o altă provocare pentru 
abordările actuale privind controlul drogurilor.

Noile substanţe psihoactive:  
înţelegerea răspunsului nostru

Apariţia rapidă a unui număr mare de noi substanţe 
psihoactive necontrolate reprezintă o problemă tot mai 
importantă pentru modelele actuale de control al drogurilor.

În 2010, un număr record de 41 de substanţe noi au fost 
raportate mecanismului european de alertă rapidă, iar datele 
preliminare pentru 2011 nu indică nicio scădere. Aceasta 
reflectă atât introducerea continuă a unor noi substanţe 
și produse pe piaţă, cât și utilizarea tot mai frecventă 
a măsurilor proactive pentru identificarea noilor substanţe. 
Internetul este una dintre principalele pieţe pentru aceste 
substanţe, iar rezultatele preliminare ale ultimului sondaj 
online OEDT (iulie 2011) arată că numărul magazinelor 
online care comercializează produse psihoactive este în 
continuă creștere. Se pare că și practicile de vânzări în 
acest domeniu au devenit mai sofisticate, existând mai 
multe dovezi ale măsurilor adoptate pentru restricţionarea 

accesului și protecţia identităţii cumpărătorilor și vânzătorilor. 
De asemenea, au ieșit la iveală mai multe vânzări ilegale de 
droguri desfășurate prin utilizarea unor site-uri restricţionate. 
Nu este clar în ce măsură acest tip de dezvoltare va 
reprezenta o ameninţare importantă pe viitor, dar având 
în vedere viteza cu care s-au produs schimbările în acest 
domeniu, trebuie să rămânem vigilenţi.

Îmbunătăţirea capacităţii noastre  
de depistare a drogurilor noi

Mecanismul juridic care sprijină Sistemul european de 
alertă rapidă este în curs de revizuire. Comisia Europeană 
a realizat o evaluare, notând atât punctele forte ale 
sistemului existent, cât și necesitatea de a spori capacitatea 
Europei de a ţine pasul cu evoluţiile din acest domeniu. Deși 
Europa s-a situat în prima linie în depistarea noilor substanţe 
psihoactive, dimensiunile globale ale acestei probleme au 
fost clarificate în cadrul discuţiilor purtate cu prilejul unui 
simpozion pe teme tehnice găzduit de OEDT în 2011. Experţii 
internaţionali au confirmat faptul că produsele care conţin 
substanţe psihoactive noi sunt în prezent disponibile în multe 
părţi ale lumii, și anume în America de Nord, America de 
Sud, Orientul Mijlociu, Oceania și părţi din Asia, și că 
identificarea unei game tot mai largi de substanţe pe o piaţă 
aflată în continuă schimbare reprezintă o problemă comună. 
Consensul la care au ajuns experţii în urma acestei reuniuni 
a fost acela că problemele pe care le ridică noile droguri 
vor necesita o monitorizare mai proactivă a pieţei și un 
schimb de informaţii criminalistice, precum și o îmbunătăţire 
a identificării problemelor de sănătate cauzate de consumul 
acestor substanţe.

Prezicerea viitorului: noi produse  
și interacţiuni între pieţe 

Majoritatea substanţelor psihoactive noi raportate în sistemul 
de alertă rapidă au fost fie stimulatoare, fie canabinoide 
sintetice, reflectând în mare măsură piaţa drogurilor ilegale 
din Europa. Este posibil ca noi substanţe de aceste tipuri 
să continue să intre pe piaţă. În plus, producătorii par să 
exploreze alte substanţe cu o acţiune psihoactivă care 
i-ar putea atrage pe consumatori. Este disponibilă o vastă 
literatură de cercetare accesibilă care poate fi exploatată 
în acest sens și există temerea că rezultatele cercetării 
farmaceutice ar putea fi valorificate pentru a propune mai 
multe substanţe psihoactive în viitor.

O mare parte din accentul politic în acest domeniu a fost pus 
pe statutul juridic al noilor substanţe, însă este, de asemenea, 
important să le vedem în contextul pieţei globale a drogurilor. 
De exemplu, consumatorii raportează că, la fel ca vânzările 
pe internet, mefedrona (a se vedea capitolul 8) a fost, de 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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asemenea, vândută prin intermediul acelorași reţele ilegale 
de trafic ca cele utilizate pentru droguri precum ecstasy și 
cocaină. În plus, așa cum s-a menţionat mai sus, substanţele 
psihoactive necontrolate pot lua forma comprimatelor de 
ecstasy și pot fi vândute pe piaţa neagră. În schimb, drogul 
controlat PMMA a fost identificat recent într-o serie de 
produse promovate ca fiind „droguri legale”. Per ansamblu, 
evoluţiile din acest domeniu sunt îngrijorătoare, întrucât 
sugerează o interacţiune tot mai mare între piaţa „drogurilor 
legale” și cea a drogurilor ilegale. 

Canabis: dileme de politică

Canabisul rămâne cel mai răspândit drog ilegal din Europa, 
fiind, totodată, drogul faţă de care sunt exprimate atitudini 
publice dintre cele mai divergente. Acest lucru reiese din 
studiul recent al Eurobarometrului privind atitudinile tinerilor 
faţă de consumul de droguri, care a constatat că opiniile cu 
privire la interzicerea canabisului erau mai diverse decât 
pentru alte droguri. La nivel global, nu se distinge o direcţie 
clară în dezvoltarea de politici privind canabisul. Exemple 
interesante de dezvoltare politică sunt SUA și Ţările de Jos. 
În SUA s-a înregistrat în unele state o mișcare în direcţia 
liberalizării disponibilităţii de plante de canabis în scopuri 
medicale. În Ţările de Jos, factorii de decizie par să ia 
acum o poziţie tot mai fermă împotriva producţiei interne de 
canabis și faţă de normele operaţionale aplicate vânzărilor 
în cadrul „coffee-shop”-urilor.

Măsura în care schimbările de politică influenţează consumul 
de canabis este o chestiune intens dezbătută. Conform 
datelor prezentate în raport, nu se poate face o asociere 
directă între măsurile consumului recent și modificările 
aduse pentru creșterea sau reducerea sancţiunilor pentru 
consum, sugerând că funcţionează procese mai complexe. 
Se poate face o observaţie generală referitoare la faptul 
că, în ultimul deceniu, politicile europene privind canabisul 
au încercat să îndrepte eforturile autorităţilor de aplicare 
a legii către infracţiunile asociate traficului și furnizării, și 
mai puţin către consumul drogului respective. Un motiv ar 
fi evitarea posibilelor consecinţe negative asociate punerii 
în contact a unui număr mare de tineri cu sistemul de justiţie 
penală, în special în cazul în care consumă canabis în mod 
experimental. Cu toate acestea, statisticile arată că numărul 
infracţiunilor asociate consumului de canabis în Europa 
continuă să crească, pe fondul unei prevalenţe constante sau 
chiar în scădere. Aceasta evidenţiază o posibilă detașare 
a obiectivelor politicii faţă de practică. Această observaţie 
este dificil de explicat, însă o posibilitate este că datele 
reflectă un efect de extindere a reţelei, în care adoptarea mai 
multor sancţiuni administrative pentru consum are ca rezultat 
o probabilitate mai mare că acestea să fie puse în practică. 

Producţia internă de canabis: o problemă tot mai mare

Europa rămâne cea mai mare piaţă globală pentru rășina 
de canabis. Din punct de vedere istoric, Marocul a fost 
principala ţară producătoare a rășinii consumate în Europa. 
Cu toate acestea, rapoartele recente sugerează că rășina de 
canabis este importată într-o proporţie tot mai mare din alte 
ţări, de exemplu Afganistan și Liban. Această afirmaţie este 
susţinută de sondajele recente UNODC desfășurate pe teren, 
care au raportat că Afganistanul produce rășină de canabis 
la scară mare. Plantele de canabis importate în Uniunea 
Europeană provin, în principal, din ţările vecine din regiunea 
Balcanilor și, într-o mai mică măsură, din unele ţări din Africa 
și Asia. Majoritatea statelor membre ale UE raportează în 
prezent culturi interne de canabis – un fenomen care pare 
să ia amploare. Acest lucru se reflectă în existenţa „grow-
shop”-urilor, specializate în echipamente pentru cultivarea 
canabisului. Culturile interne pot fi la scară redusă, însă 
pot consta, de asemenea, în importante amplasamente de 
producţie gestionate de bande de crimă organizată. Un efect 
de domino al acestui fapt este că unele ţări raportează acum 
intensificarea actelor de violenţă și a altor infracţiuni asociate 
unor mari amplasamente de producţie. Evoluţiile de pe 
piaţa europeană de canabis sunt examinate în detaliu într-o 
„Analiză” (Insight) OEDT viitoare.

Orientări, standarde și schimbul de practici eficiente 

Având în vedere natura complexă și rapiditatea problemelor 
actuale legate de consumul de droguri, este important să se 
asigure că rezultatele cercetărilor și cunoștinţele dobândite 
în urma dezvoltării cu succes a serviciilor sunt partajate 
la scară cât mai mare. În acest scop, au fost lansate mai 
multe iniţiative europene pentru a identifica și contribui 
la promovarea schimbului de bune practici. În 2011, în 
colaborare cu OEDT, Comisia Europeană a organizat 
o conferinţă pe tema identificării standardelor minime 
de calitate și a reperelor pentru programele de reducere 
a cererii. De asemenea, OEDT și-a extins resursele bazate 
pe internet pentru diseminarea practicilor bazate pe 
dovezi. Trebuie remarcat însă că disponibilitatea probelor 
nu garantează automat transpunerea lor în practică. Un 
exemplu în acest sens poate fi găsit în domeniul prevenirii 
consumului de droguri, unde, în ciuda unei baze de dovezi 
din ce în ce mai solide privind eficacitatea lor, strategiile 
selectate și de mediu se numără adesea printre intervenţiile 
cel mai rar întâlnite. Cu toate acestea, un punct de plecare 
pentru adoptarea de bune practici trebuie să fie înţelegerea 
abordărilor care s-au dovedit a oferi beneficii. Și, pe 
măsură ce informaţiile pentru orientarea opţiunilor politice 
se acumulează și devin mai ușor accesibile, investirea în 
abordări nesusţinute de dovezi solide va deveni mai dificil de 
justificat.

Comentariu: Perspectivă de ansamblu – situaţia actuală a consumului de droguri în Europa
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Introducere
În contextul încheierii, în 2012, a actualei strategii a UE în 
domeniul drogurilor, prezentul capitol examinează evoluţia 
din ultimii 20 de ani a abordării comunitare a politicii în 
domeniul drogurilor. Strategiile adoptate recent de anumite 
ţări non-UE sunt analizate în ceea ce privește convergenţa 
cu sau diferenţele faţă de abordarea comunitară. De 
asemenea, sunt examinate pe scurt ultimele strategii în 
domeniul drogurilor adoptate în Europa.

Un rezumat al studiilor realizate de statele membre în ceea 
ce privește cheltuielile publice, prezentat în capitolul de 
faţă, evidenţiază diferitele moduri de abordare a subiectului 
și necesitatea unei mai bune și armonizate colectări 
a informaţiilor în acest domeniu. De asemenea, în prezentul 
capitol sunt examinate modificările intervenite în ţările 
europene în ultimii 10 ani în ceea ce privește sancţiunile 
penale aplicate pentru posesia de droguri, precum și 
ultimele evoluţii ale cercetării în domeniul drogurilor.

Evoluţii ale politicilor internaţionale  
și ale UE

Drumul către noile iniţiative privind politica UE în 
domeniul drogurilor

Noul cadru politic în domeniul drogurilor pe care Comisia 
Europeană îl elaborează în prezent va fi unul dintre primele 
documente de politică în domeniul drogurilor adoptate în 
temeiul Tratatului de la Lisabona (a se vedea OEDT, 2010a). 
Activitatea de pregătire include o evaluare externă finală 
a strategiei UE în domeniul drogurilor pentru perioada 

2005-2012. Această evaluare are la bază rezultatele 
interviurilor cu părţi interesate din statele membre, ţări terţe și 
cu organizaţii internaţionale, precum și analiza documentelor 
de politică și a rapoartelor privind evoluţiile politicilor. Forumul 
societăţii civile în domeniul drogurilor din cadrul Comisiei 
Europene va contribui cu un document de poziţie. În plus, 
membri ai diferitelor grupuri politice din cadrul Parlamentului 
European au organizat reuniuni și audieri pentru a dezbate 
politica actuală și viitoare a UE în materie de droguri. Aceste 
discuţii și contribuţii diverse, împreună cu evaluarea, vor 
contribui la elaborarea unei politici comunitare cuprinzătoare 
privind drogurile pentru perioada ulterioară anului 2012.

Două decenii de politică UE în domeniul drogurilor

De la începutul anilor 1990, Uniunea Europeană a adoptat 
opt strategii sau planuri de acţiune în domeniul drogurilor (a 
se vedea figura 1), modificările de conţinut ale documentelor 
succesive reflectând evoluţia abordării europene a problemei 
drogurilor. Primele două planuri europene privind drogurile 
au cuprins acţiuni care au vizat reducerea atât a ofertei, cât 
și a cererii de droguri. Conceptul unei abordări integrate 
care tratează ambele elemente simultan a apărut pentru 
prima dată în planul elaborat pentru perioada 1995-1999. 
Strategia adoptată în 2000 descria abordarea UE ca 
fiind atât integrată, cât și echilibrată, atribuind o pondere 
politică similară intervenţiilor pentru reducerea cererii și celor 
pentru reducerea ofertei. Această schimbare de abordare 
se reflectă în titlurile acestor documente de politică ale UE, 
în care „planurile privind lupta împotriva drogurilor” au 
fost urmate de documente denumite într-un mod mai neutru 
„strategii în domeniul drogurilor” și „planuri de acţiune”. 
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Figura 1: Planificarea documentelor de politică europeană în domeniul drogurilor
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Raportul anual 2011: situaţia drogurilor în Europa

(1) OSA este o organizaţie regională care reunește toate cele 35 de state independente ale Americilor, fiind principalul forum destinat cooperării 
interguvernamentale.

În ceea ce privește conţinutul, una dintre cele mai importante 
schimbări din ultimele două decenii a fost că, în documentele 
de politică ale UE în domeniul drogurilor, au fost introduse 
obiective de reducere a riscurilor în capitolul referitor la 
reducerea cererii.

Analiza și evaluarea politicilor nu erau menţionate în primele 
două planuri comunitare, întrucât prioritatea la începutul 
anilor 1990 era crearea unui sistem fiabil de informare 
european privind drogurile. Analiza punerii în aplicare a fost 
introdusă în planul din 1995, însă abia în cadrul strategiei 
în domeniul drogurilor pentru perioada 2000-2004 a fost 
consolidată evaluarea, ca parte integrantă a abordării UE 
în ceea ce privește drogurile. De atunci, toate strategiile UE 
și planurile de acţiune în domeniul drogurilor sunt supuse 
evaluării, iar rezultatele acesteia servesc drept elemente de 
orientare pentru documentele de politică ulterioare. Noul 
cadru politic al UE în domeniul drogurilor va respecta acest 
principiu și, pentru prima dată, se va baza pe o evaluare 
externă a strategiei precedente.

Perspectiva internaţională 

În afara Uniunii Europene, mai multe strategii naţionale sau 
regionale au fost publicate recent, în special de Australia, 
Rusia, Statele Unite și Organizaţia Statelor Americane 
(OSA) (1). O analiză a conţinutului acestor documente 
de politică reflectă măsura în care alte ţări împărtășesc 
caracteristicile abordării europene.

Strategia SUA privind controlul drogurilor din pentru 2010 
este prezentată ca o nouă direcţie în politica în domeniul 
drogurilor, în care consumul de droguri este privit, în 
principal, ca o problemă de sănătate publică, iar cererea 

de droguri este recunoscută drept primă cauză a problemei 
drogurilor în această ţară. Strategia pune accentul pe 
prevenire, tratament și recuperare din dependenţă și 
propune integrarea tratamentului dependenţei în medicina 
convenţională, la fel ca în cazul altor boli cronice. 
Strategia SUA se reflectă în Strategia emisferică a OSA 
privind drogurile (Hemispheric Drug Strategy), în care 
dependenţa de droguri este descrisă ca o boală cronică 
recidivantă, care trebuie tratată ca atare. Prima strategie 
rusă în domeniul drogurilor (2010-2020) se bazează pe 
recunoașterea dimensiunii pe care a căpătat-o problema 
drogurilor, caracterizată prin creșterea consumului de 
droguri ilegale și rolul său în răspândirea bolilor infecţioase. 
Strategia OSA, cea rusă și cea a SUA subliniază importanţa 
unei abordări echilibrate. Strategia australiană în domeniul 
drogurilor (2010-2015) are sfera cea mai largă de aplicare 
dintre aceste patru documente de politică, acoperind toate 
substanţele psihoactive capabile să provoace dependenţă 
și probleme pentru sănătate: alcoolul, tutunul, stupefiantele 
ilegale și alte droguri. Minimizarea riscurilor reprezintă 
abordarea generală în cadrul acestei strategii. 

Strategia OSA, cea australiană și cea a SUA se 
caracterizează printr-o abordare bazată pe date concrete 
a reducerii cererii, asociată cu evaluarea rezultatelor. Ţările 
care adoptă strategia emisferică privind drogurile sunt 
hotărâte să își supună politicile și intervenţiile naţionale 
unei evaluări periodice independente, ale cărei rezultate 
să ajute la orientarea alocării de resurse. Cele 106 articole 
ale strategiei SUA în domeniul drogurilor vor fi examinate 
și actualizate anual, pentru a atinge scopurile strategiei, 
care includ o reducere cu 15 % a prevalenţei consumului 
de droguri în rândul adolescenţilor (12-17 ani) și cu 10 % 

Tabelul 1: Documente recent adoptate privind politica în domeniul drogurilor
Ţara Numele documentului de politică Perioadă Obiectiv principal Note
Republica Cehă Strategie 2010-2018 Droguri ilegale Completată de un plan de acţiune (2010-2012) 
Danemarca Plan de acţiune începând din 2010 Droguri ilegale
Italia Plan de acţiune 2010-2013 Droguri ilegale Completat de un plan de proiecte pentru 2010
Letonia Program 2011-2017 Droguri ilegale
Lituania Program 2010-2016 Droguri ilegale Completat de planuri de acţiune anuale
Luxemburg Strategie și plan de acţiune 2010-2014 Droguri ilegale Strategia se referă, de asemenea, la consumul de alcool, 

tutun, medicamente, precum și la comportamente de 
dependenţă

Polonia Program 2011-2016 Droguri ilegale
Portugalia Plan de acţiune 2009-2012 Droguri ilegale Al doilea plan de acţiune din cadrul planului strategic 

pentru 2005-2012 
România Plan de acţiune 2010-2012 Droguri ilegale Al doilea plan de acţiune din cadrul planului strategic 

pentru 2005-2012 
Regatul Unit Strategie începând din 2010 Droguri ilegale Înlocuiește strategia pentru 2008-2018 adoptată de 

guvernul precedent
Turcia Plan de acţiune 2010-2012 Droguri ilegale, 

alcool, tutun
Al doilea plan de acţiune din cadrul strategiei naţionale 
pentru 2006-2012

Surse: Punctele focale naţionale Reitox.

http://www.oas.org
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(2) O nouă strategie a fost prezentată Parlamentului în 2011, sub forma unei „scrisori referitoare la droguri”.

în rândul adulţilor tineri, până în 2015. Performanţele 
strategiei australiene vor fi analizate pe baza a trei criterii: 
întreruperea lanţului ofertei de droguri ilegale, consumul de 
droguri și daunele asociate. Strategia rusă pune accentul 
pe îmbunătăţirea instrumentelor de monitorizare și colectare 
a datelor, însă respinge tratamentele de substituţie pentru 
opiacee, o măsură considerată drept abordare esenţială, 
bazată pe date concrete, în strategia UE. De asemenea, 
trebuie menţionată prezenţa campaniilor de presă atât în 
strategia rusă, cât și în cea americană, în pofida dovezilor 
limitate ale eficacităţii lor. 

În ansamblu, strategiile în domeniul drogurilor prezintă 
o anumită convergenţă la nivel internaţional. În timp ce 
prima strategie rusă în materie de droguri, deși recunoaște 
problema și pune accentul pe monitorizare, adoptă 
o poziţie ideologică neîmpărtășită de celelalte strategii, 
atât Statele Unite, cât și OSA par a se apropia mai mult 
de modelul UE. Abordarea australiană, deși include 
numeroase elemente din politica UE, diferă prin gama largă 
de substanţe la care se referă. 

Strategii naţionale în domeniul drogurilor
Un element central al modelului european de politică îl 
constituie adoptarea de strategii naţionale și planuri de 
acţiune în domeniul drogurilor, acestea existând în prezent 
în aproape toate cele 30 de ţări monitorizate de OEDT. 
În majoritatea acestor ţări, cel mai recent document de 
politică privind drogurile are o vechime mai mică de trei ani. 
Aceste documente descriu situaţia drogurilor și obiectivele 
guvernelor în acest domeniu, specificând acţiunile și părţile 
responsabile pentru punerea lor în aplicare. Deseori sunt 
prezentate criteriile de măsurare a succesului fiecărei acţiuni 
și din ce în ce mai frecvent se va efectua o evaluare finală 
a strategiei sau planului de acţiune. 

Noi evoluţii

Unsprezece ţări au adoptat recent noi strategii naţionale 
sau planuri de acţiune în domeniul drogurilor (tabelul 1), 
pentru un interval de timp variind între trei și nouă ani. 
Dintre aceste ţări, trei (Portugalia, România, Turcia) și-au 
elaborat documente de politică în domeniul drogurilor 
în concordanţă cu actuala strategie a UE în domeniul 
drogurilor (2005-2012). Deși uneori menţionează alcoolul 
și tutunul, majoritatea documentelor de politică în domeniul 
drogurilor vizează în principal drogurile ilegale, numeroase 
ţări având planuri de acţiune naţionale separate în ceea 
ce privește alcoolul și tutunul. Una dintre puţinele excepţii, 
o strategie combinată privind drogurile și alcoolul, care 
urmează să fie adoptată în Irlanda, a fost amânată din 
cauza alegerilor parlamentare de la începutul anului 2011.

O întârziere în adoptarea unui nou document de politică 
în domeniul drogurilor, ca urmare a schimbării guvernului, 
a fost, de asemenea, raportată în Ţările de Jos (2), în timp 
ce guvernul nou ales al Ungariei și-a exprimat intenţia 
de a înlocui strategia în domeniul drogurilor care fusese 
adoptată cu un an înainte de guvernul precedent. Alte patru 
ţări (Germania, Estonia, Slovenia, Suedia) au raportat că 
sunt în curs de a elabora și adopta în 2011 noi documente 
de politică în domeniul drogurilor, în timp ce Norvegia și-a 
prelungit planul de acţiune (2007-2010) până în 2012.

Evoluţii ale politicii în domeniul drogurilor

Reechilibrarea obiectivelor politicii în domeniul drogurilor 
în direcţia promovării recuperării a reprezentat o evoluţie 
recentă în Regatul Unit, constând în adoptarea unor 
documente succesive de politică în domeniul drogurilor 
care pun accentul pe rezultatele tratamentului și 
reintegrarea socială a consumatorilor de droguri (1), 
precum și pe obiectivul recuperării ca element principal 
al politicii în domeniul drogurilor (2). Politicile anterioare 
vizau în primul rând creșterea numărului de persoane care 
au acces la tratament împotriva dependenţei de droguri, 
în special tratamentul de substituţie pentru opiacee, în 
timp ce unele dintre politicile noi pun un accent mai mare 
pe calitatea serviciilor. Rămâne de văzut cum aceste noi 
direcţii de politică se vor traduce în schimbări în ceea ce 
privește serviciile de tratament împotriva dependenţei 
de droguri și de reintegrare socială și se pune problema 
dacă în viitor acest lucru va indica schimbări mai profunde 
ale politicii în domeniul drogurilor. În urma unei analize 
a datelor concrete privind recuperarea s-a constatat că mai 
mulţi factori decisivi pentru ca o persoană să ajungă să 
ducă o viaţă fără droguri și să devină un membru activ al 
comunităţii se situează în afara sferei de aplicare a politicii 
în domeniul drogurilor și sunt legaţi de caracteristicile 
individuale și politicile sociale cu sferă de aplicare mai 
largă (Best et al., 2010). Modificarea acestor factori, 
în special dacă aceasta necesită resurse financiare 
suplimentare, poate constitui o misiune dificilă pentru 
guverne într-o perioadă de reducere a cheltuielilor publice.

Politica actuală a Portugaliei în domeniul drogurilor durează 
de peste zece ani, însă în ultimul timp s-a bucurat de 
o atenţie sporită, în primul rând din partea analiștilor politici 
și a grupurilor consultative în domeniul drogurilor, iar acum 
și din partea guvernelor din Europa și din lume. În centrul 
politicii portugheze se află dezincriminarea consumului de 
droguri și rolul „comisiilor pentru descurajarea abuzului 
de droguri” (CDT), gestionate sub controlul Ministerului 
Sănătăţii (OEDT, 2011b). Aceste organisme evaluează 
situaţia consumatorilor de droguri și au competenţa de 
a oferi sprijin sau de a impune sancţiuni. Cu toate că până în 
prezent nicio altă ţară nu a adoptat aceste model, un comitet 
înfiinţat de guvernul Norvegiei a propus recent crearea unor 
tribunale interdisciplinare similare în această ţară. 

(1) Strategia 2008 a Regatului Unit.
(2) Strategia 2008 a Scoţiei și strategia 2010 a Regatului Unit.
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Cheltuieli publice
În Europa, cheltuielile publice privind toate aspectele 
fenomenului consumului de droguri au făcut obiectul 
analizei în ultimul deceniu (OEDT, 2008c). În secţiunea 
de faţă sunt prezentate estimările complete disponibile 
privind cheltuielile publice naţionale din Europa asociate 
drogurilor, încercând să răspundă la două întrebări 
esenţiale referitoare la cheltuielile publice: în primul rând, 
ce procent din produsul intern brut (PIB) dedică ţările 
pentru problema drogurilor și, în al doilea rând, cum 
sunt distribuite aceste fonduri între diferitele domenii de 
activitate, în special între măsurile destinate reducerii ofertei 
și cele destinate reducerii cererii. 

Cantitatea și calitatea informaţiilor disponibile privind 
cheltuielile publice în legătură cu drogurile diferă 
semnificativ de la o ţară la alta. Studiile disponibile vizează 
perioade diferite, utilizează metodologii diverse și se referă 
la ţări cu structuri diferite ale sectorului public. Metodele 
diferite de calculare a cheltuielilor asociate drogurilor 
limitează într-o măsură considerabilă posibilitatea 
comparaţiei între ţări. O parte din fondurile alocate de 
guvern pentru cheltuieli destinate activităţilor legate de 
droguri sunt identificate ca atare în bugetele naţionale 
(„cheltuieli specifice”). Cu toate acestea, în mod frecvent, 
cea mai mare parte a cheltuielilor în legătură cu drogurile 
nu este identificată („cheltuieli nespecifice”), fiind necesară 
estimarea acestora prin metode care vizează modelarea 
costurilor. 

În ultimul deceniu, cel puţin 12 ţări au încercat să ajungă la 
estimări complete ale cheltuielilor în legătură cu drogurile 
(tabelul 2). Aceste ţări au raportat cheltuieli publice legate de 
problema drogurilor variind între 0,04 % și 0,48 % din PIB.

Astfel cum se observă în alte domenii ale politicii sociale, 
pe măsură ce ţările devin mai bogate, crește proporţia 
din PIB cheltuită pentru activităţile legate de droguri 
(OCDE, 2006; Prieto, 2010). În Belgia, Republica Cehă, 
Germania, Luxemburg, Ţările de Jos, Suedia și Regatul 
Unit, se estimează că un procent de cel puţin 0,1 % din PIB 
a fost dedicat problemelor legate de droguri; în Franţa, 
Letonia (exclusiv cheltuieli specifice), Ungaria și Slovacia, 
aceste cheltuieli au reprezentat între 0,1 % și 0,04 % din 
PIB. Având în vedere că s-au folosit metode diferite și că 
datele sunt mai mult sau mai puţin complete, aceste valori 
nu diferă substanţial de estimările referitoare la Statele 
Unite (0,42 %) (Reuter, 2006) și la Australia (0,41 % din 
PIB) (Moore, 2008). 

De asemenea, studiile privind cheltuielile publice încearcă 
să realizeze o estimare a fondurilor alocate pentru diferitele 
tipuri de probleme legate de droguri. Totuși, comparaţiile 
între ţări trebuie făcute cu precauţie, deoarece este posibil 
ca acestea să nu aplice aceeași clasificare a cheltuielilor. 
În cele 12 ţări care au prezentat estimări complete, 
activităţile legate de reducerea ofertei – „aplicarea legii” 
sau „ordine publică și siguranţă” – au avut o pondere 
între 48 % și 92 % din totalul cheltuielilor. Cel mai frecvent 
au fost raportate cheltuieli pentru justiţie, poliţie, vamă și 
penitenciare. 

Tabelul 2: Estimări ale cheltuielilor publice legate de droguri
Ţara Anul Alocarea cheltuielilor publice legate de 

droguri (%)
Procent  
din PIB (%) (1)

Nivel al administraţiei publice

Reducerea cererii Reducerea ofertei 

Belgia 2004  43,4  56,2  0,10 Autorităţi federale, regionale, provinciale și municipale

Republica Cehă (2) 2006  8,2  91,8  0,20 Administraţia publică centrală, regională și locală și de 
securitate socială

Franţa 2005  51,6  48,4  0,07 Administraţia centrală

Germania 2006  35,0  65,0  0,22-0,26 Autorităţi la nivel federal, statal, local și de securitate socială

Ungaria 2007  25,0  75,0  0,04 Administraţia centrală

Letonia (2) 2008  40,9  51,3  0,04 Administraţia centrală și un program local

Luxemburg 2009  43,0  57,0  0,10 Administraţia centrală și de securitate socială

Ţările de Jos 2003  25,0  75,0  0,46 Administraţia centrală și locală

Slovacia 2006  30,0  70,0  0,05 Administraţia centrală și de securitate socială

Finlanda 2008  45,0  55,0  0,07 Administraţia centrală și locală

Suedia 2002  25,0  75,0  0,28 Sectoare publice neidentificate (numai agenţiile implicate)

Regatul Unit 2005-2006  41,3  58,7  0,48 Administraţia centrală și regională
(1)  Din cauza diferenţelor dintre ţări în ceea ce privește metodologia, calitatea și caracterul complet al datelor, valorile cheltuielilor publice legate de droguri, exprimate ca 

procent din produsul intern brut (PIB) sunt doar orientative și nu trebuie să se considere că ele reprezintă dimensiunea întreagă a cheltuielilor publice naţionale cu privire la 
problema drogurilor. 

(2) Numai cheltuieli etichetate. 
NB: Pentru lista completă a surselor, a se vedea tabelul PPP-10 din buletinul statistic pentru 2011. 
Surse: Rapoarte naţionale Reitox, Eurostat.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab10
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(3) O analiză detaliată a efectelor dezincriminării în Portugalia a fost publicată recent (Hughes și Stevens, 2010).

Modul în care ţările clasifică cheltuielile legate de 
reducerea cererii diferă substanţial în Europa. Cheltuielile 
pentru tratamente sau sănătate reprezintă aproximativ 40 % 
sau mai mult din cheltuielile totale raportate de Belgia, 
Franţa și Luxemburg. Cheltuieli destinate reducerii daunelor 
au fost identificate în cinci ţări, variind de la 0,1 % la 28,8 % 
din cheltuielile estimate asociate drogurilor. Șapte ţări au 
furnizat date privind cheltuielile legate de prevenire, cu 
estimări variind între 1 % și 12 % din totalul cheltuielilor 
destinate problemelor legate de droguri. 

Un număr de ţări europene utilizează deja datele privind 
cheltuielile publice drept instrument pentru planificarea 
și evaluarea punerii în aplicare a politicilor în domeniul 
drogurilor, în timp ce altele, ca Portugalia și Slovacia, 
raportează existenţa unor planuri în acest sens. Obţinerea 
unei imagini clare și complete a cheltuielilor publice 
naţionale în legătură cu drogurile în Europa rămâne 
însă o provocare. În prezent, nu există un consens în 
privinţa modului de estimare a tipurilor specifice de 
cheltuieli asociate drogurilor. Pentru a îmbunătăţi calitatea 
și comparabilitatea datelor între ţări, va fi necesară 
identificarea tuturor organismelor care finanţează politica 
în domeniul drogurilor, precum și armonizarea conceptelor 
și definiţiilor.

Legislaţia naţională

Deţinerea de droguri: zece ani de modificări ale 
pedepselor în Europa

În ultimii zece ani, 15 ţări europene au introdus modificări 
ale pedepselor aplicate pentru deţinerea de droguri 
în cantităţi mici. Articolul 3 alineatul (2) din Convenţia 
din 1988 a ONU împotriva traficului ilicit de droguri 
prevede ca fiecare stat să stabilească faptul că deţinerea 
de droguri pentru consum personal constituie infracţiune, 
în conformitate cu propriile principii constituţionale și 
conceptele de bază ale sistemului juridic naţional. În 
Europa, această cerinţă a fost aplicată în diferite moduri. 
Deţinerea în vederea consumului personal, a oricărui drog 
ilegal poate constitui o infracţiune sau nu, sau posesia 
de canabis poate fi sancţionată contravenţional, în timp 
de posesia de alte droguri rămâne infracţiune și este 
sancţionată penal. 

Se pot identifica trei mari categorii de modificări ale 
pedepselor în ultimii zece ani: cele care modifică 
încadrarea juridică a încălcării (infracţiune sau 
contravenţie); cele care modifică categoriile de droguri, 
atunci când categoria determină pedeapsa și cele care 
modifică dimensiunea pedepsei maxime disponibile. 
Majoritatea ţărilor care au modificat pedepsele pentru 

deţinerea de droguri au aplicat o combinaţie a acestor 
tipuri de modificări, făcând dificilă realizarea oricărei 
analize concise.

Modificarea încadrării juridice a încălcării este poate cel 
mai important pas pentru legiuitori, iar aceasta a avut 
loc în Portugalia, Luxemburg și Belgia. În Portugalia, 
legea din iulie 2001 dezincrimina deţinerea de orice 
drog pentru consum personal. Aceasta a redus pedeapsa 
maximă pentru deţinerea de droguri în cantităţi mici, 
de la închisoare cu durata de trei luni la o amendă 
contravenţională aplicată de noile „comisii pentru 
descurajarea abuzului de droguri” care acordau prioritate 
soluţiilor pentru sănătate, nu sancţiunilor punitive (3). În 
Luxemburg, în mai 2001, deţinerea de canabis a fost 
stabilită recent drept contravenţie separată, sancţionată cu 

Recesiunea: impactul asupra intervenţiilor 
în domeniul drogurilor

Recesiunea economică declanșată în Europa în 2008 
a afectat grav statele membre ale UE. Impactul acestei 
crize asupra bugetului public ar putea fi resimţit pe 
o perioadă îndelungată și necesită politici de reducere 
a deficitelor și datoriei publice în majoritatea ţărilor. 
Comisia Europeană (2011) estimează că în 2011, pentru 
prima dată în zece ani, cheltuielile publice (excluzând 
plata dobânzilor) în Uniunea Europeană se vor micșora în 
termeni reali. 

Datele privind alocarea de fonduri de la buget pentru 
intervenţiile legate de droguri au fost colectate de punctele 
focale naţionale Reitox pentru a avea o primă imagine 
a impactului măsurilor de austeritate asupra politicii în 
domeniul drogurilor. Din cele 19 ţări care au furnizat 
informaţii, 15 au raportat reduceri, începând din 2008, 
ale fondurilor disponibile pentru unele domenii ale politicii 
privind drogurile. Reducerile diferă însă substanţial, fiind 
raportate procente variind între 2 % și 44 %, în funcţie de 
ţară și de domeniul de politică.

Austeritatea fiscală pare să fi afectat în mod diferit 
diversele sectoare ale politicii în domeniul drogurilor. 
În ceea ce privește cheltuielile dedicate, domeniile cele 
mai afectate au fost cercetarea, prevenirea, reintegrarea 
socială și activităţile organizaţionale. Majoritatea ţărilor 
par a fi evitat reducerile bugetului pentru tratamente, deși 
unele raportează reorganizarea serviciilor sau reduceri 
ale furnizării acestora. De asemenea, au fost raportate 
reduceri ale fondurilor destinate programelor privind 
consumul de droguri în penitenciare sau activităţilor de 
aplicare a legii. Pentru majoritatea ţărilor, informaţiile 
privind cheltuielile nespecifice, care reprezintă cea mai 
mare parte din cheltuielile publice asociate drogurilor, 
sunt indisponibile. În consecinţă, este posibil să nu fi fost 
raportate cifre reale privind măsurile de austeritate care 
afectează sectoare precum aplicarea legii, justiţia sau 
unele aspecte care ţin de asigurarea tratamentului. 
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o pedeapsă mai ușoară reprezentată doar de o amendă 
pentru prima încălcare, fără circumstanţe agravante. În 
același timp, pedepsele maxime pentru deţinerea oricăror 
droguri altele decât canabisul au fost reduse de la trei ani 
la șase luni de închisoare. O modificare similară a avut 
loc în mai 2003, în Belgia. Deţinerea unei cantităţi mici 
de canabis pentru consum personal, fără circumstanţe 
agravante, era anterior pedepsită cu închisoare până 
la cinci ani, iar în prezent reprezintă una dintre cele mai 
scăzute priorităţi ale parchetului, fiind sancţionată cu 
o amendă aplicată de poliţie.

De asemenea, modificări în direcţia „dezincriminării” au 
avut loc și în Estonia și Slovenia. În Estonia, înainte de 
septembrie 2002, o a doua contravenţie reprezentată 
de deţinerea de droguri la cel mult 12 luni de la prima 
încălcare, constituia infracţiune și se pedepsea cu 
închisoare până la trei ani. Noul Cod penal a eliminat 
această prevedere, astfel încât o a doua încălcare este 
considerată, ca și prima, o contravenţie cu grad redus de 
pericol social care se pedepsește cu amendă sau arest 
administrativ pentru o perioadă maximă de 30 de zile. În 
Slovenia, legea din ianuarie 2005 privind contravenţiile 
a eliminat pedepsele cu închisoarea pentru toate aceste 
încălcări, printre care se numără deţinerea de droguri 
pentru consum personal. Astfel, pedeapsa maximă a fost 
redusă de la 30 de zile de închisoare sau cinci zile în cazul 
unei cantităţi mici, la amendă. 

Fără a schimba încadrarea juridică a infracţiunii, șase 
ţări au introdus modificări în ceea ce privește modul de 
clasificare pe categorii a diferitelor droguri, pedeapsa 
fiind determinată de categoria de droguri. În România, 
legea din 2004 a împărţit substanţele în două categorii – 
de mare risc și de risc. Pedeapsa pentru substanţele de 
mare risc a rămas închisoarea cu o durată de la doi la 
cinci ani, în timp ce substanţele din categoria drogurilor 
de risc fac acum obiectul unei pedepse mai ușoare, de 
șase luni până la doi ani închisoare. În Bulgaria, Codul 
penal adoptat în 2006 a introdus pedepse specifice 
pentru infracţiuni care nu au legătură cu distribuţia, și 
anume închisoarea pentru o perioadă de la un an la 
șase ani pentru drogurile de mare risc (micșorată de la 
10-15 ani) și de până la cinci ani pentru drogurile de risc 
(micșorată de la 3-6 ani); de asemenea, Codul penal 
specifică faptul că infracţiunile minore pot fi pedepsite cu 
amendă. În Republica Cehă, începând din ianuarie 2010, 
noul Cod penal a aplicat o pedeapsă maximă mai mică 
pentru posesia de canabis (un an închisoare) decât 
pentru posesia de alte droguri (pedeapsă nemodificată, 
de doi ani de închisoare), în cazul posesiei unei cantităţi 
alta decât „o cantitate mică”. Dimpotrivă, la sfârșitul 
anului 2006, Italia a eliminat diferenţele de pedeapsă 

aplicate pentru diferite droguri ilegale, mărind durata 
maximă a sancţiunilor contravenţionale precum retragerea 
permisului de conducere, la un an pentru posesia oricărui 
drog ilegal. În Regatul Unit, canabisul a fost reîncadrat, 
în 2004, din clasa B în clasa C, micșorându-se pedepsele 
maxime pentru posesia de droguri, de la cinci ani la doi 
ani închisoare, și au fost elaborate orientări naţionale, 
destinate poliţiei, de a nu aplica arestul, ci de a acorda un 
avertisment neoficial în cazul în care nu există circumstanţe 
agravante. În ianuarie 2009, canabisul a fost reîncadrat din 
clasa C în clasa B, mărindu-se din nou pedepsele maxime 
până la cinci ani închisoare. Orientările naţionale revizuite 
destinate poliţiei au continuat să recomande acordarea 
unui avertisment neoficial la prima încălcare.

Un al treilea grup de ţări a modificat pedepsele pentru 
deţinerea de droguri în scop personal fără a aborda 
încadrarea juridică sau riscurile asociate. Pedepsele pentru 
posesia oricăror droguri au fost pur și simplu modificate în 
patru ţări, precum și în Slovacia, practic prin redefinirea 
încălcării. În 2001, în Finlanda, o modificare a Codului 
penal a redus pedeapsa maximă pentru infracţiuni minore 
la regimul drogurilor de la doi ani la șase luni închisoare, 
lăsând procurorului libertatea de a soluţiona majoritatea 
cazurilor prin aplicarea unei amenzi. În 2003, în Grecia, 
pedeapsa maximă pentru consumul sau posesia de 
cantităţi mici de droguri pentru consum personal de către 
un consumator nedependent a fost redusă de la cinci ani 
la un an închisoare. Această infracţiune nu va fi înscrisă 
în cazierul judiciar dacă nu se produce o recidivă într-o 
perioadă de cinci ani. În Danemarca, un ghid publicat 
în mai 2004, adresat procurorilor, stabilea că reacţia 
normală faţă de încălcările minore de posesie de droguri ar 
trebui să fie aplicarea unei amenzi, nu a unui avertisment. 
În 2007, această prevedere a fost stabilită prin lege. În 
Franţa, o lege din 2007 a lărgit numărul opţiunilor judiciare 
posibile, introducând un „curs de sensibilizare în ceea ce 
privește drogurile”, adresat consumatorilor ocazionali și 
tinerilor. Cheltuielile aferente cursului vor fi suportate de 
către contravenient. În 2005, o modificare a Codului penal 
din Slovacia a extins definiţia „posesiei de droguri pentru 
consum personal” de la una la trei doze de substanţă 
ilegală, pedeapsa maximă rămânând nemodificată. 
Două noi pedepse pot fi, de asemenea, aplicate acestor 
contravenienţi: arestul la domiciliu, sub monitorizare, timp de 
maximum un an, sau muncă în folosul comunităţii, de la 40 
până la 300 de ore. De asemenea, modificarea a introdus 
o nouă infracţiune de „posesie a unei cantităţi mai mari 
pentru consum personal”, definită drept cantitate până la 
zece doze, pedepsită cu maximum cinci ani închisoare. 
Anterior, aceasta ar fi constituit o infracţiune de trafic, care 
se pedepsea cu închisoare de la doi până la opt ani. 
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(4) A se vedea caseta „Priorităţi viitoare de cercetare: recomandările Comitetului știinţific al OEDT”.
(5) Cererile sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, invitând cercetătorii să prezinte propuneri de proiecte în domenii specifice ale 

programului-cadru.
(6) A se vedea caseta „ALICE-RAP”. 

Motivele modificărilor sunt complexe și diferă de la o ţară 
la alta. De exemplu, legislaţia a fost modificată în scopul 
îmbunătăţirii accesului la tratament pentru persoanele 
dependente de droguri (Portugalia), simplificării pedepselor 
(Belgia, Finlanda, Regatul Unit, în 2004), armonizării 
pedepselor pentru contravenţii (Estonia, Slovenia), și pentru 
indicarea nivelurilor de risc (Bulgaria, Republica Cehă, 
Franţa, Italia, Luxemburg, România, Regatul Unit, în 2009).

În ceea ce privește tendinţa europeană generală 
a pedepselor pentru posesia de droguri, s-ar putea 
afirma că pedepsele au fost reduse în prima jumătate 
a deceniului, dar au crescut în a doua jumătate. Totuși, 
este mai important faptul că, deși majoritatea ţărilor au 
menţinut posibilitatea pedepsei cu închisoarea (figura 2), 
în ultimii zece ani nicio ţară nu a introdus pedepse penale 
și nici nu a mărit pedepsele cu închisoarea. În acest sens, 
există semne de convergenţă în Europa în privinţa reducerii 
pedepselor pentru posesia de droguri.

Cercetarea privind drogurile

Consolidarea capacităţii de cercetare a UE

Consolidarea capacităţii de cercetare în domeniul 
drogurilor s-a aflat pe agenda europeană a ultimilor ani. 
În 2010, în cadrul Consiliului a avut loc un prim schimb de 
informaţii anual privind cercetarea în domeniul drogurilor, 
Comisia Europeană prezentând o sinteză a proiectelor 
de cercetare pe care le-a finanţat și evidenţiind valoarea 
adăugată a acestor iniţiative. OEDT a prezentat imaginea 
generală a mecanismelor și temelor de cercetare privind 
drogurile existente în statele membre și a recomandărilor 
Comitetului știinţific al OEDT referitoare la priorităţile de 
cercetare viitoare (4).

Principalul motor al Europei în finanţarea cercetării este 
cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare tehnologică, PC7, care se va derula până 
în 2013. În cadrul programului „Cooperare” al PC7, există 
cereri de propuneri care au o importanţă deosebită pentru 
cercetarea în domeniul drogurilor (5). Acestea includ cereri 
privind „Comportamentul dependent și/sau necontrolat 
la copii și adolescenţi”, „Înţelegerea consecinţelor 
neintenţionate ale măsurilor globale de control asupra 
drogurilor ilegale” și ALICE-RAP (6). 

Comisia Europeană finanţează și alte studii privind 
drogurile prin programul „Prevenire și informare asupra 
drogurilor”, programul „Prevenirea și combaterea 
infracţiunilor”, programul „Justiţie penală” și programul 

Figura 2: Sancţiuni prevăzute de lege: posibilitatea plasării în 
detenţie pentru posesie de droguri în scopul consumului personal 
(infracţiuni minore)

pentru orice drog
pentru alte droguri 
decât canabisul
închisoarea 
nu este posibilă

Închisoarea este posibilă:

NB: Pentru mai multe informaţii, a  se vedea baza europeană de date juridice 
privind drogurile (ELDD).

Surse: Punctele focale naţionale Reitox și ELDD. 

Priorităţi de cercetare viitoare: 
recomandările Comitetului știinţific al OEDT

Ca o contribuţie la dezbaterea în curs cu privire la 
priorităţile europene de cercetare în domeniul drogurilor, 
Comitetul știinţific a redactat un set de recomandări care 
vizează cinci domenii principale.

Intervenţiile: accentul trebuie pus pe eficacitatea 
intervenţiilor de tratament, impactul intervenţiilor timpurii și 
impactul asupra membrilor de familie afectaţi.

Analiza politicilor: este necesară o cercetare mai atentă 
în ceea ce privește modul în care politicile naţionale și 
europene sunt formulate, adoptate și puse în aplicare, dar 
și evaluarea acestora, inclusiv realizarea de comparaţii 
între rezultatele din diferite ţări.

Oferta de droguri ilegale: este necesar să se acorde mai 
multă atenţie îmbunătăţirii indicatorilor pentru studierea 
dinamicii pieţei.

Cercetare epidemiologică: se recomandă o serie de studii 
longitudinale de cohortă pentru a ajuta la înţelegerea 
evoluţiei pe termen lung a modelelor de consum de 
substanţe și sunt încă necesare metode îmbunătăţite pentru 
estimarea dimensiunii populaţiei consumatoare de droguri.

Cercetarea de bază asupra etiologiei și evoluţiei 
consumului de droguri: cercetarea în acest domeniu 
are potenţialul de a îmbunătăţi atât diagnosticul, cât și 
rezultatele terapeutice.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.emcdda.europa.eu/eldd
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„Sănătate publică”. Proiecte precum „Studiul privind 
dezvoltarea unui cadru comunitar de standarde 
minime de calitate și criterii de referinţă în ceea ce 
privește reducerea cererii de droguri”, „Noi instrumente 
metodologice de evaluare a politicilor și programelor” și 
„Analize suplimentare privind piaţa drogurilor ilegale în 
UE și răspunsuri” vor aduce informaţii importante despre 
diferitele dificultăţi cu care se confruntă statele membre 
în acest domeniu și vor contribui la punerea în aplicare 
a strategiei actuale a UE și a planului său de acţiune în 
domeniul drogurilor. 

În urma recomandărilor incluse în concluziile din 2009 
ale Consiliului, OEDT, în strânsă cooperare cu Comisia 
Europeană, difuzează informaţiile și principalele rezultate 
ale acestor proiecte pe site-ul său tematic privind 
cercetarea.

Informaţii de cercetare primite de la statele membre

În prezent, Europa nu dispune de un inventar al activităţii 
de cercetare în domeniul drogurilor la nivel naţional. 
Toate statele membre UE efectuează cercetări asupra 
problemei drogurilor și o parte din aceste studii sunt 
colectate și utilizate la întocmirea rapoartelor naţionale 
Reitox. Deși citatele din aceste rapoarte se referă doar 
la o selecţie de studii și ar putea să nu cuprindă toate 
publicaţiile relevante la nivelul unei ţări, se pot identifica 
unele tendinţe privind numărul și tipul de teme de cercetare 
menţionate. În perioada 2008-2010, numărul studiilor 

citate anual în rapoartele naţionale Reitox a crescut de 
la 370 la 750. Studiile privind răspunsurile la consumul 
de droguri au constituit categoria cea mai cuprinzătoare 
(34 % din citatele incluse în rapoartele naţionale în 
perioada 2008-2010), urmate de cele privind prevalenţa, 
incidenţa și tiparele consumului de droguri (29 %) și cele 
referitoare la consecinţele consumului de droguri (23 %). 
Studiile privind metodologiile și mecanismele și efectele 
drogurilor au fost doar foarte rar citate.

ALICE-RAP

Cel de Al șaptelea program-cadru de cercetare al 
Comisiei Europene finanţează o importantă iniţiativă de 
cercetare pe tema dependenţei de droguri, în cadrul 
programului „Cooperare”. Dificultăţile cu care se confruntă 
societatea europeană contemporană în ceea ce privește 
drogurile și alte tipuri de dependenţă sunt analizate în 
cadrul proiectului „Tipuri de dependenţă și moduri de 
viaţă în Europa contemporană – regândirea tipurilor de 
dependenţă” (Addictions and lifestyles in contemporary 
Europe – reframing addictions project, ALICE-RAP), care 
reunește cercetători din 25 de ţări. Bugetul proiectului, în 
valoare de 10 milioane EUR, va fi utilizat pentru finanţarea 
cercetării tuturor aspectelor legate de dependenţă, 
la secţiunile următoare: situaţia de a fi dependent de 
droguri, măsurarea dependenţei, factorii determinanţi 
ai dependenţei, problema dependenţei, guvernanţa 
dependenţei și instaurarea dependenţei la tineri. 

Pentru mai multe informaţii, a se vedea site-ul ALICE-RAP 
(disponibil în limba engleză).

http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
https://sites.google.com/site/alicerapproject/
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Introducere 
Capitolul de faţă prezintă o imagine de ansamblu asupra 
răspunsurilor la problema drogurilor în Europa, evidenţiind 
tendinţe, evoluţii și aspecte calitative. Sunt trecute în 
revistă măsurile de prevenire, urmând apoi o prezentare 
a intervenţiilor în domeniul tratamentului, reintegrării sociale 
și reducerii riscurilor. Toate aceste măsuri fac parte dintr-un 
sistem cuprinzător de reducere a cererii de droguri, iar gradul 
lor de coordonare și integrare este din ce în ce mai ridicat. 

Secţiunea referitoare la aplicarea legislaţiei privind 
drogurile prezintă cele mai recente date privind infracţiunile 
la regimul drogurilor și o analiză a rolului pe care îl au 
operaţiunile sub acoperire în întreruperea lanţului ofertei de 
droguri ilegale. Capitolul se încheie cu o analiză a datelor 
disponibile privind consumatorii de droguri din penitenciare 
și a răspunsurilor existente în acest mediu special.

Prevenire
Prevenirea consumului de droguri poate fi împărţită în 
diferite niveluri sau strategii, de la cele care vizează 
societatea în ansamblu (prevenirea de proximitate) la cele 
care se concentrează asupra persoanelor individuale 
expuse riscurilor (prevenirea indicată). Principalele 
provocări pentru politicile de prevenire constau în 
adaptarea acestor niveluri diferite ale prevenirii la gradul 
de vulnerabilitate al grupurilor vizate (Derzon, 2007) și 
în garantarea că intervenţiile se bazează pe elemente 
concrete și sunt suficiente ca acoperire. Majoritatea 
activităţilor de prevenire vizează, în general, consumul 
de substanţe; doar un număr limitat de programe se 
concentrează asupra unor substanţe specifice, de exemplu, 
alcoolul, tutunul sau canabisul. 

Strategii privind prevenirea de proximitate

Strategiile privind prevenirea de proximitate au ca scop 
modificarea mediului cultural, social, fizic și economic în 

care sunt luate decizii cu privire la consumul de droguri. 
Aceste strategii cuprind de regulă măsuri precum interdicţia 
fumatului, stabilirea preţului alcoolului și dezvoltarea 
școlilor care promovează sănătatea. Datele arată că 
măsurile de prevenire de proximitate la nivelul societăţii 
și orientarea către climatul social în școli și comunităţi 
pot fi eficace în ceea ce privește modificarea credinţelor 
normative și, prin urmare, a consumului de substanţe 
(Fletcher et al., 2008).

Sub influenţa introducerii recente a interdicţiei totale 
a fumatului în Spania, aproape toate ţările europene au 
acum instituită o anumită formă de interzicere a fumatului. 
Strategiile privind prevenirea de proximitate care vizează 
consumul de alcool sunt mai puţin comune în Europa, deși 
majoritatea ţărilor nordice raportează creșteri în ceea ce 
privește punerea în aplicare a strategiilor privind servirea 
responsabilă (7), care și-au demonstrat eficacitatea potrivit 
studiilor locale (Gripenberg et al., 2007). 

În majoritatea ţărilor europene s-a înregistrat o creștere în 
ceea ce privește gradul de aplicare în școli a politicilor în 
domeniul drogurilor (8), peste o treime din ţări raportând că 
prevenirea consumului de droguri este integrată în planurile 
de învăţământ, de exemplu prin programe de „sănătate” 
sau „educaţie civică”. Patru ţări (Luxemburg, Ţările de 
Jos, Austria, Regatul Unit) raportează punerea în aplicare 
a programelor de prevenire „la nivelul de ansamblu al 
școlii” (9), o abordare evaluată pozitiv în ceea ce privește 
reducerea consumului de substanţe (Fletcher et al., 2008), 
care prezintă beneficii suplimentare precum îmbunătăţirea 
climatului în școli și consolidarea incluziunii sociale.

Prevenirea universală

Prevenirea universală vizează populaţiile în ansamblu, în 
special la nivelul școlilor și al comunităţilor. Scopul acesteia 
este de a împiedica sau întârzia apariţia consumului de 
droguri și a problemelor legate de droguri, oferind tinerilor 
competenţele necesare pentru a evita să înceapă să 

Capitolul 2
Răspunsul la problema drogurilor în Europa – 
o privire de ansamblu

(7) Strategiile pentru servirea responsabilă au ca scop prevenirea vânzării de alcool către persoane aflate sub influenţa substanţelor și persoane 
minore, prin asocierea activităţilor de formare a comercianţilor cu intervenţiile politice. 

(8) O politică privind consumul de droguri în școli stabilește norme și regulamente referitoare la consumul de substanţe în mediul școlar și oferă 
orientări privind modul în care trebuie să se acţioneze în cazul încălcării acestor reguli.

(9) Abordările la nivelul de ansamblu al școlii au ca scop să asigure un mediu de protecţie și un climat pozitiv în școli.
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(10) A se vedea SFP, FRED, Preventure, EU-DAP și GBG pe portalul privind bunele practici.
(11) Câteva exemple sunt totuși disponibile pe site-ul dedicat schimbului de informaţii referitoare la acţiunea de reducere a cererii de droguri.

consume substanţe. Atunci când, în aplicarea unor abordări 
ale prevenirii universale, se ţine seama de contextul cultural, 
normativ și social, cresc șansele ca programele să fie 
acceptate și să aibă succes (Allen et al., 2007). 

Evaluările experţilor europeni indică o ușoară schimbare 
în ceea ce privește prevenirea în școli, de la abordări 
care nu s-au dovedit eficace, precum simpla furnizare de 
informaţii, zile de informare și teste antidrog organizate în 
școli, la abordări mai promiţătoare, precum programe de 
formare a deprinderilor de viaţă pe baza unor manuale, și 
intervenţii adresate în mod special băieţilor. De asemenea, 
ţările raportează că multe dintre intervenţiile de prevenire 
universală care s-au dovedit mai eficace se transferă de la 
o ţară la alta (10). Totuși, în pofida disponibilităţii metodelor 
de prevenire evaluate pozitiv, unele ţări raportează un 
număr din ce în ce mai mare de intervenţii care nu sunt 
sprijinite de dovezi știinţifice, cum ar fi organizarea de vizite 
ale poliţiei și ale specialiștilor în școli. 

Prevenirea universală la nivelul familiei se realizează 
în mare măsură sub forma unor simple intervenţii puţin 
costisitoare, cum ar fi organizarea de seri cu părinţii și 
distribuirea de pliante și broșuri. Rareori sunt raportate 
intervenţii mai complexe, de exemplu organizarea unor 
grupuri de tip inter pares ale părinţilor (Germania, Irlanda), 
formarea de competenţe individuale și sociale (Grecia, 
Portugalia) sau programe de formare a aptitudinilor 
parentale, cu ajutorul unor manuale (Spania, Regatul Unit).

Prevenirea selectivă 

Prevenirea selectivă intervine asupra unor grupuri, familii 
sau comunităţi specifice care, ca urmare a legăturilor 
sociale și a resurselor reduse, pot fi mai expuse riscului 
consumului de droguri sau al instaurării dependenţei. Mai 
multe state membre raportează o schimbare de accent 
spre aspectul de vulnerabilitate în strategiile lor, în timp 
ce evaluările experţilor sugerează o creștere generală, în 
perioada 2007-2010, a numărului de intervenţii destinate 
grupurilor vulnerabile, cu excepţia intervenţiilor care 
vizează tinerii din instituţiile de îngrijire. Cele mai mari 
creșteri sunt raportate la elevii cu probleme educaţionale 
și sociale (intervenţii efectuate integral sau la un nivel 
ridicat în 16 ţări) și la tinerii care încalcă regimul drogurilor 
(intervenţii efectuate integral sau la un nivel ridicat 
în 12 ţări) (figura 3). Prima dintre acestea ar putea fi 
determinată de atenţia sporită acordată de statele membre 
și Uniunea Europeană eșecului educaţional și abandonului 
școlar timpuriu, care prezintă aceiași factori de risc ca 
și consumul problematic de droguri (King et al., 2006). 
Creșterea numărului de intervenţii destinate tinerilor 
infractori ar putea fi în parte justificată de punerea în 

aplicare, în numeroase ţări, a programului psihosocial FRED 
care implică mai multe sesiuni (OEDT, 2010a), precum și 
de noile intervenţii destinate persoanelor aflate la prima 
infracţiune, în Grecia, Irlanda și Luxemburg. 

De asemenea, a fost raportată o creștere a numărului de 
intervenţii care vizează familiile vulnerabile, în special 
pe cele cu probleme cauzate de consumul de substanţe 
(intervenţii efectuate integral sau la un nivel ridicat în 
14 ţări) și pe cele dezavantajate din punct de vedere 
social (intervenţii efectuate integral sau la un nivel ridicat 
în șapte ţări) (figura 3). În acest context, se poate remarca 
popularitatea din ce în ce mai crescută a programului 
„Consolidarea familiei” (Kumpfer et al., 2008) în Europa: 
recent, acest program a fost pus în aplicare în alte trei ţări 
(Germania, Polonia, Portugalia), precum și în alte puncte 
din Regatul Unit. 

Prevenirea selectivă se poate realiza prin acţiuni la faţa 
locului sau servicii de birou. Activităţile de prevenire care 
vizează grupuri etnice și participanţii la petreceri/festivaluri 
reprezintă singurele domenii unde s-au raportat mai multe 
acţiuni la faţa locului, în timp ce pentru tinerii fără adăpost 
se raportează o reducere a numărului de servicii care 
implică astfel de acţiuni. În general, majoritatea serviciilor 
destinate categoriilor excluse social, cum sunt persoanele 
care au abandonat școala de timpuriu, imigranţii și tinerii 
fără adăpost, continuă să fie furnizate la birou. 

În plus, există relativ puţine informaţii cu privire la conţinutul 
unui număr mare de programe de prevenire selectivă (11). În 
ansamblu, datele disponibile indică faptul că majoritatea 
intervenţiilor comune în Europa sunt cele care pun accentul 
pe informare, conștientizare și consiliere, în pofida 
eficacităţii din ce în ce mai vizibile a abordărilor precum 
stabilirea de norme, motivarea, aptitudinile și luarea 
deciziilor. 

Prevenirea indicată

Prevenirea indicată urmărește să identifice persoanele cu 
probleme comportamentale sau psihologice care pot avea 
un rol predictiv pentru apariţia consumului problematic 
de substanţe la un moment ulterior pe parcursul vieţii și 
să se adreseze acestora în mod individual, prin intervenţii 
speciale. Un număr de programe de prevenire indicată au 
fost evaluate pozitiv (OEDT, 2009c). 

Doar jumătate din statele membre ale UE și Norvegia 
raportează existenţa activităţilor de prevenire indicată 
și foarte puţine raportează utilizarea unor intervenţii 
structurate și bazate pe manuale. Tot mai multe ţări 
raportează că mediul școlar este în prezent folosit pentru 
a identifica elevii vulnerabili, în special pe cei cu probleme 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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comportamentale, asociate frecvent cu consumul de droguri 
ulterior. Belgia, Republica Cehă, Portugalia și Norvegia 
raportează că utilizează instrumente noi de examinare și 
de detectare precoce atât în mediul școlii, cât și în cel al 
comunităţii.

Intervenţiile timpurii și consilierea privind consumul de 
droguri sunt strategiile de prevenire indicată cel mai 
frecvent raportate; există câteva intervenţii care vizează 
instaurarea precoce a problemelor comportamentale. 
Acest lucru sugerează că potenţialul prevenirii indicate 

de a ajuta la reducerea impactului problemelor neuro-
comportamentale din timpul copilăriei, cum sunt 
agresivitatea și impulsivitatea, asupra comportamentului 
ulterior privind consumul de substanţe (OEDT, 2009c) 
nu este exploatat la maximum în Europa. Prevenirea 
indicată poate stabili o legătură între prevenirea la nivelul 
comunităţii și tratamentul de specialitate oferit în mediul 
clinic, în special atunci când sunt efectuate intervenţii pentru 
grupuri specifice, cum sunt consumatorii vulnerabili de 
canabis sau alcool. 

Figura 3: Furnizarea intervenţiilor de prevenire selectivă, estimată de experţii naţionali

Elevi cu probleme 
sociale sau 
educaţionale

Infractori tineri

Părinţi dezavantajaţi 
social

Probleme cauzate 
de consumul de 
substanţe în familie

Intervenţii complete Intervenţii extinse Intervenţii limitate Intervenţii rare Nicio intervenţie Nu există informaţii

NB: Furnizarea se referă la repartizarea generală și geografică a intervenţiilor, acestea fiind clasificate în: intervenţii complete, furnizate în aproape toate locaţiile relevante 
(regiuni în care numărul populaţiei-ţintă este suficient pentru punerea în aplicare a intervenţiei); extinse, furnizate în majoritatea, dar nu în toate locaţiile relevante; 
limitate, furnizate în mai multe locaţii relevante, dar nu în majoritatea acestora; rare, furnizate doar în câteva locaţii relevante și absenţa intervenţiilor. Informaţiile au 
fost colectate prin intermediul unui chestionar structurat. 

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.
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(12) Indicatorul privind cererea de tratament a primit informaţii din 29 de ţări pentru centrele specializate de tratare pentru consumul de droguri. 
Majoritatea ţărilor au furnizat date pentru mai mult de 60 % din unităţile lor, deși pentru unele ţări proporţia unităţilor acoperite nu este cunoscută 
(a se vedea tabelul TDI-7 din buletinul statistic pentru 2011).

(13) A se vedea tabelul HSR-10 din buletinul statistic pentru 2011.
(14) Informaţii mai detaliate privind tipurile specifice de tratament pentru diferite substanţe și eficacitatea, calitatea și dovezile acestor tratamente sunt 

disponibile în capitolele respective.

Tratament 
În Europa, principalele modalităţi utilizate pentru 
tratarea problemelor legate de droguri sunt intervenţiile 
psihosociale, substituţia pentru opiacee și dezintoxicarea. 
Importanţa relativă a diferitelor modalităţi de tratament în 
fiecare ţară este influenţată de mai mulţi factori, printre care 
și organizarea sistemului naţional de sănătate. Tratamentul 
pentru consumul de droguri poate fi asigurat într-o varietate 
de medii: unităţi de tratament specializate, inclusiv 
centre ambulatorii și de spitalizare, clinici și spitale de 
sănătate psihică, unităţi din penitenciare, agenţii cu acces 
necondiţionat și cabinete ale medicilor generaliști.

Nu există un set de date care să permită o descriere 
a întregii populaţii de consumatori de droguri care urmează 
un tratament pentru consum de droguri în Europa. Informaţii 
referitoare la un subgrup important al acestei populaţii 
sunt totuși colectate cu ajutorul indicatorului OEDT privind 
cererea de tratament, care colectează date referitoare la cei 
care încep un tratament de specialitate pentru consumul de 
droguri în timpul unui an calendaristic, permiţând o înţelegere 
a caracteristicilor și a profilurilor de consumatori de droguri 
ale acestor persoane (12). În 2009, indicatorul a înregistrat 
aproximativ 460 000 de persoane care au început 
tratamentul, din care 38 % (175 000) urmează pentru prima 
oară în viaţă un tratament pentru consum de droguri.

Pe baza mai multor surse diferite de informaţii, inclusiv 
a indicatorului privind cererea de tratament, se poate 
estima că cel puţin 1,1 milioane de persoane au beneficiat 
de tratament pentru consumul ilegal de droguri în 
Uniunea Europeană, Croaţia, Turcia și Norvegia în cursul 
anului 2009 (13). În timp ce peste jumătate din acești 
pacienţi au beneficiat de tratament de substituţie pentru 
opiacee, un număr substanţial au beneficiat de alte forme 
de tratament pentru probleme legate de opiacee, substanţe 
stimulatoare, canabis și alte droguri ilegale (14). Această 
estimare a tratamentului pentru consumul de droguri în 
Uniunea Europeană, deși necesită îmbunătăţiri, sugerează 
un nivel considerabil al tratamentelor furnizate, cel puţin 
pentru consumatorii de opiacee. Nivelul ridicat este 
consecinţa unei extinderi importante a serviciilor specializate 
din centrele ambulatorii în ultimele două decenii, cu 
o implicare semnificativă din partea serviciilor de asistenţă 
medicală primară, a grupurilor de întrajutorare, a serviciilor 
de sănătate psihică și generală, a furnizorilor de servicii 
de tratament de intervenţie de proximitate și cu acces 
necondiţionat. 

În special, în Europa Occidentală pare să existe 
o schimbare treptată de la opinia că tratamentul pentru 
dependenţa de droguri este responsabilitatea unui număr 
mic de discipline specializate care oferă intervenţii 
intensive, pe termen scurt, la o abordare multidisciplinară, 
integrată și pe termen mai lung. Într-o anumită măsură, 
această abordare constituie răspunsul la recunoașterea, din 
ce în ce mai frecvent, a dependenţei de droguri ca stare 
cronică, evoluţia multor pacienţi fiind marcată de cicluri 
de remisiune, recidivă, tratamente repetate și handicap 
(Dennis și Scott, 2007), un punct de vedere sprijinit de 
datele colectate de OEDT, care arată că peste jumătate 
din numărul celor care încep tratamentul au beneficiat de 
un tratament anterior. Un alt factor este acela că ţările 
Europei Occidentale asistă la o îmbătrânire semnificativă 
a populaţiilor lor de consumatori de droguri aflaţi în 
tratament, iniţial consumatori problematici pe termen lung, 
cu episoade de tratament anterioare și care raportează 
multiple probleme de sănătate și sociale (OEDT, 2010f). 

Ca răspuns, unele strategii naţionale și locale în domeniul 
drogurilor se referă la o abordare a asistenţei permanente, 
punând accent pe coordonarea și integrarea intervenţiilor 
între diferiţii furnizori de tratament pentru consumul de 
droguri (de exemplu, renunţarea la tratamentul în centrul 
rezidenţial în favoarea serviciilor ambulatorii) și între 
tratament și spectrul mai larg al serviciilor de asistenţă 
medicală și socială. Îngrijirea permanentă se bazează pe 
monitorizarea periodică a stării pacientului, detectarea 
precoce a potenţialelor probleme, comunicarea dintre 
serviciile de asistenţă medicală și cele sociale, și pe 
sprijinirea permanentă a pacientului, fără un termen stabilit. 
Medicii de familie pot juca un rol esenţial în acest domeniu. 
Un sondaj recent realizat în Franţa în rândul furnizorilor de 
servicii recunoștea rolul medicilor generaliști în facilitarea 
accesului la asistenţa specializată pentru consumatorii de 
opiacee, atât pentru trimiterea la spital, în vederea începerii 
tratamentului cu metadonă, cât și pentru continuarea 
tratamentului după externare. Într-un alt exemplu, guvernul 
olandez și autorităţile locale din primele patru mari orașe 
ale ţării au adoptat o abordare integrată a tratamentului 
în cadrul unei strategii mai ample privind asistenţa socială, 
implicând o gamă largă de agenţii. 

Răspunsurile care implică îngrijirea permanentă și 
tratamentul integrat pot fi sprijinite prin încheierea de 
protocoale de asistenţă, prin orientări și strategii de 
management între furnizori (Haggerty et al., 2003). În 
urma unui sondaj realizat în 2010 la punctele naţionale 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab10
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focale s-a constatat că 16 ţări au încheiat acorduri de 
parteneriat între agenţiile care oferă tratament pentru 
consumul de droguri și serviciile sociale. În șase ţări (Franţa, 
Ţările de Jos, Portugalia, România, Regatul Unit, Croaţia), 
protocoalele structurate sunt mecanismele utilizate cel mai 
frecvent pentru coordonarea între agenţii, în timp ce în 
alte ţări parteneriatele se bazează în principal pe reţele 
neoficiale.

Tratamentul în centrele ambulatorii

În Europa, majoritatea tratamentelor pentru consumul de 
droguri sunt furnizate în centre ambulatorii. Sunt disponibile 
informaţii referitoare la aproximativ 400 000 de 
consumatori de droguri care au început tratamente 
specializate în centrele ambulatorii în cursul anului 2009. 
Jumătate din numărul celor care au început un tratament 
(51 %) raportează ca drog principal opiaceele, în special 
heroina, în timp ce 24 % raportează canabisul, 18 % 
cocaina și 4 % substanţe stimulatoare altele decât cocaina. 
Cel mai des, pacienţii care încep tratamentul în ambulatoriu 
apelează singuri la tratament (37 %), fiind urmaţi de 
cei trimiși prin serviciile de asistenţă medicală și socială 
(28 %) și cei trimiși de sistemul de justiţie penală (20 %). 
Ceilalţi pacienţi sunt trimiși de familie, prieteni și prin reţele 
neoficiale (15). 

Persoanele care încep tratamentul ambulatoriu formează, 
de departe, categoria cea mai mare a consumatorilor 
de droguri, pentru care este posibilă o descriere 
a caracteristicilor personale și sociale și a profilului de 
consumator de droguri. Aceștia sunt în special bărbaţi 
tineri, cu vârsta medie de 32 de ani, bărbaţii fiind de 
aproape patru ori mai numeroși decât femeile, ceea 
ce reflectă în parte prevalenţa bărbaţilor în rândul 
consumatorilor mai problematici de droguri. Dintre pacienţii 
care încep tratamentul, cei care consumă canabis ca 
drog principal sunt cu aproape zece ani mai tineri (25 de 
ani) decât consumatorii de cocaină (33 de ani) și cei 
de opiacee (34 de ani). În medie, cei mai tineri pacienţi 
consumatori de droguri (25-26 de ani) sunt raportaţi de 
Polonia, Ungaria și Slovacia (ţări care au aderat la UE 
după 2004), iar cei mai în vârstă de Spania, Italia și Ţările 
de Jos (34 de ani). Raportul bărbaţi-femei este mare pentru 
toate substanţele, deși diferă în funcţie de drog și de ţară. 
În general, raportul între sexe este mai mare în ţările din 
sudul Europei și mai mic în ţările din nord (16). 

Cele două modalităţi principale de tratament în centrele 
ambulatorii din Europa sunt intervenţiile psihosociale și 

tratamentul de substituţie pentru opiacee. Intervenţiile 
psihosociale includ consilierea, stimularea emoţională, 
terapia cognitiv-comportamentală, gestionarea de caz, 
terapia de grup și de familie și prevenirea recidivelor. 
Acestea sunt furnizate, în principal, în funcţie de ţară, de 
instituţii publice sau de organizaţii neguvernamentale. 
Intervenţiile psihosociale oferă sprijin consumatorilor în 
eforturile acestora de a face faţă și de a depăși problemele 
legate de consumul de droguri, fiind principala formă de 
tratament pentru consumatorii de droguri stimulatoare, 
precum cocaina și amfetaminele. De asemenea, intervenţiile 
psihosociale sunt efectuate și pentru consumatorii de opiacee, 
adesea în asociere cu tratamentul de substituţie. Potrivit unui 
sondaj realizat în 2008 de experţi naţionali, majoritatea 
ţărilor europene raportează disponibilitatea tratamentului 
psihosocial ambulatoriu pentru cei care apelează la acest tip 
de tratament. Deși timpul de așteptare diferă mult între ţările 
Europei, majoritatea raportează că este mai scurt de o lună.

Tratamentul de substituţie este opţiunea predominantă de 
tratament pentru consumatorii de opiacee din Europa. În 
general, acest tratament este furnizat în centre ambulatorii 
specializate, deși în unele ţări este disponibil și în condiţii 
de spitalizare și este furnizat din ce în ce mai mult în 
penitenciare (17). De asemenea, cabinetele medicilor 
generaliști, deseori prin acorduri de servicii de îngrijire 
comune cu centre specializate, joacă un rol tot mai important 
în furnizarea acestui tip de tratament. Tratamentul de 
substituţie pentru opiacee este disponibil în toate statele 
membre ale UE, precum și în Croaţia și Norvegia. În Turcia, 
în 2010, a fost introdus tratamentul de substituţie sub forma 
asocierii buprenorfinei cu naloxona. În general, se estimează 
că au fost efectuate aproximativ 700 000 de tratamente de 
substituţie în Europa în 2009 (a se vedea capitolul 6) (18).

(15) A se vedea tabelele TDI-16 și TDI-19 din buletinul statistic pentru 2011.
(16) A se vedea tabelele TDI-9 (partea iv), TDI-21 și TDI-103 din buletinul statistic pentru 2011. Pentru informaţii privind tratarea pacienţilor în funcţie de 

substanţa principală consumată, a se vedea capitolele respective. 
(17) A se vedea „Asistenţa pentru consumatorii de droguri din penitenciare”, p. 41.
(18) A se vedea tabelele HSR-1, HSR-2 și HSR-3 din buletinul statistic pentru 2011.

„Extras” privind finanţarea și costul 
tratamentului pentru consumul de droguri 

În această perioadă de austeritate fiscală, se acordă 
o mai mare atenţie tuturor aspectelor cheltuielilor statului, 
inclusiv costurilor tratamentului. Un „Extras” publicat de 
OEDT în acest an identifică principalele surse de finanţare 
a tratamentului pentru consumul de droguri în mai multe ţări 
europene. Acest extras sintetizează informaţiile disponibile 
cu privire la sumele cheltuite cu serviciile de tratament 
pentru consumul de droguri și costurile tratamentelor. 

Această publicaţie este disponibilă în varianta tipărită și pe 
site-ul OEDT, doar în limba engleză.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab9d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/treatment-costs
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(19) Această cifră trebuie interpretată cu precauţie, deoarece nu include toţi consumatorii care beneficiază temporar de tratament cu internare, ca parte 
a unei proceduri de tratament mai complexe. 

(20) A se vedea tabelele TDI-7, TDI-10, TDI-19 și TDI-21 din buletinul statistic pentru 2011.
(21) A se vedea tabelele TDI-12, TDI-13 și TDI-15 din buletinul statistic pentru 2011.
(22) Lituania și Austria nu aveau o strategie naţională în domeniul drogurilor la momentul efectuării sondajului.

Tratamentul cu spitalizare 

Sunt disponibile date referitoare la aproximativ 44 000 de 
consumatori de droguri care au început un tratament într-un 
centru cu internare din Europa în cursul anului 2009 (19). 
Jumătate dintre aceștia au menţionat ca principal drog 
opiaceele (53 %), urmate de canabis (16 %), cocaină 
(8 %) și substanţe stimulatoare altele decât cocaina (12 %). 
Pacienţii internaţi sunt în principal bărbaţi tineri, cu vârsta 
medie de 31 de ani, bărbaţii fiind de trei ori mai numeroși 
decât femeile (20).

Tratamentul cu spitalizare sau rezidenţial obligă pacienţii 
să rămână internaţi o perioadă cuprinsă între câteva 
săptămâni și câteva luni. În multe cazuri, aceste programe 
urmăresc să faciliteze pacienţilor abstinenţa de la 
consumul de droguri și nu permit tratamentul de substituţie. 
Dezintoxicarea, o intervenţie monitorizată pe termen 
scurt, menită să elimine simptomele de sevraj asociate 
consumului cronic de droguri, este, uneori, o condiţie pentru 
începerea tratamentului rezidenţial pe termen lung, bazat 
pe abstinenţă. În general, dezintoxicarea este o intervenţie 
cu internare oferită în spitale, în centrele de tratament 
specializate sau în centrele rezidenţiale cu secţii medicale 
sau psihiatrice.

În centrele de spitalizare, pacienţii beneficiază de cazare 
și de tratamente psihosociale structurate individual și 
participă la activităţi al căror obiectiv constă în reabilitarea 
și reintegrarea acestora în societate. Deseori, în acest 
context se utilizează metoda comunităţii terapeutice. 
Tratamentul cu internare pentru consumul de droguri este 
furnizat și de spitale de psihiatrie, în special pentru pacienţii 
cu tulburări psihice comorbide.

Potrivit unui sondaj efectuat în 2008 de către experţi 
naţionali, majoritatea ţărilor europene raportează 
disponibilitatea tratamentului psihosocial cu internare și 
a serviciilor de dezintoxicare pentru cei care apelează la 
acest tip de tratament. Estimările furnizate de experţi din 
16 ţări cu privire la timpul de așteptare pentru accesul la 
tratament psihosocial cu internare diferă de la o ţară la 
alta. Un număr de 14 ţări au raportat că timpul mediu de 
așteptare este mai scurt de o lună, în timp ce în Ungaria 
acesta este de câteva luni, iar în Norvegia de 25 de 
săptămâni.

Reintegrarea socială 
În general, nivelul excluderii sociale în rândul celor care 
beneficiază de tratament pentru consumul de droguri este 

ridicat, ceea ce ar putea împiedica recuperarea completă 
a persoanelor și ar putea submina rezultatele tratamentului. 
Informaţiile referitoare la pacienţii care au început un 
tratament pentru consumul de droguri în 2009 arată că 
majoritatea acestora erau șomeri (59 %) și aproximativ unul 
din zece nu avea o locuinţă stabilă (9 %). Nivelul de studii 
scăzut este frecvent în rândul pacienţilor, 37 % dintre ei 
fiind doar absolvenţi de studii primare, iar 4 % neatingând 
acest nivel (21). Este din ce în ce mai mult recunoscut faptul 
că dezvoltarea serviciilor care se ocupă de problema 
marginalizării și stigmatizării va mări șansele de reușită ale 
reintegrării sociale și va duce la o îmbunătăţire a calităţii 
vieţii acestor pacienţi (Lloyd, 2010).

Reintegrarea socială a consumatorilor de droguri în 
comunităţile lor locale este recunoscută drept componentă 
esenţială a strategiilor cuprinzătoare în domeniul drogurilor, 
punând accentul pe îmbunătăţirea aptitudinilor sociale, 
promovând educaţia și capacitatea de inserţie profesională 
și răspunzând nevoilor locative. Abordarea nevoilor sociale 
ale pacienţilor care urmează un tratament pentru consum 
de droguri poate juca un rol în reducerea consumului și 
menţinerea de către aceștia a abstinenţei pe termen lung 
(Laudet et al., 2009). 

Douăzeci și una de ţări europene raportează includerea 
unor secţiuni specifice privind reintegrarea socială în 
strategiile lor naţionale în domeniul drogurilor (22), punând 
accent, în special, pe nevoile consumatorilor de droguri 
legate de locuinţă, educaţie și ocuparea unui loc de 
muncă. Serviciile de reintegrare socială sunt furnizate fie 
concomitent cu tratamentul pentru consumul de droguri, 
fie după finalizarea acestuia, bazându-se pe colaborarea 
dintre serviciile de tratament specializate și instituţiile de 
asistenţă medicală sau socială. 

În general, deși majoritatea ţărilor raportează existenţa 
intervenţiilor în ceea ce privește locuinţele, educaţia și 
participarea la piaţa muncii, datele disponibile indică faptul 
că nivelul de realizare a acestor intervenţii se situează cu 
mult sub nevoile populaţiei consumatorilor de droguri care 
urmează un tratament. 

Locuinţe

Asigurarea accesului la un adăpost stabil și menţinerea 
acestui adăpost sunt esenţiale în procesul de reintegrare, 
ajutând la menţinerea pacienţilor sub tratament și sprijinind 
prevenirea recidivei (Milby et al., 2005). 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab15
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În Europa, nivelul furnizării de servicii destinate să 
răspundă nevoilor de cazare ale consumatorilor de droguri 
aflaţi în tratament este în general redus. Din cele 29 de ţări 
respondente într-un sondaj recent, mai puţin de o treime 
raportează că majoritatea pacienţilor care urmează un 
tratament ar putea avea acces la cazare de urgenţă (nouă 
ţări), locuinţe provizorii (opt ţări) și servicii pentru un mod 
de viaţă asistat (cinci ţări).

În pofida nivelului redus al furnizării acestor servicii 
raportat de ţările europene, majoritatea acestor ţări 
raportează că sunt disponibile locuinţe sociale destinate 
grupurilor vulnerabile, într-o măsură mai mare sau mai 
mică accesibile persoanelor care urmează un tratament 
pentru consumul de droguri. Aceste locuinţe sunt în mod 
normal acordate de către autorităţile locale sau de 
organizaţii neguvernamentale. Durata de ședere poate 
varia, iar accesul poate fi condiţionat (de exemplu, 
absenţa drogurilor, monitorizare din partea personalului 
care asigură tratamentul). În plus, în mai multe ţări există 
locuinţe speciale pentru persoanele care urmează un 
tratament pentru consumul de droguri; de exemplu, 18 ţări 
raportează asigurarea cazării de urgenţă (adăposturi pe 
timpul nopţii, cazare și masă), iar 20 de ţări oferă, într-o 
anumită proporţie, locuinţe provizorii, cum sunt soluţiile 
de compromis sub forma amenajării unor spaţii pentru 
locuit. Modul de viaţă independent poate constitui un 
pas important către reintegrarea în societate și în 12 ţări 
pacienţii aflaţi în tratament au, într-o anumită măsură, 
acces la facilităţi pentru un mod de viaţă asistat, în timp 
ce 15 ţări raportează programe care facilitează accesul 
la un mod de viaţă independent în cadrul pieţei imobiliare 
generale. În Franţa, centrele de tratament specializate 
oferă așa-numitele „chirii progresive”. Centrul plătește 
chiria pentru locuinţa respectivă, pe care o subînchiriază 
pacientului, acesta suportând o mică parte din costul 
chiriei. Pacientul beneficiază de locuinţă cu anumite condiţii 
de natură administrativă (de exemplu, plata facturilor) și de 
o gestionare a bugetului, iar după o „perioadă de probă”, 
devine în mod oficial chiriaș. 

Formarea și educaţia

Nevoile educaţionale ale consumatorilor de droguri aflaţi în 
tratament pot fi abordate în mai multe moduri. Deși sistemul 
educaţional convenţional poate constitui o primă opţiune, 
barierele individuale și sistemice, cum așteptările reduse, 
stigmatizarea și teama de eșec, pot împiedica pacienţii 
să participe (Lawless și Cox, 2000). Unsprezece ţări 
raportează disponibilitatea unor programe de sprijin menite 
să faciliteze accesul la sistemul educaţional principal 
pacienţilor aflaţi în tratament pentru consumul de droguri. 
În plus, 15 ţări raportează că pacienţii care urmează un 

tratament pentru consum de droguri pot accesa programele 
educaţionale destinate categoriilor vulnerabile din punct de 
vedere social. 

Învăţământul profesional sau tehnic ajută cursanţii să 
dobândească aptitudinile practice necesare ocupării unui 
loc de muncă într-o anumită profesie sau meserie și, de 
regulă, duce la o calificare profesională. În majoritatea 
ţărilor (20), pacienţii beneficiază de pregătire profesională 
prin intervenţii care vizează grupurile vulnerabile din punct 
de vedere social. În 16 ţări, există, de asemenea, intervenţii 
privind pregătirea profesională dedicate în mod special 
populaţiilor de consumatori de droguri care urmează un 
tratament. 

Ocuparea unui loc de muncă

Capacitatea de inserţie profesională este un concept 
esenţial în reintegrarea socială, mai multe ţări europene 
abordând nevoile de ocupare ale consumatorilor de 
droguri în strategiile lor naţionale privind ocuparea forţei 
de muncă. Activităţile care sporesc capacitatea de inserţie 
profesională pot ţine de domeniul psihologic (de exemplu, 
dezvoltarea personală, autoeficacitatea, respectul de 
sine, competenţele de rezistenţă și adaptare) și pot oferi 
consumatorilor de droguri aflaţi în recuperare un grup 
alternativ inter pares și noi competenţe pentru a sprijini 
reintegrarea cu succes în comunitatea în sens mai larg. În 
15 ţări, capacitatea de inserţie profesională a persoanelor 
care urmează un tratament pentru consumul de droguri 
este raportată ca fiind un obiectiv frecvent, standard al 
planurilor individuale de îngrijire. 

Dovezile indică faptul că ocuparea unui loc de muncă și 
capacitatea de inserţie profesională conduc la rezultate 
mai bune ale tratamentului pentru consumul de droguri 
(Kaskutas et al., 2004) și au un impact pozitiv asupra 
sănătăţii și calităţii vieţii, reducând comportamentul 
infracţional (Gregoire și Snively, 2001). Sistemele de sprijin, 
precum pieţei intermediare a muncii, care oferă muncă 
remunerată în locuri de muncă temporare și speciale, pot 
ajuta la reducerea decalajelor dintre șomajul pe termen 
lung și ocuparea unui loc de muncă pe piaţa deschisă 
a muncii. Aceste sisteme vizează în general persoanele 
dezavantajate (de exemplu, prin întreprinderi create pentru 
a angaja persoane cu handicap sau excluse din punct 
de vedere social) și pot include activităţi profesionale și 
voluntare. 

Douăzeci de ţări raportează intervenţii privind piaţa 
intermediară a muncii disponibile pentru categoriile 
vulnerabile din punct de vedere social care sunt, de 
asemenea, disponibile pentru persoanele care urmează un 
tratament pentru consumul de droguri; în 11 ţări, astfel de 
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(23) COM (2007) 199 final.
(24) A se vedea, de asemenea, portalul privind bunele practici.
(25) A se vedea tabelul HSR-3 din buletinul statistic pentru 2011 și capitolul 6.

intervenţii sunt disponibile în mod specific pentru pacienţii 
sub tratament. În Irlanda, de exemplu, proiectul „Ready for 
work” („Gata de muncă”) ajută persoanele fără adăpost, 
inclusiv consumatorii de droguri, să participe la cursuri 
de formare sau să ocupe un loc de muncă, oferindu-le 
formare prealabilă ocupării locului de muncă, experienţă 
profesională neremunerată și sprijin prin monitorizare 
ulterioară. Pacienţii care urmează un tratament pentru 
consum de droguri pot fi eligibili pentru alte iniţiative, 
sprijinirea încadrării în muncă, prin care persoanele cu 
handicap sau alte categorii dezavantajate sunt sprijinite 
să ocupe și să menţină un loc de muncă plătit. Deși 17 ţări 
raportează că intervenţiile de sprijinire a încadrării în 
muncă sunt accesibile pacienţilor aflaţi în tratament, doar 
patru raportează un nivel suficient de aplicare.

Reducerea riscurilor
Prevenirea și reducerea riscurilor asociate drogurilor 
reprezintă un obiectiv de sănătate publică în toate statele 
membre și în strategia UE referitoare la droguri (23). În 
prezent, sunt disponibile analize ale dovezilor știinţifice 
ale intervenţiilor pentru reducerea riscurilor, precum și 
studii care arată impactul combinat al acestor intervenţii, în 
vederea planificării serviciilor (OEDT, 2010b) (24). 

Printre principalele intervenţii din acest domeniu se numără 
tratamentul de substituţie pentru opiacee și programele 
de schimb de ace și seringi care vizează combaterea 
deceselor cauzate de supradoze și a răspândirii bolilor 
infecţioase. Tratamentul de substituţie este raportat ca fiind 
disponibil în toate ţările, iar programe de schimb de ace și 
seringi există în toate ţările, cu excepţia Turciei. În ultimele 
două decenii, Europa a cunoscut o creștere și o consolidare 
a măsurilor de reducere a riscurilor, precum și integrarea 
cu o serie de alte servicii de asistenţă medicală și socială. 
Dacă iniţial, la sfârșitul anilor 1980, a avut drept principal 
obiectiv epidemia de HIV/SIDA, reducerea riscurilor s-a 
extins, în perspectiva mai largă a adaptării la nevoile 
medicale și sociale ale consumatorilor problematici de 
droguri, în special ale celor care sunt excluși din punct de 
vedere social. 

În 2009, numărul pacienţilor care au accesat tratamentul 
de substituţie a crescut în majoritatea ţărilor (25). În plus, 
Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Polonia, România și Croaţia au 
raportat creșteri ale gradului de utilizare a centrelor de 
reducere a riscurilor cu acces necondiţionat și a existat 
o extindere geografică a programelor de schimb de ace și 
seringi în Ungaria.

Majoritatea ţărilor europene oferă o gamă largă de 
servicii de sănătate și servicii sociale suplimentare, inclusiv 
de evaluare și consiliere individuală cu privire la riscuri, 
informaţii specifice și educaţie referitoare la un consum în 
condiţii de mai mare siguranţă. Distribuirea de materiale 
pentru injecţii altele decât ace și seringi, promovarea 
utilizării prezervativelor în rândul consumatorilor de 
droguri prin injectare, depistarea și consilierea în ceea 
ce privește bolile infecţioase, tratamentul antiretroviral și 
vaccinarea împotriva hepatitei virale s-au intensificat în 
ultimii ani. Modelele de proiecţii sugerează că atingerea 
celui mai mare efect potenţial al intervenţiilor (programe 
de schimb de ace și seringi, tratament de substituţie 
și tratament antiretroviral) în beneficiul unei proporţii 
importante a populaţiei vizate și pentru o perioadă 
de timp îndelungată reduce transmiterea HIV în rândul 
consumatorilor de droguri prin injectare; de asemenea, 
aceste modele sugerează că cele mai bune efecte sunt 
obţinute atunci când nivelurile de infectare sunt încă 
scăzute (Degenhardt et al., 2010).

O analiză multidisciplinară a bazei de date concrete privind 
intervenţiile de reducere a riscurilor de infectare în rândul 
consumatorilor de droguri a fost efectuată de Institutul 
Naţional Francez pentru Sănătate și Cercetare în Domeniul 
Medical (Inserm). În cadrul studiului, a fost trecută în revistă 
literatura știinţifică referitoare la aspectele medicale, 
epidemiologice, sociologice, economice și de sănătate 
publică legate de reducerea riscurilor și s-au organizat 
audieri ale experţilor și dezbateri publice. „Raportul 
colectiv al experţilor” recomandă ca politicile de reducere 
a riscurilor să fie considerate o parte esenţială a unei 
strategii mai ample în vederea reducerii inegalităţilor în 
domeniul sănătăţii. De asemenea, este necesar ca serviciile 
să fie integrate cu alte servicii din domeniul drogurilor, 
ca parte a procesului de îngrijire continuă. Cu toate că 
prevenirea atât a consumului de droguri, cât și a trecerii la 
consumul prin injectare rămâne prioritară, cei care consumă 
droguri prin injectare trebuie ajutaţi să reducă riscurile 
asociate. Raportul recomandă, ca și în cazul intervenţiilor 
medicale și sociale, ca măsurile de reducere a riscurilor să 
fie incluse în planuri de asistenţă individualizate.

Asigurarea calităţii 
Majoritatea ţărilor europene desfășoară o serie de activităţi 
orientate către asigurarea calităţii intervenţiilor și serviciilor 
în domeniul drogurilor. Aceste activităţi cuprind elaborarea 
de orientări privind tratamentul, evaluarea comparativă 
a serviciilor, pregătirea personalului și procedurile de 
acreditare și certificare a calităţii. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0199en01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
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(26) Pentru mai multe informaţii, a se vedea portalul privind bunele practici. 

Standarde de calitate pentru Europa 

Studiul EQUS, comandat de Comisia Europeană, urmărește 
ajungerea la un consens între specialiștii și părţile interesate 
din Europa în ceea ce privește standardele de calitate 
existente în domeniul intervenţiilor pentru reducerea cererii. 
Aceasta include și formularea unei definiţii mai clare 
a standardelor minime, care a fost utilizată atât pentru 
recomandările bazate pe date concrete, cât și pentru 
procedurile organizaţionale. Studiul EQUS elimină această 
ambiguitate și realizează o distincţie între trei tipuri de 
standarde. Acestea sunt definite ca standarde structurale 
(de exemplu mediul fizic, accesibilitatea, componenţa 
și calificarea personalului), standarde procedurale (de 
exemplu planificarea individualizată, cooperarea cu 
alte agenţii, păstrarea evidenţei pacienţilor) și standarde 
privind rezultatele (satisfacţia pacienţilor și a personalului, 

stabilirea și măsurarea obiectivelor tratamentului). 
Concluziile studiului ar trebui să fie disponibile până la 
sfârșitul anului 2011 și vor fi utilizate de Comisia Europeană 
pentru a elabora un document de consens la nivelul UE, pe 
care să îl prezinte Consiliului până în 2013 (26). 

Formarea și educaţia personalului

Formarea personalului și învăţarea continuă în domeniul 
consumului de droguri sunt activităţi esenţiale pentru 
asigurarea calităţii serviciilor. Rezultatele informaţiilor 
colectate recent în mod ad-hoc arată că în cele 27 de ţări 
care au transmis rapoarte există programe de formare 
specifice în domeniul dependenţei de droguri, acestea fiind 
dedicate profesiilor de medic, asistent medical, psiholog 
și asistent social. În timp ce unele ţări au elaborat cursuri 
universitare specializate, altele oferă cursuri postuniversitare 
sau de învăţare continuă. Activităţile de formare și educaţie 
cel mai bine structurate și dezvoltate se găsesc în domeniul 
medical. Trei ţări raportează că au instituit o specializare 
medicală în domeniul dependenţei de droguri. În 1980, 
Republica Cehă a introdus specializarea medicina 
dependenţei de droguri, iar în 2008 profesia non-medicală 
de „specialist în dependenţa de droguri”; în 2007, în Ţările 
de Jos a fost introdus un modul de specializare în domeniul 
medicinei dependenţei de droguri, cu durata de doi ani; 
Germania are cursuri postuniversitare de consiliere privind 
consumul de substanţe și dependenţa de droguri, dar și 
un modul privind tratamentul asistat pentru consumul de 
heroină. Dovezile eficacităţii abordărilor precum „educaţia 
medicală continuă” rămân limitate și neconcludente. 
Recent a fost propusă o abordare mai interactivă, numită 
„dezvoltare profesională continuă” (Horsley et al., 2010), 
care implică formarea medicilor în ceea ce privește 
o mare diversitate de competenţe, și anume comunicare, 
management și consiliere pentru sănătate, însă necesită 
testări suplimentare. 

Aplicarea legislaţiei în domeniul drogurilor 
și infracţiunile la regimul drogurilor 

Aplicarea legislaţiei în domeniul drogurilor reprezintă 
o componentă importantă a politicilor naţionale și 
europene privind drogurile și cuprinde o gamă largă de 
intervenţii realizate în special de poliţie și de alte instituţii 
poliţienești (de exemplu, vama). O categorie a acestor 
intervenţii, operaţiunile sub acoperire, sunt prezentate 
pe scurt în raportul de faţă. Datele privind activităţile de 
aplicare a legislaţiei în domeniul drogurilor sunt deseori 
mai puţin numeroase sau accesibile decât cele din alte 
domenii de politică privind drogurile. O excepţie notabilă 

Implicarea consumatorilor de droguri

Conceptul de implicare a utilizatorului de servicii în politica 
de sănătate a căpătat amploare odată cu stabilirea 
unei noi agende privind sănătatea publică și furnizarea 
de servicii de asistenţă medicală, prin Declaraţia de la 
Ottawa a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, din 1986. 
Implicarea activă a consumatorilor de droguri în adaptarea 
serviciilor în domeniu a început însă încă din anii 1970, în 
Ţările de Jos. 

Mai recent, ca treaptă către facilitarea implicării 
organizaţiilor consumatorilor de droguri la nivel naţional 
și european, Reţeaua europeană de reducere a riscurilor 
a demarat realizarea unui catalog al organizaţiilor 
consumatorilor de droguri din Europa. 

Implicarea consumatorilor diferă din punct de vedere 
al formei și scopurilor diferite urmărite (Bröring și 
Schatz, 2008). Activităţile pot cuprinde sondaje în 
rândul utilizatorilor de servicii privind accesibilitatea și 
calitatea serviciilor; solicitarea opiniei utilizatorilor în 
ceea ce privește recrutarea de personal; instituirea de 
grupuri tematice în vederea dezvoltării de noi domenii 
ale serviciilor și includerea organizaţiilor utilizatorilor în 
promovarea sănătăţii și elaborarea de politici în materie 
de droguri. Organizaţiile consumatorilor de droguri sunt 
frecvent angajate în activităţi de sprijinire și educare inter 
pares în ceea ce privește prevenirea bolilor infecţioase, 
precum și în realizarea de materiale informative care 
sprijină crearea de reţele și ajută la sensibilizarea 
publicului cu privire la principalele probleme ale 
consumatorilor de droguri (Hunt et al., 2010). Implicarea 
consumatorilor poate fi o modalitate pragmatică și etică de 
asigurare a calităţii și acceptabilităţii serviciilor. Cu toate 
acestea, pentru a permite participarea consumatorilor de 
droguri și pentru a asigura succesul implicării acestora, este 
necesar un sprijin adecvat. 

A se vedea, de asemenea, site-ul Reţelei europene de 
reducere a riscurilor.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
http://www.eurohrn.eu/
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(27) Pentru o imagine de ansamblu asupra aspectelor juridice ale livrărilor controlate în Europa, a se vedea baza de date legislativă europeană privind 
drogurile.

este reprezentată de datele privind infracţiunile la regimul 
drogurilor, care sunt prezentate la sfârșitul acestei secţiuni. 

Acţiuni sub acoperire 

Succesul urmăririi penale a marilor infractori la regimul 
drogurilor și lichidarea reţelelor organizate de distribuţie 
de droguri reprezintă priorităţi esenţiale în ceea ce privește 
reducerea ofertei, în temeiul planului actual de acţiune al 
UE în domeniul drogurilor. Aceasta reprezintă o provocare 
pentru agenţiile de aplicare a legii, deoarece majoritatea 
infracţiunilor la regimul drogurilor sunt detectate doar 
cu ajutorul acţiunilor proactive de aplicare a legii 
(OEDT, 2009a). Acesta este, în special, cazul infracţiunilor 
grave care implică distribuţia intermediară și angro, care 
tind să fie comise de persoane și organizaţii criminale care 
își păstrează foarte bine secretul.

Ca răspuns la infracţionalitatea gravă la regimul drogurilor, 
instituţiile europene de aplicare a legii utilizează din ce 
în ce mai frecvent tehnici sub acoperire, incluzând atât 
utilizarea tehnologiei, precum interceptarea convorbirilor 
telefonice sau supravegherea electronică, cât și operaţiuni 
sub acoperire. Aceste operaţiuni pot implica ofiţeri de 
poliţie (agenţi sub acoperire) și persoane particulare aflate 
sub supravegherea poliţiei (informatori). În toate cele 27 de 
state membre ale Uniunii Europene există temei juridic 
pentru utilizarea acestor tipuri de acţiuni. 

Acţiunile sub acoperire împotriva reţelelor de trafic de 
droguri se utilizează în scopul culegerii de informaţii fiabile 
cu privire la identitatea și rolul membrilor reţelei, detectarea 
rutelor de contrabandă, a destinaţiilor și punctelor de 
depozitare, precum și pentru aflarea locului și orei la care 
au loc livrările de droguri. Deseori agenţii sau informatorii 
trebuie să se infiltreze în reţelele criminale, acestea 
păstrându-și foarte bine secretele faţă de persoanele din 
exterior și organizându-și informaţiile în mai multe niveluri. 
Culegerea de informaţii vizează în principal funcţionarea 
reţelelor de droguri și rolurile membrilor acestora. 

Acţiunile sub acoperire ridică probleme de natură 
juridică, în special în ceea ce privește persoana care 
face obiectul provocării. Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a stabilit principiile de bază privind utilizarea 
„agenţilor provocatori”, într-o hotărâre din 1998 (Teixeira 
de Castro/Portugalia) (Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, 1998). Hotărârea menţionează că utilizarea 
tehnicilor sub acoperire nu trebuie să încalce dreptul la un 
proces echitabil, prin urmare, agenţiile de aplicare a legii 
nu trebuie să exercite o astfel de influenţă asupra unui 
subiect încât să provoace comiterea unei infracţiuni care 
în alte condiţii nu ar fi fost comisă. Agenţiile de aplicare 

a legii trebuie, în consecinţă, să „aibă suspiciuni obiective” 
cu privire la persoanele vizate înainte de a utiliza tehnicile 
sub acoperire. În majoritatea statelor membre, incitarea la 
comiterea unei infracţiuni de către părţi terţe este interzisă. 

Actele cu putere de lege și actele administrative naţionale 
reglementează acţiunile sub acoperire și au ca scop atât 
respectarea statului de drept, cât și siguranţa agenţilor sub 
acoperire. Legile naţionale și regulamentele care le însoţesc 
sunt diferite, dar tind să constituie un cadru general, care 
este specificat în documentele de însoţire care sunt rareori 
date publicităţii. De asemenea, alte informaţii, de exemplu 
numărul de acţiuni sub acoperire executate anual, nu sunt 
de regulă date publicităţii. Totuși, studiile au indicat că 
în 2004, în Ţările de Jos s-au desfășurat 34 de acţiuni sub 
acoperire, din care 12 au contribuit la investigaţii sau la 
procese (Kruisbergen et al., 2011).

În majoritatea statelor membre ale UE, este necesară 
obţinerea aprobării unei autorităţi judiciare înainte 
de începerea unei acţiuni sub acoperire, iar cele mai 
multe acţiuni trebuie să fie monitorizate de o autoritate 
superioară, de regulă procurorul sau o judecătorie. 
Treisprezece state membre menţionează regulile de 
proporţionalitate și subsidiaritate, conform cărora 
intervenţia trebuie să fie proporţională cu infracţiunea la 
regimul drogurilor aflată sub cercetare, fiind necesar ca 
aceasta din urmă să fie suficient de gravă pentru a justifica 
o măsură sub acoperire. În plus, înainte de a executa 
o acţiune sub acoperire, trebuie să se stabilească în mod 
clar că nicio altă măsură de aplicare a legii, mai puţin 
invazivă, nu ar avea succes. 

Utilizarea metodei sub acoperire, inclusiv documente de 
identitate false și „firme paravan”, create pentru a oferi 
agenţilor sub acoperire locuri de muncă și mijloace de 
obţinere a veniturilor plauzibile, sunt admise de lege în 
majoritatea statelor membre. 

În acţiunile sub acoperire sunt folosite tehnici diverse, de 
exemplu achiziţiile clandestine de droguri servesc în primul 
rând la arestarea persoanelor în momentul vânzării de 
droguri ilegale. Livrările controlate reprezintă o tehnică 
ce permite transportul de loturi de marfă ilegală, cu buna 
știinţă a autorităţilor competente și cu monitorizare din 
partea acestora, între și în cadrul graniţelor naţionale. 
Loturile de marfă pot să conţină droguri sau precursori ai 
drogurilor, arme, ţigări, bani obţinuţi din activităţi ilicite 
sau chiar fiinţe umane. Majoritatea livrărilor controlate în 
Europa implică loturi care conţin droguri (Consiliul Uniunii 
Europene, 2009) și, în funcţie de legislaţia naţională, pot fi 
escortate de agenţi sub acoperire sau informatori sau pot 
face obiectul unei supravegheri cu mijloace tehnologice (27). 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html
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(28) Pentru o discuţie referitoare la relaţia dintre droguri și infracţiuni și o definiţie a „infracţiunilor legate de droguri”, a se vedea OEDT (2007b).
(29) A se vedea figura DLO-1 și tabelul DLO-1 din buletinul statistic pentru 2011.
(30) A se vedea tabelul DLO-2 din buletinul statistic pentru 2011.
(31) A se vedea figura DLO-1 și tabelul DLO-5 din buletinul statistic pentru 2011.
(32) A se vedea tabelul DLO-3 din buletinul statistic pentru 2011.

Infracţiuni la regimul drogurilor

Rapoartele iniţiale privind infracţiunile la regimul drogurilor, 
în principal rapoarte ale poliţiei, constituie singurele date de 
rutină disponibile în Europa cu privire la infracţiunile legate 
de droguri (28). De regulă, aceste date se referă la infracţiuni 
legate de consum (consum și deţinere în vederea consumului) 
sau furnizarea de droguri (producţie, trafic și vânzare de 
droguri), deși în unele ţări pot fi raportate și alte tipuri de 
infracţiuni (de exemplu, în legătură cu precursorii de droguri).

Datele privind infracţiunile la regimul drogurilor constituie 
un indicator direct al activităţii de aplicare a legii, deoarece 
se referă la infracţiuni consensuale, pe care potenţialele 
victime nu le raportează, de obicei. Aceste date sunt 
considerate adesea indicatori indirecţi ai consumului și 
traficului de droguri, deși cuprind doar acele activităţi care 
au atras atenţia instituţiilor de aplicare a legii. Acestea 
pot reflecta și diferenţe naţionale în ceea ce privește 
legislaţia, priorităţile și resursele. De asemenea, sistemele 
de informaţii naţionale diferă în Europa, în special în ceea 
ce privește practicile de înregistrare și raportare. Din aceste 
motive, este dificil de realizat comparaţii valabile între ţări, 
o metodă mai bună constând în compararea tendinţelor, nu 
a unor cifre absolute.

În general, creșterea numărului de infracţiuni la regimul 
drogurilor, observată în anii precedenţi, a încetinit în 2009. 
Un indice la nivelul UE, bazat pe datele furnizate de 21 de 
state membre, reprezentând 95 % din populaţia cu vârste 
cuprinse între 15 și 64 de ani din Uniunea Europeană, arată 
că, în perioada 2004-2009, numărul infracţiunilor raportate 
a crescut cu aproximativ 21 %. Dacă sunt luate în considerare 
toate ţările care au transmis rapoarte, datele indică tendinţe 
ascendente în 18 ţări și o stabilizare sau o scădere generală 
în unsprezece ţări în această perioadă (29). 

Infracţiuni legate de consum și ofertă

În comparaţie cu anii anteriori, nu s-a înregistrat 
nicio schimbare majoră în ceea ce privește ponderea 
infracţiunilor la regimul drogurilor legate de consum și 
a celor legate de ofertă. În majoritatea ţărilor europene 
(22), infracţiunile la regimul drogurilor legate de consum 
sau de posesia în vederea consumului au continuat să 
includă majoritatea infracţiunilor la regimul drogurilor 
din 2009, Estonia, Spania, Franţa, Ungaria, Austria 
și Suedia raportând proporţiile cele mai ridicate 
(81-94 %) (30). 

Creșterea numărului de infracţiuni la regimul drogurilor 
legate de consum, raportată în anii precedenţi, a încetinit 
în 2009. Între 2004 și 2009, numărul infracţiunilor la regimul 
drogurilor legate de consum a crescut în 15 dintre ţările care 
au transmis rapoarte, doar Bulgaria, Germania, Estonia, 
Malta, Austria și Norvegia raportând o scădere pentru 
această perioadă. În ansamblu, numărul infracţiunilor la 
regimul drogurilor legate de consum în Uniunea Europeană 
a crescut cu aproximativ 29 % în perioada 2004-2009. 

Infracţiunile legate de oferta de droguri au rămas 
stabile din 2007 până în prezent, deși estimativ prezintă 
o creștere aproximativă de 7 % în perioada 2004-2009 
în Uniunea Europeană. Pe parcursul acestei perioade, 
15 ţări raportează o creștere a infracţiunilor legate de 
oferta de droguri, în timp ce trei ţări raportează o scădere 
generală (31).

Tendinţe în funcţie de drog

Canabisul continuă să fie drogul ilegal cel mai des 
menţionat în legătură cu infracţiunile la regimul drogurilor 
raportate în Europa (32). În majoritatea ţărilor europene, 
infracţiunile legate de canabis reprezintă între 50 % și 
75 % din infracţiunile la regimul drogurilor raportate 
pentru 2009. Infracţiunile legate de alte droguri le 
depășesc pe cele legate de canabis în numai trei ţări: 

Formarea poliţiștilor europeni

Colegiul European de Poliţie (Cepol) este o agenţie 
a Uniunii Europene care funcţionează sub forma unei 
reţele de universităţi și academii de poliţie naţionale. Una 
dintre principalele misiuni a Cepol este de a organiza 
anual aproximativ 100 de activităţi de formare, în primul 
rând pentru ofiţerii de poliţie cu funcţii de conducere, pe 
teme esenţiale relevante pentru forţele de poliţie europene. 
Obiectivul general este promovarea unei abordări 
europene privind activitatea poliţienească. 

În scopul sprijinirii activităţilor proprii de formare și a celor 
ale statelor membre ale UE, Cepol a elaborat planuri 
comune de învăţământ pentru diferitele grupuri vizate, 
și anume ofiţeri cu funcţii de conducere, anchetatori 
și responsabili de caz, dar și pentru reprezentanţi ai 
guvernelor naţionale și academiilor de poliţie. Planul comun 
de învăţământ privind traficul de droguri prezintă o imagine 
de ansamblu asupra situaţiei drogurilor la nivel mondial, 
informaţii despre legislaţia privind drogurile, informaţii 
despre substanţele ilegale, cooperarea internaţională, 
strategiile existente privind activităţile poliţienești, precum 
și opţiuni specifice de tactică pentru diferite infracţiuni, de 
exemplu acţiuni secrete și provocări, și anume infracţiuni 
legate de droguri, dar și prevenirea consumului și 
reducerea cererii de droguri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab3
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(33) A se vedea figura DLO-3 și tabelul DLO-6 din buletinul statistic pentru 2011.
(34) A se vedea figura DLO-3 și tabelul DLO-8 din buletinul statistic pentru 2011.
(35) A se vedea figura DLO-3 și tabelul DLO-7 din buletinul statistic pentru 2011.
(36) La 1 septembrie 2009 existau peste 640 000 de persoane în penitenciarele din Uniunea Europeană. Datele de statistică penală din Europa sunt 

puse la dispoziţie de Consiliul Europei. 
(37) A se vedea tabelele DUP-1, DUP-2 și DUP-105 din buletinul statistic pentru 2011.

Republica Cehă și Letonia, în legătură cu metamfetamina 
(55 % și 27 %), și Malta, în legătură cu cocaina (36 %).

În perioada 2004-2009, numărul infracţiunilor la regimul 
drogurilor în legătură cu canabisul a crescut în 11 ţări care 
au transmis rapoarte, ducând la o creștere estimată de 20 % 
în Uniunea Europeană (figura 4). Tendinţe descendente sunt 
raportate de Franţa, Italia, Cipru, Malta și Ţările de Jos (33). 

Infracţiunile legate de cocaină au crescut în 
perioada 2004-2009 în 11 ţări care au transmis rapoarte, 
în timp ce Bulgaria, Germania, Italia, Austria și Croaţia au 
raportat tendinţe descendente. La nivelul Uniunii Europene, 
infracţiunile legate de cocaină au crescut cu aproximativ 
39 % pe parcursul aceleiași perioade, dar au înregistrat 
o tendinţă spre stabilizare în ultimii doi ani (34).

Numărul infracţiunilor legate de heroină a înregistrat 
o ușoară scădere în 2009. La nivelul Uniunii Europene, 
numărul acestui de tip de infracţiuni a crescut cu 22 % în 
perioada 2004-2009. Numărul infracţiunilor legate de 
heroină a crescut în 11 ţări care au transmis rapoarte, în 
timp ce Bulgaria, Germania, Malta, Ţările de Jos și Austria 
au raportat o scădere pentru aceeași perioadă (35).

Numărul infracţiunilor legate de amfetamine, raportate 
în Uniunea Europeană, a înregistrat o ușoară scădere 
în 2009, deși tendinţa generală din 2004 până în prezent 
indică o creștere estimată, în ansamblu, de 16 %. În schimb, 
numărul infracţiunilor legate de ecstasy s-a redus la 
jumătate în aceeași perioadă (o scădere cu 54 %).

Răspunsuri medicale și sociale pentru 
consumatorii de droguri din penitenciare
În Uniunea Europeană, proporţia deţinuţilor condamnaţi 
pentru infracţiuni la regimul drogurilor variază între 3 % 
și 53 %, în jumătate din ţările care au transmis rapoarte 
proporţiile înregistrate fiind între 9 % și 25 % (36). Aceste 
cifre nu includ deţinuţii închiși pentru infracţiuni de furt, 
comise pentru suportarea cheltuielilor pe care le presupune 
dependenţa de droguri sau alte infracţiuni legate de droguri. 

Consumul de droguri la populaţiile din penitenciare

Până în prezent, încă nu au fost standardizate 
metodologiile utilizate în studiile privind consumul de 
droguri la populaţia din penitenciare (Carpentier et al., 
2011). Cercetările arată însă că prevalenţa consumului 
de droguri este mai mare în rândul deţinuţilor decât în 
rândul populaţiei în general. Datele obţinute în urma mai 

multor studii realizate începând cu anul 2006 indică 
diferenţe considerabile în ceea ce privește prevalenţa 
consumului de droguri în rândul deţinuţilor: consumul 
regulat de droguri ilegale înaintea intrării în penitenciar 
a fost raportat doar de 8 % din respondenţi în unele 
ţări și de până la 65 % în altele. De asemenea, studiile 
indică faptul că în rândul deţinuţilor pot fi concentrate 
cele mai dăunătoare forme de consum, între 5 % și 31 % 
din respondenţi raportând că au consumat droguri prin 
injectare cel puţin o dată (37).

Figura 4: Rapoarte privind infracţiunile legate de consumul sau 
posesia de droguri în scopul consumului și oferta de droguri în 
statele membre ale UE: indici ai tendinţelor în 2004-2009 și 
defalcarea în funcţie de drog a rapoartelor pentru 2009
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NB: Tendinţele se bazează pe informaţiile disponibile despre numărul 
rapoartelor privind infracţiunile la regimul drogurilor (penale și nepenale) 
raportate de statele membre ale UE; indexul tuturor seriilor este 100 în 2004 
acestea fiind ponderate în funcţie de dimensiunile populaţiei fiecărei ţări 
pentru a alcătui o  tendinţă globală la nivelul UE; defalcarea în funcţie de 
drog se referă la numărul total al rapoartelor pentru  2009. Pentru mai 
multe informaţii, a  se vedea figurile DLO-4 și DLO-5 din buletinul statistic 
pentru 2011.

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab7
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig4
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig5
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La intrarea în penitenciar, majoritatea consumatorilor 
reduc sau încetează consumul de droguri, în special 
ca urmare a dificultăţii obţinerii substanţelor. Cu toate 
acestea, este recunoscut faptul că drogurile ilegale 
reușesc să ajungă în cele mai multe penitenciare, în pofida 
tuturor măsurilor luate pentru a reduce oferta de droguri. 
În studiile desfășurate începând cu 2006, se estimează 
că între 1 % și 51 % din deţinuţi au consumat droguri în 
penitenciar. Drogul cel mai frecvent utilizat de deţinuţi 
este canabisul, urmat în general de cocaină și heroină (38). 
Penitenciarul poate constitui un mediu propice în care 
deţinuţii pot începe să consume droguri sau să încerce 
forme de consum mai dăunătoare. De exemplu, un studiu 
realizat în Belgia în 2008, constata că peste o treime din 
deţinuţii care consumau droguri începuseră să consume 
un nou drog în timpul detenţiei, heroina fiind menţionată 
cel mai frecvent (Todts et al., 2009). Deţinuţii consumatori 
de droguri prin injectare utilizează în comun instrumentele 
pentru injectare mai des decât consumatorii care trăiesc 
în comunitate, ceea ce generează preocupări cu privire 
la posibila răspândire a bolilor infecţioase în rândul 
populaţiei din penitenciare. 

HIV și hepatita virală în rândul consumatorilor de 
droguri prin injectare din penitenciare

În Europa există puţine date cu privire la răspândirea 
infecţiei cu HIV în rândul consumatorilor de droguri prin 
injectare aflaţi în penitenciare. Aceste date sunt în special 
indisponibile în ţările care raportează cele mai ridicate 
niveluri de prevalenţă a infecţiei legate de consumul de 
droguri prin injectare. În general, între cele opt ţări care 
furnizează date începând din 2004 (Bulgaria, Republica 
Cehă, Spania, Ungaria, Malta, Finlanda, Suedia, 
Croaţia) (39), nu se observă diferenţe importante în ceea 
ce privește prevalenţa HIV între consumatorii de droguri 
prin injectare aflaţi în penitenciare și cei din alte medii 
din ţară, deși acesta poate fi rezultatul caracterului limitat 
al datelor. Răspândirea HIV în rândul consumatorilor 
de droguri prin injectare aflaţi în penitenciare a fost 
în cea mai mare parte scăzută (0-7,7 %) în șapte ţări, 
în timp ce Spania a raportat o prevalenţă de 39,7 %. 
Date privind răspândirea virusului hepatitei C (VHC) în 
rândul consumatorilor de droguri prin injectare aflaţi în 
penitenciare au fost raportate de opt ţări, variind între 
11,5 % (Ungaria) și 90,7 % (Luxemburg). În Republica 
Cehă, Luxemburg și Malta, VHC pare să fie mai răspândit 
în rândul consumatorilor de droguri prin injectare testaţi în 
penitenciar comparativ cu cei testaţi în alte medii. Pentru 
patru ţări sunt disponibile date privind infecţia cu VHB 
(antigen de suprafaţă al virusului hepatitei B) în rândul 
consumatorilor de droguri prin injectare din penitenciare: 

Bulgaria (11,6 % în 2006), Republica Cehă (15,1 % în 
2010), Ungaria (0 % în 2009) și Croaţia (0,5 % în 2007).

Sănătatea în penitenciarele din Europa 

În special deţinuţii care au consumat droguri prin injectare 
prezintă frecvent nevoi multiple și complexe în materie 
de sănătate, fiind necesară o abordare multidisciplinară, 
precum și asistenţă medicală specializată. Deţinuţii au 
dreptul de a avea acces la serviciile medicale disponibile 
în ţară, fără discriminare pe criterii legate de situaţia 

(38) A se vedea tabelele DUP-3 și DUP-105 din buletinul statistic pentru 2011.
(39) A se vedea tabelul INF-117 din buletinul statistic pentru 2011 și rapoartele Reitox naţionale transmise de Malta (2005) și Republica Cehă (2010).

Elaborarea indicatorilor referitori la pieţele 
drogurilor, reducerea infracţionalităţii și 
ofertei în Europa 

Intensificarea monitorizării ofertei de droguri ilegale 
în Europa constituie o prioritate a actualei strategii și 
a planului de acţiune al UE în domeniul drogurilor. Ca 
urmare a publicării, în octombrie 2010, a unui document 
de lucru al Comisiei Europene referitor la îmbunătăţirea 
colectării de date privind oferta de droguri (1), cu ocazia 
primei conferinţe europene privind indicatorii ofertei de 
droguri, organizate de Comisia Europeană împreună cu 
OEDT, a fost iniţiat un proces de elaborare de indicatori de 
monitorizare a ofertei de droguri în Europa (2). 

Cadrul conceptual general de monitorizare a ofertei de 
droguri ilegale în Europa va include trei componente: 
pieţele de droguri, infracţionalitatea legată de droguri și 
reducerea ofertei de droguri. Trei grupuri de lucru, sprijinite 
de către OEDT, vor realiza o foaie de parcurs pentru 
aceste domenii în 2011, axată pe obiective de monitorizare 
pe termen scurt, mediu și lung. Se va acorda atenţie 
posibilităţilor de standardizare, extindere și îmbunătăţirea 
a sistemelor existente de colectare a datelor în fiecare 
dintre aceste domenii și vor fi efectuate cercetări specifice.

În domeniul pieţelor de droguri, activităţile viitoare vor 
viza îmbunătăţirea seturilor de date referitoare la preţul 
drogurilor și la concentraţie, precum și potenţialul datelor 
știinţifice medico-legale. Elaborarea unui instrument 
european de monitorizare standard privind infracţiunile 
la regimul drogurilor și a unor indicatori ai producţiei de 
droguri intraeuropene va fi esenţială pentru domeniul 
infracţionalităţii legate de droguri, ca și definirea 
priorităţilor de cercetare. Organele de poliţie și de justiţie 
penală vor avea un rol central în monitorizarea reducerii 
ofertei de droguri. Activitatea în acest domeniu insuficient 
explorat va debuta cu un exerciţiu de identificare, pentru 
a realiza o imagine de ansamblu a activităţilor de reducere 
a ofertei de droguri în Europa. Existenţa, rolul și practicile 
unităţilor specializate de aplicare a legii în domeniul 
drogurilor vor constitui un punct de plecare, OEDT lansând 
o anchetă în 2011. 

(1) SEC(2010) 1216 final (disponibil online).
(2) Concluziile conferinţei sunt disponibile online.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab117
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1216/COM_SEC(2010)1216_EN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/supply-indicator-conference-2010/conclusions
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(40) Rezoluţia A/RES/45/111 a Adunării Generale a ONU privind principiile de bază ale tratamentului deţinuţilor (disponibilă online). 
(41) JO L 165, 3.7.2003, p. 31.
(42) A se vedea tabelul HSR-7 din buletinul statistic pentru 2011. 
(43) A se vedea tabelul HSR-9 din buletinul statistic pentru 2011.

lor juridică (40) și se așteaptă ca serviciile medicale din 
penitenciare să poată asigura tratamentul pentru probleme 
legate de consumul de droguri, în condiţii comparabile 
cu cele oferite în afara detenţiei (CPT, 2006). Deși acest 
principiu general al echivalenţei este recunoscut în 
Uniunea Europeană prin Recomandarea Consiliului din 
18 iunie 2003 privind prevenirea și reducerea riscurilor 
pentru sănătate asociate dependenţei de droguri (41), 
iar actualul plan de acţiune al UE în domeniul drogurilor 
(2009-2012) prevede punerea în aplicare a acesteia, 
serviciile furnizate în penitenciare sunt de multe ori în urma 
celor oferite în cadrul comunităţii. 

Asistenţa pentru consumatorii  
de droguri din penitenciare 

În penitenciarele europene pot fi furnizate o serie de 
servicii în legătură cu consumul de droguri și problemele 
asociate acestuia. Acestea cuprind informări privind 
drogurile și sănătatea, asistenţă medicală pentru boli 
infecţioase, dezintoxicare și tratament pentru dependenţa 
de droguri combinat cu asistenţă psihosocială, măsuri de 
reducere a riscurilor și pregătire în vederea eliberării (42).

Majoritatea ţărilor au încheiat parteneriate interagenţii 
între serviciile de sănătate din penitenciare și furnizorii din 
cadrul comunităţii, inclusiv organizaţii neguvernamentale, 
pentru furnizarea de servicii de educaţie în domeniul 
sănătăţii și de tratamente în penitenciare, precum și pentru 
asigurarea continuităţii îngrijirii medicale la eliberare. 
Mai multe ţări europene au mers mai departe, plasând 

sănătatea în penitenciare în sarcina Ministerului Sănătăţii 
sau organizând asigurarea asistenţei medicale prin 
serviciile de sănătate publică, pentru a reduce inegalităţile 
în materie de sănătate. Primele ţări care au introdus astfel 
de sisteme au fost Norvegia și Franţa, urmate de Suedia, 
Italia, Anglia și Ţara Galilor și Slovenia. În Scoţia și Spania, 
această reformă este în curs de realizare. 

Tratamentul de substituţie pentru opiacee este acceptat în 
măsură din ce în ce mai mare la nivelul comunităţii, însă 
adoptarea acestuia în cadrul penitenciarelor se desfășoară 
într-un ritm lent, iar acoperirea variază considerabil (43). 
În 2009, consumatorii de droguri care beneficiau de 
tratament de substituţie în șase ţări ale UE (Estonia, 
Grecia, Cipru, Letonia, Lituania, Slovacia) nu au putut 
continua acest tratament după eliberare. Continuitatea 
și coerenţa tratamentului pentru dependenţa de droguri 
între comunitate și penitenciar și invers sunt deosebit de 
importante, având în vedere ratele mari ale deceselor prin 
supradoză la eliberare (Merrall et al., 2010). 

Răspândirea virusului hepatitei C în rândul populaţiei 
din penitenciare reprezintă o problemă de sănătate în 
creștere în Europa, programe de detectare specifice fiind 
raportate de Belgia, Bulgaria, Franţa, unele landuri din 
Germania, Lituania, Luxemburg, Ungaria și Finlanda. În 
pofida caracterului important al detectării acestor infecţii la 
intrarea în penitenciar (Sutton et al., 2006) și a rentabilităţii 
documentate a furnizării tratamentului împotriva VHC în 
penitenciare (Tan et al., 2008), numeroși deţinuţi nu sunt 
testaţi și trataţi.

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:EN:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
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Introducere

Canabisul este cel mai răspândit drog din Europa, 
unde este atât importat, cât și produs la nivel intern. 
În majoritatea ţărilor europene, consumul de canabis 
a crescut în cursul anilor ‚90 și la începutul anilor 2000. 
Este posibil ca Europa să intre în prezent într-o etapă 
nouă, deoarece datele obţinute în cadrul anchetelor 
efectuate în rândul populaţiei generale și în școli indică 
pentru multe ţări o tendinţă de stabilizare sau chiar 
descendentă a consumului de canabis. Cu toate acestea, 
nivelurile de consum rămân ridicate în comparaţie cu 
standardele istorice. De asemenea, în ultimii ani s-a 
observat o mai mare înţelegere a implicaţiilor pe care 
consumul pe termen lung și răspândit al acestui drog 
le are pentru sănătatea publică, precum și în ceea ce 
privește creșterea cererii de tratamente pentru probleme 
legate de canabis. Prin urmare, în ce anume constă 
un răspuns eficient la consumul de canabis rămâne 
o întrebare-esenţială în dezbaterea europeană privind 
drogurile. 

Oferta și disponibilitatea

Producţia și traficul

Canabisul poate fi cultivat în medii foarte diverse și crește 
singur în multe părţi ale lumii. Se estimează că este cultivat 
în 172 de ţări și teritorii (UNODC, 2009). Dificultatea de 
a obţine date exacte privind producţia globală de canabis 
este recunoscută în cele mai recente estimări ale UNODC, 
care apreciază că în 2008 producţia globală se situa între 
13 300 și 66 100 de tone de plante de canabis și între 
2 200 și 9 900 de tone de rășină de canabis.

În Europa, cultivarea canabisului este larg răspândită și 
pare să fie în creștere. Toate cele 29 de ţări europene care 
au transmis informaţii la OEDT au menţionat cultivarea 
internă a canabisului, deși se pare că amploarea și natura 
fenomenului variază într-o măsură considerabilă. Cu toate 
acestea, este probabil ca o mare parte din canabisul 
consumat în Europa să provină din traficul intraregional. 
Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Controlul 
Narcoticelor (2011b) menţiona Albania, Bulgaria, Fosta 

Capitolul 3
Canabisul

Tabelul 3: Capturile, preţul și concentraţia plantelor și rășinii de canabis
Rășină de canabis Plantă de canabis Plante de canabis (1)

Cantitatea capturată la nivel global 1 261 tone 6 022 tone n.a.

Cantitatea capturată 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia)

584 tone 
(594 tone)

57 tone 
(99 tone)

1,4 milioane plante și 42 tone 
(1,4 milioane plante și 42 
tone) (2) 

Numărul de capturi 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia)

400 000 
(405 000)

324 000 
(354 000)

25 000 
(25 100)

Preţul mediu cu amănuntul (EUR pe gram) 
Interval 
(Interval intercuartil) (3)

3-19 
(6,8-10,2)

2-70 
(6,3-10,9)

n.a. 
n.a.

Concentraţie medie (conţinutul THC %) 
Interval 
(Interval intercuartil) (3)

3-17 
(4,3-11,5)

1-15 
(4,4-8,9)

n.a. 
n.a.

(1) Ţările raportează cantitatea capturată fie ca număr de plante capturate, fie ca greutate, în tabel fiind prezentate totalurile ambelor cantităţi.
(2)  Cantitatea totală de plante de canabis capturate în 2009 ar putea fi subestimată, în mare parte din cauza lipsei datelor recente pentru Ţările de Jos, ţară care până în 2007 

a raportat capturi relativ mari. În absenţa datelor pentru 2008 și 2009, valorile pentru Ţările de Jos nu pot fi incluse în estimările europene pentru 2009.
(3)  Intervalul jumătăţii mijlocii a preţurilor medii raportate.
NB: Toate datele sunt valabile pentru 2009; n.a. = nu se aplică.
Surse: UNODC (2011) pentru valorile globale, punctele focale naţionale Reitox pentru datele europene.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(44) Datele privind capturile europene de droguri menţionate în acest capitol se găsesc în tabelele SZR-1-SZR-6 din buletinul statistic pentru 2011.
(45) Date fiind diferenţele în ceea ce privește mărimea transporturilor și distanţele parcurse, precum și nevoia de a trece frontierele naţionale, riscul 

capturării rășinii de canabis este mai mare decât în cazul plantelor de canabis de producţie internă.
(46) Analiza nu include capturile raportate de Turcia, de 20,4 milioane plante în 2004, deoarece datele privind cantităţile capturate nu sunt disponibile 

pentru anii următori.

Republică Iugoslavă a Macedoniei, Moldova, Muntenegru, 
Serbia și Ucraina ca surse ale canabisului consumat în 
Europa Centrală și de Est.

Plantele de canabis din Europa sunt, de asemenea, 
importate în special din Africa (de exemplu, Ghana, Africa 
de Sud, Egipt), și, în mai mică măsură, din America (în 
special din Insulele Caraibe), din Orientul Mijlociu (Liban) și 
din Asia (Thailanda). 

O anchetă recentă sugerează că Afganistanul a depășit 
Marocul ca cel mai mare producător de rășină de canabis. 
Producţia de rășină de canabis din Afganistan este estimată 
între 1 200 și 3 700 de tone anual (UNODC, 2011). Deși 
o parte din rășina de canabis produsă în Afganistan este 
vândută în Europa, Marocul rămâne probabil principalul 
furnizor al Europei pentru acest drog. Rășina de canabis 
din Maroc este de regulă introdusă clandestin în Europa 
în special prin Peninsula Iberică, iar Ţările de Jos și Belgia 
au rolul de centru secundar de distribuţie și depozitare 
(Europol, 2011). 

Capturi

În 2009, la nivel global au fost capturate aproximativ 
6 022 de tone de plante de canabis și 1 261 de tone de 
rășină de canabis (tabelul 3), ceea ce reprezintă o scădere 
totală de aproximativ 11 % faţă de anul precedent. America 
de Nord a continuat să înregistreze cea mai mare cantitate 
de plante de canabis capturată (70 %), în timp de cantităţile 
de rășină de canabis capturate au rămas concentrate în 
Europa de Vest și Centrală (48 %) (UNODC, 2011).

În 2009, în Europa au avut loc aproximativ 354 000 de 
capturi de plante de canabis, însumând aproximativ 
99 de tone, din care peste o treime în Turcia (42 de tone), 
un număr record; de asemenea, capturi record au fost 
raportate de Grecia (7 tone) și Portugalia (5 tone) (44). În 
perioada 2004-2009, numărul total de capturi s-a dublat, 
și a crescut, de asemenea, cantitatea de plante de canabis 
capturată. Începând din 2005, Regatul Unit a reprezentat 
aproximativ jumătate din capturi, cantitatea minimă anuală 
fiind de aproximativ 20 de tone. 

Capturile de rășină de canabis în Europa au continuat să 
le depășească pe cele de plantă de canabis, atât în ceea 
ce privește numărul, cât și cantitatea, cu toate că diferenţa 
este în scădere (45). În 2009, au fost efectuate aproximativ 
405 000 de capturi de rășină de canabis care au avut 
ca rezultat interceptarea a circa 594 de tone de drog, de 
șase ori mai mult în comparaţie cu cantitatea de plante 

de canabis capturată. În perioada 2004-2009, numărul 
capturilor de rășină de canabis a crescut constant, în timp 
ce cantitatea totală capturată a înregistrat o scădere faţă 
de vârful de 1 080 de tone înregistrat în 2004. În 2009, 
la fel ca în alţi ani, Spania a raportat jumătate din numărul 
total de capturi de rășină de canabis și aproximativ trei 
sferturi din cantitatea capturată.

Numărul de capturi de plantă de canabis a crescut din 
2004, ajungând la aproximativ 25 100 de cazuri în 2009. 
Ţările raportează cantitatea capturată sub forma unor 
estimări privind numărul de plante sau greutatea capturilor. 
Numărul de plante capturate raportat în Europa a crescut 
de la 1,7 milioane în 2004 la aproape 2,5 milioane în 
2005-2007 (46). Datele disponibile pot indica o scădere în 
2008 la nivelul Europei, însă tendinţele actuale în ceea ce 
privește numărul de plante de canabis capturate nu pot fi 
estimate din cauza absenţei unor date recente din Ţările de 
Jos care în mod tradiţional raportează cantităţi mari. Din 
2004, greutatea raportată a plantelor capturate a crescut 
de peste trei ori, ajungând la 42 de tone în 2009, din 
care cea mai mare parte a continuat să fie înregistrată de 
Spania (29 de tone) și de Bulgaria (10 tone).

Concentraţia și preţul

Concentraţia produselor din canabis este determinată 
de conţinutul lor de delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), 
principalul constituent activ. Concentraţia canabisului 
variază mult între ţări și în interiorul acestora, între diferite 
produse din canabis și între soiurile genetice. Informaţiile 
referitoare la concentraţia canabisului se bazează, în 
principal, pe analiza medico-legală a eșantioanelor 
prelevate din canabisul capturat. Nu este clar în ce măsură 
eșantioanele analizate reflectă întreaga piaţă și, din acest 
motiv, datele referitoare la concentraţie trebuie interpretate 
cu precauţie. 

În 2009, conţinutul de THC al rășinii de canabis a variat, 
în medie, între 3 % și 17 %. Concentraţia medie a plantelor 
de canabis (inclusiv sinsemilla, forma plantei de canabis 
cu cea mai mare concentraţie) a variat între 1 % și 15 %. 
Concentraţia medie a plantei sinsemilla a fost raportată 
doar de trei ţări: 2 % în România, 11 % în Germania și 15 % 
în Ţările de Jos. În perioada 2004-2009, concentraţia 
medie a rășinii de canabis a fost diferită în cele 15 ţări 
care au furnizat date suficiente. Concentraţia plantei de 
canabis a rămas relativ stabilă sau a scăzut în zece dintre 
ţările care au transmis rapoarte și a crescut în Republica 
Cehă, Estonia, Ţările de Jos și Slovacia. Date referitoare 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
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la evoluţia concentraţiei canabisului produs la nivel 
local provin doar de la Ţările de Jos, unde s-a observat 
o scădere a concentraţiei medii a „nederwiet”: de la un 
maxim de 20 % în 2004 la 15 % în 2009 (47).

În 2009, preţul mediu la vânzarea cu amănuntul a rășinii 
de canabis a variat de la 3 EUR la 19 EUR pentru un 
gram în cele 18 ţări care au furnizat astfel de informaţii, 
12 dintre aceste ţări raportând valori între 7 EUR și 10 EUR. 
În ceea ce privește plantele, media preţului de vânzare cu 
amănuntul a variat între 2 EUR și 70 EUR pentru un gram 
în cele 20 de ţări care au raportat astfel de informaţii, 
12 dintre ele raportând preţuri între 5 EUR și 10 EUR. Între 
2004 și 2009, preţul mediu la vânzarea cu amănuntul 
atât pentru rășina, cât și pentru planta de canabis a rămas 
stabil sau a crescut în cele mai multe din cele 18 ţări care 
au transmis date, excepţie făcând Letonia, Ungaria și 
Polonia, unde preţul rășinii de canabis a scăzut.

Prevalenţa și tiparele de consum

Consumul de canabis la nivelul populaţiei generale

O estimare precaută indică faptul că aproximativ 
78 de milioane de europeni au consumat canabis cel 
puţin o dată (prevalenţa pe parcursul vieţii), ceea ce 
reprezintă mai mult de o persoană din cinci din segmentul 
de populaţie cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani (a se 
vedea tabelul 4 pentru o sinteză a datelor). Între ţări există 
diferenţe considerabile, cifrele care reflectă prevalenţa 
la nivel naţional variind între 1,5 % și 32,5 %. Pentru 
majoritatea ţărilor, estimările prevalenţei se încadrează în 
intervalul 10-30 % în cazul adulţilor.

Se estimează că 22,5 milioane de europeni au consumat 
canabis în ultimul an sau, în medie, 6,7 % din numărul total 
al persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani. Estimările 
prevalenţei în cursul ultimei luni vor include persoanele care 
consumă mai frecvent drogul, deși nu neapărat zilnic sau 
intensiv. Se estimează că circa 12 milioane de europeni au 
consumat drogul în ultima lună, în medie aproximativ 3,6 % 
din populaţia cu vârste între 15 și 64 de ani. 

Consumul de canabis în rândul tinerilor adulţi

Consumul de canabis este concentrat în cea mai mare parte 
în rândul tinerilor (15-34 de ani), cele mai ridicate niveluri 
de consum în ultimul an fiind raportate în general în rândul 
persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani. Această situaţie 
apare în toate ţările care au transmis rapoarte, cu excepţia 
Ciprului și Portugaliei (48).

Datele de anchetă la nivelul populaţiei sugerează faptul 
că, în medie, 32 % din tinerii adulţi europeni (15-34 de ani) 
au consumat cel puţin o dată canabis, în timp ce 12,1 % 
au consumat drogul în ultimul an, iar 6,6 % l-au consumat 
în ultima lună. Se estimează că proporţii chiar mai ridicate 
de europeni din grupa de vârstă 15-24 de ani au consumat 
canabis în ultimul an (15,2 %) sau în ultima lună (8 %). 
Estimările naţionale pe marginea prevalenţei consumului de 
canabis variază mult între ţări în privinţa tuturor indicatorilor 
de prevalenţă. De exemplu, estimările pentru prevalenţa 
consumului de canabis în rândul tinerilor adulţi, pentru anul 
trecut, din ţările de la capătul superior al intervalului sunt 
de peste 20 de ori mai ridicate decât cele din ţările cu 
prevalenţa cea mai mică.

Consumul de canabis este în general mai mare la bărbaţi 
decât la femei, de exemplu, raportul dintre bărbaţi și 
femei în rândul tinerilor adulţi care raportează consumul 
de canabis în ultimul an variază de la peste șase la unu în 
Portugalia, la un raport ușor subunitar în Norvegia (49). 

Comparaţii internaţionale

Cifrele pentru Australia, Canada și Statele Unite referitoare 
la consumul de canabis pe parcursul vieţii și în ultimul an 
în rândul tinerilor adulţi se situează deasupra mediilor 
europene corespondente, care sunt de 32, respectiv 12,1 %. 
De exemplu, în Canada (2009) prevalenţa pe parcursul 
vieţii a consumului de canabis în rândul tinerilor adulţi a fost 
de 48,4 %, iar prevalenţa în ultimul an de 21,6 %. În Statele 
Unite, SAMHSA (2010) a estimat o prevalenţă pe parcursul 
vieţii a consumului de canabis de 51,6 % (16-34 de ani, 
recalculată de OEDT) și o prevalenţă în ultimul an de 
24,1 %, în timp ce în Australia (2007) cifrele sunt 46,7 %, 
respectiv 16,2 % pentru cei cu vârste între 14 și 39 de 
ani. În ceea ce privește consumul de canabis în rândul 
elevilor cu vârste între 15 și 16 ani, un număr redus de 
ţări europene (Republica Cehă, Spania, Franţa, Slovacia) 
raportează niveluri ale prevalenţei consumului pe parcursul 
vieţii comparabile cu cele raportate în Australia și Statele 
Unite. 

Consumul de canabis în rândul elevilor

Studiul ESPAD, desfășurat o dată la patru ani, oferă date 
comparabile cu privire la consumul de alcool și droguri în 
rândul elevilor europeni cu vârste între 15 și 16 ani (Hibell 
et al., 2009). În 2007, studiul a fost realizat în 25 de state 
membre ale UE, precum și în Norvegia și în Croaţia. În plus, 
în 2009-2010, au fost efectuate studii naţionale în școli din 
Italia, Slovacia, Suedia și Regatul Unit. 

(47) A se vedea tabelele PPP-1 și PPP-5 din buletinul statistic pentru 2011 pentru date privind concentraţia și preţul. Pentru descrieri ale produselor din 
canabis, a se vedea glosarul online. 

(48) A se vedea figura GPS-1 din buletinul statistic pentru 2011.
(49) A se vedea tabelul GPS-5 (partea iii și partea iv) din buletinul statistic pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
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(50) A se vedea tabelul EYE-20 (partea ii și partea iii) din buletinul statistic pentru 2011.

Datele ESPAD pentru studiile naţionale desfășurate 
în școli în 2007 și 2009-2010 indică cea mai mare 
prevalenţă pe parcursul vieţii a consumului de canabis în 
rândul elevilor de 15 și 16 ani în Republica Cehă (45 %), 
în timp ce Estonia, Spania, Franţa, Ţările de Jos, Slovacia 
și Regatul Unit (Anglia) raportează niveluri ale prevalenţei 
între 26 % și 33 %. În 15 ţări se raportează niveluri ale 
prevalenţei consumului de canabis pe parcursul vieţii 
între 13 % și 25 %. Cele mai mici niveluri (sub 10 %) sunt 
raportate în Grecia, Cipru, România, Finlanda, Suedia și 
Norvegia. 

Diferenţele în funcţie de sex în ceea ce privește consumul 
de canabis sunt mai puţin accentuate în rândul elevilor 
decât în rândul tinerilor adulţi. Raportul între consumatorii 
de sex masculin și cei de sex feminin în rândul elevilor, 
în ceea ce privește consumul de canabis, variază de la 
aproape unu la unu în Spania și Regatul Unit la doi la unu 
sau mai mult în Cipru, Grecia, Polonia și România (50). 

Tendinţe ale consumului de canabis 

În ultimii ani ai deceniului 1990 și începutul anilor 2000, 
multe ţări europene au raportat creșteri ale consumului 

Tabelul 4: Prevalenţa consumului de canabis la populaţia generală – sinteza datelor
Grupa de vârstă Perioada consumului

Pe parcursul vieţii În ultimul an În ultima lună

15-64 de ani

Numărul estimat de consumatori
în Europa

78 milioane 22,5 milioane 12 milioane

Media europeană 23,2 % 6,7 % 3,6 %

Interval 1,5-32,5 % 0,4-14,3 % 0,1-7,6 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (1,5 %)
Malta (3,5 %) 
Bulgaria (7,3 %)
Ungaria (8,5 %)

România (0,4 %) 
Malta (0,8 %) 
Grecia (1,7 %)
Ungaria (2,3 %)

România (0,1 %) 
Malta (0,5 %)
Grecia, Polonia (0,9 %)
Suedia (1,0 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Danemarca (32,5 %)
Spania (32,1 %)
Italia (32,0 %)
Franţa, Regatul Unit (30,6 %)

Italia (14,3 %)
Republica Cehă (11,1 %) 
Spania (10,6 %) 
Franţa (8,6 %)

Spania (7,6 %)
Italia (6,9 %) 
Franţa (4,8 %) 
Republica Cehă (4,1 %) 

15-34 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 42 milioane 16 milioane 9 milioane

Media europeană 32,0 % 12,1 % 6,6 %

Interval 2,9-45,5 % 0,9-21,6 % 0,3-14,1 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Grecia (10,8 %)
Bulgaria (14,3 %)

România (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Grecia (3,2 %)
Polonia (5,3 %)

România (0,3 %)
Grecia (1,5 %)
Polonia (1,9 %)
Suedia, Norvegia (2,1 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai ridicată Republica Cehă (45,5 %)
Danemarca (44,5 %)
Franţa (43,6 %)
Spania (42,4 %)

Republica Cehă (21,6 %)
Italia (20,3 %)
Spania (19,4 %)
Franţa (16,7 %)

Spania (14,1 %)
Italia (9,9 %)
Franţa (9,8 %)
Republica Cehă (8,6 %)

15-24 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 19 milioane 9,5 milioane 5 milioane

Media europeană 30,0 % 15,2 % 8,0 %

Interval 3,7-53,8 % 1,5-29,5 % 0,5-17,2 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Grecia (9,0 %)
Cipru (14,4 %)

România (1,5 %)
Grecia (3,6 %)
Portugalia (6,6 %)
Slovenia, Suedia (7,3 %)

România (0,5 %)
Grecia (1,2 %)
Suedia (2,2 %)
Norvegia (2,3 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Republica Cehă (53,8 %)
Franţa (42,0 %)
Spania (39,1 %)
Danemarca (38,0 %)

Republica Cehă (29,5 %)
Spania (23,9 %)
Italia (22,3 %)
Franţa (21,7 %)

Spania (17,2 %)
Franţa (12,7 %)
Republica Cehă (11,6 %)
Italia (11,0 %)

Prevalenţa medie pentru Europa a fost calculată printr-o medie ponderată în funcţie de populaţia din segmentul de vârstă relevant din fiecare ţară. Pentru a obţine estimări ale 
numărului total de consumatori în Europa, în cazul ţărilor pentru care lipsesc datele privind prevalenţa (reprezentând cel mult 3 % din populaţia-ţintă), se aplică media UE. Populaţiile 
folosite ca bază: 15-64 (336 milioane), 15-34 (132 milioane) și 15-24 (63 milioane). Deoarece estimările pentru Europa se bazează pe anchetele desfășurate în perioada 
2001-2009/2010 (în special între 2004 și 2008), ele nu se referă la un singur an. Datele rezumate în acest tabel sunt disponibile la rubrica „Anchete în rândul populaţiei generale” 
din buletinul statistic pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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de canabis, atât în rândul populaţiei generale, cât și 
în rândul elevilor. De atunci, situaţia la nivel european 
a devenit mai complexă. Multe ţări au raportat că are 
loc o stabilizare sau chiar o scădere a consumului de 
canabis, în timp ce un număr redus de ţări (Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Suedia) ar putea asista la o creștere. 
Deși aproape toate ţările europene au desfășurat 
anchete în rândul populaţiei generale în ultimii ani, doar 
șaisprezece au furnizat date suficiente pentru a permite 
o analiză a tendinţelor consumului de canabis pe 
o perioadă mai lungă de timp. 

Tendinţele în aceste șaisprezece ţări pot fi grupate în 
funcţie de nivelurile prevalenţei (figura 5). Un prim grup 
alcătuit din șase ţări (Bulgaria, Grecia, Ungaria, Finlanda, 
Suedia, Norvegia), situate în principal în nordul și sud-
estul Europei, au raportat întotdeauna niveluri mici (care 
nu depășesc 10 %) ale prevalenţei consumului de canabis 
în ultimul an în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 
34 de ani. Un al doilea grup de cinci ţări (Danemarca, 
Germania, Estonia, Ţările de Jos, Slovacia), situate în 
diferite părţi ale Europei, raportează niveluri mai mari ale 
prevalenţei, dar care nu depășesc 15 %, în ultimul studiu 
realizat. Toate ţările din acest grup, cu excepţia Ţărilor 
de Jos, au raportat creșteri importante ale consumului de 
canabis în anii 1990 și începutul anilor 2000. Cu excepţia 
Estoniei, ţările din acest grup au raportat o tendinţă de 
stabilitate din ce în ce mai mare în deceniul următor. În 

sfârșit, există un grup de cinci ţări care, la un moment dat 
în ultimii 10 ani, au atins cele mai ridicate niveluri în ceea 
ce privește consumul de canabis în Europa, consumul din 
ultimul an în rândul tinerilor adulţi înregistrat în regiune fiind 
de 20 % și chiar mai mare. Acestea sunt ţările din sudul 
și vestul Europei (Franţa, Spania, Italia, Regatul Unit) și 
Republica Cehă. În acest grup, tendinţele pot fi diferite. În 
timp ce în ultimele studii Regatul Unit și, în măsură mai mică, 
Franţa au raportat tendinţe descendente, Spania a raportat 
o situaţie relativ stabilă începând din 2003. Toate aceste 
trei ţări raportaseră creșteri ale consumului de canabis în 
anii 1990. În ultimii ani, atât Italia, cât și Republica Cehă 
au raportat creșteri, urmate de scăderi. Cu toate acestea, 
diferenţele în ceea ce privește metodele de studiu și ratele 
de răspuns nu permit încă o confirmare a celor mai recente 
tendinţe în aceste două ţări.

Merită menţionată situaţia specifică din Regatul Unit, unde 
se realizează anual anchete. După ce, la începutul anilor 
2000, această ţară a înregistrat cele mai mari niveluri ale 
consumului de canabis din Europa, în 2010, pentru prima 
dată de la începutul perioadei de monitorizare la nivelul 
UE, prevalenţa consumului de canabis în ultimul an a scăzut 
sub media pe Uniunea Europeană.

Stabilizarea sau scăderea înregistrată a consumului 
de canabis se referă la consumul în ultimul an, inclusiv 
consumul recreativ. Totuși, nu este clar dacă și consumul 
intensiv și cel pe termen lung s-au stabilizat.

Figura 5: Tendinţele prevalenţei consumului de canabis în ultimul an în rândul adulţilor tineri (15-34 de ani), ţări cu trei anchete sau mai 
multe, grupate în funcţie de cel mai ridicat nivel de prevalenţă (sub 10 %, 10-15 %, peste 15 %)
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NB: Republica Cehă cercetează motivele variabilităţii considerabile a rezultatelor anchetelor, care în parte pare a fi legată de schimbarea metodelor. Datele sunt furnizate 
în scop informativ, iar comparaţiile trebuie tratate cu precauţie. A se vedea figura GPS-4 din buletinul statistic pentru 2011 pentru informaţii suplimentare. 

Surse: Rapoartele naţionale Reitox (2010), preluate din anchetele în rândul populaţiei, rapoarte sau articole știinţifice.
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(51) A se vedea figura EYE-2 (partea vi) din buletinul statistic pentru 2011.

În Europa se întâlnesc tipare similare ale tendinţelor în timp 
ale consumului de canabis în rândul elevilor în perioada 
1995-2007 (OEDT, 2009a). Pentru întreaga perioadă, 
șapte ţări situate în principal în nordul și în sudul Europei 
au raportat o prevalenţă în general stabilă și scăzută 
a consumului de canabis pe parcursul vieţii. În 2007, 
majoritatea ţărilor vest-europene, precum și Slovenia și 
Croaţia (11 ţări), care până în 2003 au înregistrat un nivel 
ridicat sau tendinţe puternic crescătoare ale prevalenţei 
consumului de canabis pe parcursul vieţii, au cunoscut 
o scădere sau o stabilizare a nivelurilor acesteia. În cea 
mai mare parte a Europei Centrale și de Est, tendinţa 
ascendentă observată între 1995 și 2003 pare să se fi 
stabilizat. În această regiune, șase ţări au raportat o situaţie 
stabilă, iar două o creștere pentru perioada 2003-2007.

Noile date obţinute din ultimele anchete HBSC (Health 
behaviour in school-aged children – Comportamentul 
legat de sănătate al copiilor de vârstă școlară) realizate 
în școli indică, de asemenea, o tendinţă generală stabilă 
sau descrescătoare a consumului de canabis în rândul 
elevilor (15-16 ani) în majoritatea ţărilor, în perioada 
2006-2010. Reflectând tendinţa înregistrată la adulţi, în 
Anglia consumul de canabis pe parcursul vieţii în rândul 
elevilor aproape s-a înjumătăţit, de la 40 % în 2002 la 
22 % în 2010. În Germania, consumul de canabis în rândul 
elevilor s-a înjumătăţit, de asemenea, de la 24 % în 2002 la 
11 % în 2010. În schimb, din 2006 se înregistrează creșteri 
în Republica Cehă, Grecia, Letonia, Lituania, România și 
Slovenia.

Datele privind tendinţele pe termen lung obţinute din 
anchetele realizate în școli în Australia și Statele Unite, 
indică o tendinţă descendentă a consumului de canabis 
până în 2009 (51). Ultima anchetă desfășurată în 2010 în 
școli din Statele Unite arată însă o posibilă revenire, elevii 
raportând o creștere a consumului de canabis în ultimul an și 
niveluri mai scăzute de dezaprobare a drogului (Johnston et 
al., 2010). În studiul din 2010, elevii americani cu vârste de 
15 și 16 ani au raportat niveluri ale consumului de canabis 
mai mari decât cele ale fumatului de tutun, în anumite 
proporţii: 16,7 % consumaseră canabis în ultima lună, în 
timp ce doar 13,6 % fumaseră ţigări (Johnston et al., 2010).

Tabloul este diferit în rândul elevilor din Europa, unde 
nivelurile fumatului de tutun în ultima lună rămân semnificativ 
mai mari decât cele ale consumului de canabis. Între 2003 
și 2007, studiile ESPAD realizate în școli din ţările UE-23 
raportau o scădere generală a fumatului în ultima lună (de 
la 33 % la 28 %) și o reducere sau cel puţin o stabilizare 
a consumului de canabis (de la 9 % la 7 %) (figura 6). În 
Europa, unde canabisul și tutunul sunt frecvent amestecate 
pentru a fi fumate, scăderea fumatului de tutun poate exercita 
o influenţă asupra tendinţelor consumului de canabis. 

Încercarea de a stabili o legătură între 
pedepsele aplicabile și consumul de 
canabis

În ultimii zece ani, mai multe ţări europene și-au modificat 
legislaţia în domeniul drogurilor în legătură cu canabisul, 
iar multe dintre acestea prezintă estimări ale prevalenţei 
consumului de canabis înainte și după introducerea 
modificărilor respective. Prin simpla comparaţie a acestor 
date, înregistrate înainte și după, se poate vedea dacă 
există o schimbare vizibilă a prevalenţei în anii care au 
urmat modificării legislaţiei. Întrucât consumul de canabis 
este concentrat în rândul categoriilor de populaţie cu vârste 
mai tinere, analiza a fost efectuată cu ajutorul datelor 
referitoare la prevalenţa în rândul persoanelor cu vârste 
între 15 și 34 de ani. În graficul de mai jos, prevalenţa 
consumului de canabis în ultimul an este prezentată 
în funcţie de timp, punctul zero pe axa orizontală 
reprezentând anul modificării legislaţiei. Având în vedere 
diferenţele dintre ţări în ceea ce privește atât anul în care 
acestea și-au modificat legislaţia, cât și cantitatea de date 
conţinute în studiile lor, liniile tendinţelor acoperă perioade 
diferite de timp. 

Ţările care majorează pedeapsa pentru deţinerea de 
canabis sunt reprezentate grafic cu linii punctate, iar 
cele care reduc această pedeapsă cu linii continue. 
Ipoteza impactului legal, în forma sa cea mai simplă, 
arată că o modificare a legislaţiei va duce la o schimbare 
a prevalenţei, majorarea pedepselor determinând 
o reducere a consumului de droguri, iar reducerea 
pedepselor la o creștere a acestuia. Astfel, liniile punctate 
coboară, iar cele continue au un sens ascendent ca urmare 
a modificării legislaţiei. Totuși, în această perioadă de 
zece ani, pentru ţările în cauză, nu se poate observa 
nicio legătură între modificările legislative și prevalenţa 
consumului de canabis. 

NB:  Modificările legislaţiei au avut loc în perioada 2001-2006; 
a se vedea capitolul 1 și documentul Topic overview on 
possession (în limba engleză) din baza de date legislative 
europene (ELDD).
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(52) A se vedea figura GPS-2 din buletinul statistic pentru 2011.

Tipare ale consumului de canabis

Datele disponibile indică o diversitate de tipare 
ale consumului de canabis, variind de la consumul 
experimental la consumul de către persoane dependente. 
Numeroase persoane tind să înceteze consumul de 
canabis după una sau două încercări; altele îl consumă 
ocazional sau pe o perioadă de timp limitată. Dintre cei cu 
vârste între 15 și 64 de ani care au consumat canabis cel 
puţin o dată, 70 % nu au făcut acest lucru în ultimul an (52). 
Dintre persoanele care au consumat canabis în ultimul an, 
în medie aproape jumătate au consumat în ultima lună, 
indicând probabil un consum mai frecvent. Aceste proporţii 
diferă însă considerabil între ţări, precum și între bărbaţi și 
femei.

Nivelul consumului de canabis este deosebit de mare în 
rândul anumitor categorii de tineri, de exemplu cei care 
frecventează cluburi de noapte, baruri și evenimente 
muzicale. Studiile specifice efectuate recent în contextul 
vieţii de noapte sau al petrecerilor cu dans și muzică din 
Belgia, Republica Cehă, Ţările de Jos, Lituania și Regatul 
Unit au raportat niveluri ale prevalenţei mult mai ridicate 
decât media europeană în rândul tinerilor adulţi. De 
asemenea, consumul de canabis este adesea combinat cu 
consumul intensiv de alcool: în rândul tinerilor adulţi (cu 
vârste între 15 și 34 de ani), probabilitatea ca cei care 
consumă alcool frecvent sau intensiv să consume și canabis 

a fost, în general, de două până la șase ori mai mare 
comparativ cu populaţia generală. 

Tipurile de produse din canabis și modurile în care acestea 
sunt consumate pot prezenta diferite riscuri asociate. 
Tiparele de consum care duc la doze mari de canabis 
consumat pot expune consumatorul la un risc mai mare de 
a căpăta dependenţă sau de a dezvolta alte probleme 
(Chabrol et al., 2003; Swift et al., 1998). Exemple ale 
acestor practici sunt consumul de canabis cu conţinut foarte 
ridicat de THC sau în cantităţi mari, precum și inhalarea cu 
ajutorul unei narghilele. 

Anchetele desfășurate în rândul populaţiei generale fac 
rareori distincţie între diferitele tipuri de canabis. Totuși, în 
2009 au fost introduse noi întrebări într-un sondaj realizat 
în rândul populaţiei generale din Regatul Unit, pentru 
a identifica prevalenţa consumului de plante de canabis, 
inclusiv de „skunk” (denumirea populară dată unei forme 
a drogului cu concentraţie în general mare). Studiul realizat 
în 2009-2010 în Regatul Unit cu privire la criminalitate 
estimează că aproximativ 12,3 % din adulţi au consumat 
cel puţin o dată ceea ce consideră a fi „skunk”. Deși 
proporţii de consumatori similare raportează consumul de 
plantă de canabis (50 %) și de rășină de canabis (49 %) pe 
parcursul vieţii, este mai mare probabilitatea ca cei care 
au consumat drogul în ultimul an să fi consumat plantă 
de canabis (71 %) decât rășină (38 %) (Hoare și Moon, 
2010). Cu toate că aceste estimări nu pot fi generalizate 
la alte populaţii din Europa, constatările ilustrează unele 
schimbări care au avut loc în timp în ceea ce privește 
consumul de canabis.

Datele referitoare la un eșantion de 14 ţări europene 
reprezentând 65 % din populaţia adultă a Uniunii Europene 
și a Norvegiei arată că aproape jumătate din numărul 
celor care au consumat canabis în ultima lună consumaseră 
drogul în 1-3 zile din cursul lunii respective; circa o treime în 
4-19 zile și o cincime în 20 de zile sau mai mult. În cele mai 
multe dintre aceste 14 ţări, este mai mare probabilitatea 
ca femeile să consume ocazional canabis, în timp ce 
majoritatea persoanelor care consumă drogul zilnic sau 
aproape zilnic sunt bărbaţi (figura 7). Pe baza acestor 
cifre, consumatorii bărbaţi din numeroase ţări par a fi 
expuși la riscul specific de a deveni consumatori intensivi și 
acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se planifică 
activităţi de prevenire.

Noile date privind consumul de droguri în rândul 
adolescenţilor indică faptul că și în Statele Unite consumul 
zilnic de canabis reprezintă o problemă din ce în ce mai 
acută. În 2010, prevalenţa consumului zilnic de canabis 
a crescut considerabil, până la 6 % la elevii cu vârste de 
17-18 ani (Johnston et al., 2010).

Figura 6: Tendinţele prevalenţei consumului de canabis și 
a fumatului de ţigări în ultima lună în rândul elevilor de 15-16 ani 
în 17 ţări europene și în Statele Unite
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NB: Media europeană (neponderată) se referă la numărul de elevi cu vârste între 
15 și 16 ani din 15 ţări ale UE și din Croaţia și Norvegia.

 Media pentru elevii americani se referă la un eșantion de aproximativ 
16 000 de elevi de clasa a X-a (15-16 ani).

Surse: Hibell et al. (2009), Johnston et al. (2010).
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(53) A se vedea figura TDI-2 (partea ii) și tabelele TDI-5 (partea ii) și TDI-22 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011. 
(54) În plus, mulţi consumatori de opiacee din Franţa sunt trataţi de medici de familie și nu sunt raportaţi indicatorului privind cererea de tratament, 

sporind astfel proporţiile consumatorilor de alte droguri.
(55) A se vedea figura TDI-1 (partea i și partea ii) din buletinul statistic pentru 2011.
(56) A se vedea tabelele TDI-10 (partea ii și partea iii), TDI-11 (partea i), TDI-18 (partea ii), TDI-21 (partea ii), TDI-24, TDI-103 (partea vii) și TDI-111 

(partea viii) din buletinul statistic pentru 2011.

Dependenţa este din ce în ce mai mult recunoscută ca 
o posibilă consecinţă a consumului frecvent de canabis, 
chiar și în rândul consumatorilor mai tineri, iar numărul 
persoanelor care solicită ajutor din cauza consumului de 
canabis este în creștere în unele ţări europene (a se vedea 
detaliile prezentate mai jos). Cu toate acestea, s-a raportat 
că jumătate din utilizatorii dependenţi de canabis care au 
încetat să mai consume drogul au putut renunţa la acesta fără 
tratament (Cunningham, 2000). Unii consumatori de canabis, 
cu precădere consumatorii intensivi, pot avea probleme fără 
a îndeplini neapărat criteriile clinice ale dependenţei. 

Cererea de tratament

În 2009, canabisul era principalul drog consumat de 
aproximativ 98 000 dintre pacienţii care au început 
tratamentul, în 26 de ţări (23 % din total), ocupând astfel 
locul al doilea în rândul drogurilor consumate cel mai 
frecvent, după heroină. De asemenea, canabisul a fost cel 

mai frecvent drog secundar, menţionat de circa 93 000 de 
pacienţi (28 %). Consumatorii primari de canabis reprezintă 
peste 30 % din pacienţii care încep tratamentul în Belgia, 
Danemarca, Germania, Franţa, Ungaria, Ţările de Jos și 
Polonia, dar mai puţin de 10 % în Bulgaria, Estonia, Grecia, 
Lituania, Malta, România și Slovenia (53).

Diferenţele în ceea ce privește prevalenţa consumului de 
canabis și problemele asociate acestuia nu sunt singurii 
factori care explică nivelurile de tratament diferite între 
ţări. Alţi factori, precum practicile de trimitere și nivelul 
și tipul de acordare a tratamentului, sunt, de asemenea, 
importanţi. Astfel de exemple se pot observa în Franţa 
și Ungaria, două ţări care raportează o proporţie mare 
a consumatorilor de canabis care încep tratamentul. Franţa 
are un sistem de centre de consiliere dedicate pacienţilor 
tineri (54). În Ungaria, infractorilor consumatori de canabis 
li se oferă tratamentul pentru dependenţă ca alternativă la 
pedeapsă, ceea ce poate determina creșterea numărului 
de tratamente. 

În ceea ce privește tendinţele din ultimii zece ani, dintre 
cele 21 de ţări pentru care sunt disponibile date, toate, 
cu excepţia Bulgariei, raportează o creștere a proporţiei 
de pacienţi care încep pentru prima dată un tratament 
pentru consumul de canabis. În perioada 2004-2009, 
în cele 18 ţări pentru care sunt disponibile date, numărul 
consumatorilor primari de canabis dintre cei care încep 
pentru prima dată tratamentul a crescut cu circa 40 %, 
de la 27 000 la 38 000 (55). Ultimele cifre (2008-2009) 
indică o continuare a acestei tendinţe ascendente în 
majoritatea ţărilor care au furnizat rapoarte.

Profilul pacienţilor care beneficiază de tratament 

Majoritatea pacienţilor consumatori de canabis încep 
tratamentul în ambulatoriu, acești pacienţi alcătuind, potrivit 
rapoartelor, unul dintre grupurile cele mai tinere care încep 
tratamentul, cu o medie de vârstă de 25 de ani. Tinerii care 
menţionează canabisul ca drog primar reprezintă 74 % din 
persoanele care încep tratamentul, cu vârste cuprinse între 
15 și 19 ani și 86 % din numărul celor cu vârste sub 15 ani. 
Raportul dintre bărbaţi și femei este cel mai mare în rândul 
pacienţilor consumatori de droguri (aproximativ cinci la 
unu). În general, 49 % din pacienţii consumatori primari de 
canabis sunt consumatori zilnici, aproximativ 18 % consumă 
drogul de 2 până la 6 ori pe săptămână, 12 % săptămânal 
sau mai rar, iar 22 % sunt consumatori ocazionali, dintre 
care unii au consumat canabis în luna de dinaintea începerii 
tratamentului. Aceste proporţii variază între ţări (56). 

Figura 7: Prevalenţa consumului zilnic sau aproape zilnic de 
canabis în rândul adulţilor tineri (15-34 ani), pe sexe 
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NB: Persoanele care au declarat că au consumat canabis în 20 de zile sau mai 
multe în perioada de 30 de zile care a precedat interviul sunt considerate 
consumatori „zilnici sau aproape zilnici” în documente. Pentru mai multe 
informaţii, a se vedea tabelul GPS-10 (partea iv) din buletinul statistic pentru 
2011.

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.
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Tratament

Furnizarea tratamentului

În Europa, tratamentul pentru consumatorii de canabis 
acoperă o gamă largă de măsuri, inclusiv tratament online, 
consiliere și intervenţii psihosociale structurate, precum și 
tratament în unităţi rezidenţiale. De asemenea, există un 
decalaj frecvent între prevenirea selectivă și cea indicată, 
pe de o parte, și intervenţiile de tratament pe de altă parte 
(a se vedea capitolul 2).

Tratamentul pentru dependenţa de canabis este furnizat, 
în principal, în ambulatoriu. În prezent, în peste jumătate 
din statele membre există servicii specializate pe probleme 
legate de canabis. De exemplu, în Franţa au fost înfiinţate 
peste 300 de centre de consiliere a tinerilor, pentru 
a răspunde nevoilor consumatorilor tineri de canabis 
care au probleme legate de acest drog. În Germania, 
concomitent cu mai multe programe specifice pentru 
canabis, 161 de centre de consiliere au adoptat programul 
„Conștientizează-ţi problema” care obligă pacienţii să 
își propună obiective de control al consumului și vizează 
factorii individuali și de mediu asociaţi consumului de 
canabis. Intervenţia este furnizată în cinci sesiuni, pe 
parcursul a 10 săptămâni, pentru un număr maxim de 
1 400 de consumatori de canabis anual. În Ungaria, marea 
majoritate (80 %) a pacienţilor consumatori de canabis 
participă la serviciile de prevenire-consiliere. Aceste servicii 
sunt furnizate de organizaţii acreditate.

Germania și Ţările de Jos au fost deosebit de active în 
elaborarea de programe privind canabisul. Problemele 
legate de consumul de canabis sunt de regulă combinate 
cu probleme asociate altor substanţe sau cu probleme 
psihosociale, acest lucru reflectându-se în tipurile de 
programe disponibile consumatorilor de canabis. De 
exemplu, Centrul Medical din Amsterdam a elaborat 
o intervenţie motivaţională la nivelul familiei, adresată 
tinerilor consumatori de canabis cu simptome de 
schizofrenie și părinţilor acestora (raportul Reitox naţional 
olandez, 2009). Un studiu controlat randomizat a indicat 
rezultate pozitive pentru această intervenţie. După trei 
luni, tinerii cuprinși în acest studiu au raportat reducerea 
consumului și a dorinţei de a consuma canabis, iar 
părinţii au raportat o scădere a stresului și o mai bună 
stare de bine. Cazurile în care consumul de canabis este 
concomitent cu probleme psihiatrice, precum psihozele 
sau depresia, necesită abordări integrate între furnizorii 
de tratament specializat și centrele de sănătate psihică. În 
practică însă, tratamentul diagnosticelor duale este încă 
deseori abordat secvenţial, iar cooperarea dintre furnizorii 
de servicii de asistenţă rămâne dificilă.

Un studiu realizat recent în Germania previzionează 
o creștere a numărului celor care solicită tratament pentru 
probleme legate de consumul de canabis în următorii 
ani, în special în rândul adolescenţilor și tinerilor adulţi 
de sex masculin. În prezent, estimările pentru proporţia 
consumatorilor de canabis, realizate de centrele de 
tratament din Germania, arată că, deși serviciile 
specializate împotriva dependenţei de droguri pot 
trata între 45 % și 60 % din consumatorii dependenţi de 
opiacee, sunt trataţi doar între 4 % și 8 % din consumatorii 
de canabis estimaţi a avea nevoie de tratament. În unele 
cazuri, intervenţiile online, disponibile acum în trei state 
membre, pot oferi opţiuni de tratament suplimentare 
consumatorilor de canabis care solicită sprijin, dar care 
resping abordarea serviciilor de tratament tradiţionale. 

Studii recente privind tratamentul consumatorilor de 
canabis 

Numărul studiilor de evaluare a tratamentului este încă 
redus în comparaţie cu cel al studiilor privind alte droguri 
ilegale, în pofida creșterii numărului de cereri de tratament 
pentru consum de canabis. Totuși, cercetările s-au 
intensificat în Europa, în prezent fiind desfășurate studii în 
Germania, Danemarca, Spania, Franţa și Ţările de Jos. 

Unele dintre aceste studii confirmă faptul că intervenţiile 
psihosociale pot conduce la rezultate pozitive în 

Efectele adverse ale consumului de canabis 
asupra sănătăţii

Riscul individual pentru sănătate al consumului de canabis 
este în general acceptat ca fiind mai mic decât riscurile 
asociate altor droguri precum heroina sau cocaina. Totuși, 
din cauza prevalenţei ridicate a consumului de canabis, 
impactul acestui drog asupra sănătăţii publice poate fi 
considerabil.

Au fost identificate diverse probleme de sănătate, acute și 
cronice, asociate consumului de canabis. Printre efectele 
adverse acute se numără anxietatea, atacurile de panică 
și simptomele psihotice care pot fi raportate mai frecvent 
de către persoanele care utilizează drogul prima dată. 
De asemenea, consumul de canabis poate mări riscul de 
implicare într-un accident de circulaţie. 

Au fost înregistrate efecte cronice legate de consumul de 
canabis, inclusiv dependenţa și o serie de boli respiratorii. 
Impactul consumului de canabis asupra performanţei 
cognitive rămâne neclar. Consumul regulat de canabis în 
adolescenţă poate deteriora sănătatea psihică a tinerilor 
adulţi, existând dovezi privind riscul crescut de simptome 
psihotice și tulburări care sporesc direct proporţional 
cu frecvenţa consumului (OEDT, 2008a, 2008b; Hall și 
Degenhardt, 2009; Moore et al., 2007). 
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rândul consumatorilor de canabis. De exemplu, terapia 
multidimensională în cadrul familiei, o intervenţie 
cuprinzătoare în ambulatoriu, bazată pe familie, care se 
adresează adolescenţilor cu probleme legate de consumul de 
droguri și probleme de comportament (Liddle et al., 2009), 
a înregistrat succese în ceea ce privește reducerea nivelurilor 
consumului de droguri. Concluziile unei comparaţii cu alte 
tratamente disponibile, în cadrul unui studiu multicentric între 
ţări, au fost însă neclare. Aceasta a determinat OEDT să 
comande o metaanaliză a studiilor europene și americane. 

Alte intervenţii psihosociale aflate în curs de evaluare 
includ psihoeducaţia (bazată pe elemente ale terapiei 

comportamentale și interviuri motivaţionale) și prevenirea 
recidivei, intervenţiile scurte, gestionarea cazurilor și 
diferite tipuri de terapie cognitiv-comportamentală. 

De asemenea, sunt în curs cercetări în ceea ce privește 
produsele farmacologice care pot sprijini intervenţiile 
psihosociale (Vandrey și Haney, 2009). În acest domeniu, 
cele trei direcţii principale de cercetare urmate în prezent 
cercetează posibilitatea utilizării produselor farmaceutice 
pentru a ajuta la reducerea simptomelor cauzate de 
retragerea din consum a canabisului, la diminuarea 
dorinţei de consum sau a consumului (Marshall, K. et al., 
2011).

Utilizarea canabisului în scopuri medicale în 
Statele Unite

Începând din 1996, 15 dintre statele americane și Districtul 
Columbia au adoptat legi care permit deţinerea unei anumite 
cantităţi de canabis pentru utilizare în scopuri medicale. 
Pacientul trebuie să aibă o recomandare din partea unui 
medic; în toate statele recomandarea trebuie să fie scrisă, cu 
excepţia statelor California și Maine, unde poate fi verbală. 
Toate statele, mai puţin statul Washington, au creat registre 
de evidenţă confidenţiale în care sunt înregistrate cărţile de 
identitate ale pacienţilor, iar în unele state aceste registre 
sunt obligatorii. Deși fiecare stat are propria listă de condiţii, 
majoritatea statelor permit consumul de canabis pentru tratarea 
durerilor „cronice”, „acute” sau „incurabile”. 

Aproape toate statele au adoptat modelul conform căruia 
unei persoane desemnate (îngrijitorul) i se permite să cultive 
o cantitate limitată de canabis pentru uzul pacientului. În 
funcţie de stat, pacienţii pot desemna unul sau doi îngrijitori, 

iar îngrijitorii pot oferi canabis unui număr de cel mult cinci 
pacienţi. Cantităţile permise variază de la 1 uncie –aproximativ 
28 de grame – (Alaska, Montana, Nevada), până la 24 de 
uncii (Oregon, Washington) de plante de canabis care pot fi 
utilizate și de la șase până la 24 de plante, dintre care unele 
trebuie să fie „tinere”. Furnizarea de canabis în scop medical 
de către furnizori non-profit sau centre de tratament ale statului 
este permisă în aproape jumătate din statele americane. În toate 
jurisdicţiile, cu două excepţii, New Jersey și Washington D.C., 
pacienţilor li se permite să își cultive propriul canabis medicinal. 

În schimb, în legea federală, canabisul este clasificat ca 
substanţă periculoasă, fără utilizare în scop medical. Aceasta 
permite guvernului federal să urmărească în justiţie orice 
consumatori și furnizori de canabis. Cu toate acestea, în 
octombrie 2009, Procurorul General Adjunct a emis o notă 
către procurorii federali, prin care acestora li se recomandă 
să nu acorde prioritate urmăririi cazurilor legate de utilizarea 
în scop medical a canabisului dacă aceasta este autorizată 
potrivit legii statului în cauză. 
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Introducere 
Amfetaminele (termen generic care cuprinde amfetamina 
și metamfetamina) și ecstasy sunt printre drogurile ilegale 
cel mai frecvent consumate în Europa. În multe ţări, ecstasy 
sau amfetaminele ocupă locul al doilea, după canabis, 
între substanţele ilegale cel mai frecvent consumate. În 
plus, în unele ţări, consumul de amfetamine constituie 
o parte importantă a problemei drogurilor, reprezentând 
o proporţie substanţială a persoanelor care au nevoie de 
tratament. 

Amfetamina și metamfetamina sunt substanţe stimulatoare 
ale sistemului nervos central. Dintre cele două, amfetamina 
este de departe mai ușor de procurat în Europa, în timp 
ce consumul semnificativ de metamfetamină a fost în mod 
tradiţional limitat la Republica Cehă și Slovacia. Mai recent, 
s-a raportat o prezenţă sporită a acestui drog pe piaţa 
amfetaminelor din unele ţări din nordul Europei.

Ecstasy se referă la substanţele sintetice asociate din 
punct de vedere chimic amfetaminelor, însă care diferă 
într-o oarecare măsură de acestea în ceea ce privește 
efectele. Cel mai cunoscut drog din grupul ecstasy 

este 3,4-metilendioxi-metamfetamina (MDMA), dar 
comprimatele de ecstasy conţin uneori și alte substanţe 
similare (MDA, MDEA). Popularitatea drogului ecstasy 
a fost legată în mod tradiţional de scena muzicii dance. 
Cu toate că acest drog se consumă încă foarte mult în 
aceste medii, în ultimii ani s-a observat o scădere treptată 
a consumului și a disponibilităţii ecstasy în multe ţări 
europene. 

Drogul sintetic halucinogen cunoscut în Europa la scara cea 
mai mare este dietilamida acidului lisergic (LSD), al cărui 
consum este, de o perioadă considerabilă de timp, scăzut 
și relativ stabil. În ultimii ani, pare să existe un interes sporit 
al tinerilor faţă de substanţele halucinogene de origine 
naturală, cum ar fi cele întâlnite în ciupercile halucinogene. 
Începând de la mijlocul deceniului 1990, consumul 
recreaţional de ketamină și gama-hidroxibutirat (GHB), 
ambele anestezice și utilizate la scară largă în medicina 
umană și veterinară de 30 de ani, a fost raportat în anumite 
medii și în rândul subgrupurilor de consumatori de droguri 
din Europa. Consumul ilegal al acestor substanţe a devenit 
un motiv de preocupare pentru serviciile de tratament 
dintr-un număr limitat de ţări europene. 

Capitolul 4
Amfetaminele, ecstasy, substanţele halucinogene, GHB și ketamina

Tabelul 5: Capturile, preţul și puritatea amfetaminei, metamfetaminei, ecstasy și LSD
Amfetamină Metamfetamină Ecstasy LSD

Cantitatea capturată la nivel global  
(tone) 33 31 5,4 0,1 

Cantitatea capturată 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia) (1)

5,3 tone 
(6,5 tone)

500 kilograme 
(600 kilograme)

Comprimate 
1,9 milioane 

(2,4 milioane)

Unităţi 
59 700

(59 700)

Numărul de capturi  
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia)

34 000 
(34 200)

7 400 
(7 400)

10 300 
(11 000)

960 
(970)

Preţul mediu cu amănuntul (EUR) 
Interval 
(interval intercuartil) (2)

Gram 
8-42 

(10-23)

Gram 
9-71

Comprimat 
3-16 
(4-9)

Doză 
4-29 

(7-11)

Puritatea medie sau conţinutul de MDMA 
Interval 
(interval intercuartil) (2)

1-29 % 
(6-21 %)

10-76 % 
(25-64 %)

3-108 mg 
(26-63 mg)

n.a.

(1)  Cantităţile totale de amfetamină, ecstasy și LSD capturate în 2009 ar putea fi subestimate, în mare parte din cauza lipsei datelor recente referitoare la Ţările de Jos, o ţară 
care până în 2007 a raportat capturi relativ mari. În absenţa datelor pentru 2008 și 2009, valorile pentru Ţările de Jos nu pot fi incluse în estimările europene pentru 2009.

(2)  Intervalul jumătăţii mijlocii a datelor raportate.
NB:  Toate datele sunt valabile pentru 2009; n.a. = nu se aplică.
Sursa:  UNODC (2011) pentru valorile globale, punctele focale naţionale Reitox pentru datele referitoare la Europa.
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(57) A se vedea caseta „Diversificarea ofertei de precursori pentru producţia de droguri sintetice în Europa”. 

Oferta și disponibilitatea 

Precursorii drogurilor

Amfetamina, metamfetamina și ecstasy sunt droguri 
sintetice, al căror proces de fabricaţie necesită substanţe 
chimice precursoare. Informaţii privind producerea acestor 
substanţe pot fi spicuite din rapoartele referitoare la 
capturile de substanţe chimice reglementate, deturnate de 
la comerţul legal, care sunt necesare pentru fabricarea 
acestor precursori. 

Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Controlul 
Narcoticelor (INCB) raportează că, la nivel global, 
capturile de 1-fenil-2-propanonă (P2P, PMK), care poate 
fi utilizată la fabricarea ilegală atât a amfetaminei, cât și 
a metamfetaminei, au scăzut de la 5 620 de litri în 2008 
la 4 900 de litri în 2009, cele mai mari capturi continuând 
să fie raportate de China (2 275 de litri în 2009) și Rusia 
(1 731 de litri în 2009). În Uniunea Europeană, capturile 
de P2P au crescut de la 62 de litri în 2008 la 635 de 
litri în 2009. De asemenea, capturile internaţionale a doi 
precursori principali ai metamfetaminei au crescut în 2009: 
efedrina, până la 42 de tone (de la 18 tone în 2008 și 
22,6 tone în 2007) și pseudoefedrina, până la 7,2 tone 
(de la 5,1 tone în 2008, deși cantităţile sunt mai mici 
decât cele 25 de tone capturate în 2007). Statele membre 
ale UE au raportat capturarea a aproximativ 0,5 tone 
de efedrină, care reprezintă aproape dublul cantităţii 
capturate în anul precedent și a 67 de kilograme de 
pseudoefedrină.

Două substanţe chimice precursoare sunt în primul rând 
asociate fabricării de MDMA: 3,4-metilendioxifenil-2-
propanonă (3,4-MDP2P, PMK) și safrolul. Cei 40 de litri de 
PMK capturaţi în 2009, faţă de zero litri în 2008, ar putea 
sugera că disponibilitatea acestei substanţe rămâne redusă. 
Aceasta contrastează cu nivelurile mai ridicate înregistrate 
în anii anteriori (8 816 litri în 2006, 2 297 litri în 2007). 
Capturile globale de safrol, care probabil înlocuiește din ce 
în ce mai mult PMK în sinteza MDMA în Europa, au scăzut 
la 1 048 de litri în 2009, de la un maxim de 45 986 de 
litri, înregistrat în 2007 (57). Toate confiscările de PMK și 
cea mai mare parte a confiscărilor de safrol din 2009 au 
avut loc în Uniunea Europeană.

Eforturile internaţionale de prevenire a deturnării 
substanţelor chimice precursoare utilizate la fabricarea 
ilegală a drogurilor sintetice sunt coordonate prin „Proiectul 
Prisma”. Proiectul utilizează un sistem de notificări privind 
comerţul legal prealabile exportului și de raportare 
a transporturilor oprite și a capturilor efectuate atunci când 
au loc tranzacţii suspecte. Informaţiile privind activităţile din 
acest domeniu sunt raportate Biroul Organizaţiei Naţiunilor 

Unite pentru controlul narcoticelor (INCB, 2011b). O altă 
iniţiativă recentă a INCB este publicarea unui set de 
orientări pentru a veni în sprijinul guvernelor naţionale în 
stabilirea măsurilor de control voluntar în cooperare cu 
producătorii industriali de substanţe chimice, în scopul 
prevenirii deturnării acestora pentru producerea de droguri 
ilegale (INCB, 2009). 

Diversificarea ofertei de precursori pentru 
producţia de droguri sintetice în Europa

Drogurile sintetice, inclusiv ecstasy (MDMA, MDEA, 
MDA) și amfetamina, sunt fabricate în mod ilegal în 
Europa, din substanţe chimice precursoare importate. 
Ca răspuns la eficienţa sporită a eforturilor de control 
la nivel internaţional, unii producători ilegali în prezent 
sintetizează, mai mult decât achiziţionează, precursori din 
așa numitele substanţe „pre-precursoare”. În plus, înainte 
de a efectua importul, producătorii maschează precursorii 
tradiţionali în alte substanţe chimice nereglementate 
(Europol, 2007, INCB, 2011a). 

Recentele fluctuaţii de pe piaţa europeană de ecstasy 
ilustrează aceste fenomene. Ca urmare a reușitei 
măsurilor de limitare a deturnării pe piaţa ilegală de PMK, 
precursorul MDMA (1), se pare că în prezent o serie de 
pre-precursori, între care safrolul, sunt folosiţi ca material 
de bază în sinteza MDMA.

PMK este reglementat la nivel internaţional atât 
prin Convenţia ONU din 1988, cât și prin legislaţia 
europeană. Comerţul legal cu PMK este redus și limitat 
la câteva ţări. Safrolul se obţine din uleiuri esenţiale cu 
conţinut bogat în safrol, extrase din mai multe specii de 
plante din America de Sud și Asia de Sud-Est (TNI, 2009). 
Deși safrolul este o substanţă chimică reglementată, 
comerţul cu uleiuri cu conţinut bogat în safrol nu este 
reglementat. De asemenea, la nivel internaţional, safrolul 
este utilizat la scară largă în fabricarea de parfumuri și 
insecticide, ceea ce poate diminua impactul eforturilor 
globale de control. 

Rapoartele furnizate de Ţările de Jos, ţara cea mai 
asociată cu producţia de ecstasy, sugerează că 
numeroși producători ai acestui drog au folosit safrol în 
loc de PMK, ca material de bază. Aproximativ 40 de 
transporturi legale de safrol, însumând 101 840 de litri, 
au fost raportate Biroului Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru controlul narcoticelor în perioada noiembrie 
2009-octombrie 2010. Totuși, numărul rapoartelor privind 
transporturile suspecte rămâne redus în comparaţie cu 
cantitatea estimată de ecstasy produsă (INCB, 2011a). 
O cantitate de aproximativ 1 050 de litri de safrol și 
de uleiuri cu conţinut bogat în safrol a fost capturată în 
2009-2010, cea mai mare parte în Lituania, în timp ce ţara 
vecină Letonia a raportat confiscarea a 1 841 de litri în 
2008 (INCB, 2011a). 

(1) 3,4-metilendioxifenil-2-propanonă.
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(58) Cea mai mare parte (94 %) a comprimatelor de amfetamină interceptate purtau etichetă de captagon și au fost capturate în Turcia. Captagonul 
este una dintre denumirile comerciale înregistrate ale fenetilinei, un produs sintetic stimulator al sistemului nervos central. Comprimatele vândute sub 
denumirea de captagon pe piaţa ilegală a drogurilor conţin în mod frecvent amfetamină în amestec cu cafeină.

(59) Această analiză este preliminară, întrucât nu sunt încă disponibile date referitoare la Ţările de Jos pentru 2008 și 2009.
(60) Datele privind capturile europene de droguri, menţionate în acest capitol, pot fi găsite în tabelele SZR-11-SZR-18 din buletinul statistic pentru 2011.
(61) Datele privind puritatea drogurilor în Europa, menţionate în acest capitol, pot fi găsite în tabelul PPP-8 din buletinul statistic pentru 2011. Indici ai 

tendinţei în UE pot fi găsiţi în figura PPP-2 din buletinul statistic pentru 2011.
(62) Datele privind preţurile drogurilor în Europa, menţionate în acest capitol, pot fi găsite în tabelul PPP-4 din buletinul statistic pentru 2011.

Amfetamina

Producţia globală de amfetamină rămâne concentrată 
în Europa, unde au fost localizate peste 80 % din 
laboratoarele de amfetamină raportate în 2009 
(UNODC, 2011). La nivel global, în 2009, capturile de 
amfetamină au crescut la circa 33 de tone (a se vedea 
tabelul 5). În Europa Centrală și de Vest au continuat să 
fie capturate cantităţi importante de amfetamină, cu toate 
că UNODC a raportat o reducere cu 20 % a cantităţilor 
capturate în aceste regiuni comparativ cu 2008, când 
s-au înregistrat 7,9 tone de capturi. Cea mai mare creștere 
a capturilor de amfetamină a fost raportată în Arabia 
Saudită, Iordania și Siria. Potrivit rapoartelor UNODC, 
în Orientul Apropiat și Mijlociu și în Asia de Sud-vest 
au fost capturate aproximativ 25 de tone în 2009, 
aproape toate sub formă de comprimate de „captagon” 
(UNODC, 2011).

Cea mai mare parte a amfetaminei capturate în Europa 
este produsă, în ordinea importanţei, în Ţările de Jos, 
Polonia, Belgia, Bulgaria și Turcia. Europol raportează 
că în 2009, în Uniunea Europeană au fost descoperite 
19 amplasamente implicate în producţia, fabricarea de 
comprimate sau depozitarea de amfetamină. 

S-au efectuat aproximativ 34 200 de capturi însumând 
5,8 tone de praf de amfetamină și 3 milioane de 
comprimate de amfetamină (58) în Europa, în 2009 (59). 
Numărul capturilor de amfetamină a fluctuat în ultimii cinci 
ani, înregistrând o scădere raportată pentru 2008 și 2009. 
Deși numărul de comprimate de amfetamină confiscate în 
Europa a scăzut semnificativ în perioada 2004-2009 din 
cauza reducerii de capturi din Turcia, cantităţile de praf de 
amfetamină interceptate au rămas stabile sau au crescut 
în majoritatea ţărilor europene (60). Această analiză este 
însă preliminară, întrucât nu sunt disponibile date recente 
referitoare la Ţările de Jos care în 2007, ultimul an pentru 
care există date disponibile, au raportat capturarea 
a 2,8 tone de praf de amfetamină.

Puritatea eșantioanelor de amfetamină interceptate în 
Europa în 2009 a continuat să difere considerabil, variind 
între mai puţin de 8 % în Bulgaria, Ungaria, Austria, 
Portugalia, Slovenia, Slovacia și Croaţia, și peste 20 % 
în ţările în care se raportează că există o producţie de 
amfetamină sau în care nivelurile de consum sunt relativ 
ridicate (Estonia, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, Finlanda, 
Norvegia) (61). În ultimii cinci ani, puritatea amfetaminei 

a scăzut în 17 din cele 18 ţări care au furnizat suficiente 
date pentru a permite o analiză a tendinţelor.

În 2009, preţul mediu de vânzare cu amănuntul al 
amfetaminei a variat între 10 și 23 EUR pentru un gram în 
peste jumătate din cele 14 ţări care au furnizat informaţii. 
Preţurile de vânzare cu amănuntul ale amfetaminei au 
scăzut sau au rămas stabile în toate cele 17 ţări care au 
transmis date pentru perioada 2004-2009, cu excepţia 
Ţărilor de Jos unde au crescut în aceeași perioadă și 
a Sloveniei care a raportat o creștere importantă în 
2009 (62).

Metamfetamina

Numărul laboratoarelor de metamfetamină desfiinţate 
la nivel global a crescut cu 22 % în 2009. La fel ca în 
anul precedent, cea mai mare creștere a fost înregistrată 
în America de Nord, în special în Statele Unite, însă 
numărul de laboratoare clandestine a continuat să 
crească în Asia de Est și de Sud-Est. De asemenea, s-a 
raportat o intensificare a activităţii legate de producţia de 
metamfetamină în America Latină și în Africa. În 2009, s-au 
capturat 31 de tone de metamfetamină, o creștere notabilă 
faţă de cele 22 de tone capturate în 2008. Cea mai mare 
cantitate a fost capturată în America de Nord (44 %), unde 
Mexicul a înregistrat o captură deosebit de importantă, de 
6,1 tone, în 2009 (UNODC, 2011).

În Europa, producţia ilegală de metamfetamină este 
concentrată în Republica Cehă, unde în 2009 au 
fost descoperite 342 de amplasamente de producţie 
(o scădere faţă de 434 în 2008), majoritatea fiind 
„laboratoare de bucătărie” de mici dimensiuni. De 
asemenea, se fabrică metamfetamină în Slovacia, unde 
producţia a crescut în 2009, la fel ca în Germania, 
Lituania și Polonia.

În 2009, în Europa au fost raportate aproape 7 400 de 
capturi de metamfetamină, însumând aproximativ 
600 kg. Atât numărul de capturi, cât și cantităţile 
de metamfetamină capturate au crescut în perioada 
2004-2009, înregistrându-se o creștere puternică între 
2008 și 2009. Cantităţile capturate s-au dublat între 2008 
și 2009, în special datorită creșterii cantităţilor recuperate 
în Suedia și Norvegia, principalele ţări europene în care 
au loc astfel de capturi și în care metamfetamina ar putea 
înlocui parţial amfetamina. În 2009, Turcia a raportat 
pentru prima dată capturi de metamfetamină, ocupând 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab4
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(63) Această analiză este preliminară, întrucât pentru Ţările de Jos, care au raportat o treime din cantitatea de LSD capturată în Europa în 2007, nu sunt 
disponibile date referitoare la anii care au urmat.

locul al treilea în ceea ce privește cantităţile recuperate: 
transporturile relativ mari de metamfetamină interceptate 
în Turcia au fost raportate ca fiind în tranzit din Iran către 
Asia de Est și de Sud-Est. 

Puritatea metamfetaminei a variat considerabil în 2009, 
în cele 17 ţări care au transmis date, fiind raportată 
o puritate medie sub 15 % în Bulgaria și Estonia și peste 
65 % în Republica Cehă, Ţările de Jos, Slovacia și Croaţia. 
Nu se poate deduce o tendinţă generală în ceea ce 
privește puritatea metamfetaminei. Preţurile de vânzare 
cu amănuntul ale metamfetaminei au înregistrat variaţii 
importante în 2009, în cele șase ţări care au transmis 
informaţii în acest sens, de la circa 10 EUR pentru un gram 
în Bulgaria, Lituania și Slovenia, la circa 70 EUR pe gram în 
Germania și Slovacia.

Ecstasy

Numărul de laboratoare producătoare de ecstasy care au 
fost desfiinţate a rămas practic același în 2009, adică 52. 
Cele mai multe dintre acestea erau situate în Australia (19), 
Indonezia (18) și Canada (12). Producţia drogului pare 
să-și fi continuat extinderea geografică, realizându-se mai 
aproape de pieţele de consum din Asia de Est și de Sud-
Est, America de Nord și Oceania. În pofida acestui aspect, 
Europa de Vest rămâne probabil o regiune importantă 
pentru producţia de ecstasy.

La nivel global, capturile de ecstasy au însumat 5,4 tone în 
2009 (UNODC, 2011), Statele Unite raportând 63 % din 
acest total.

Numărul capturilor de ecstasy în Europa a rămas stabil 
între 2004 și 2006, după care a înregistrat o scădere, în 
timp ce cantităţile capturate în majoritatea ţărilor europene 
indică o tendinţă de scădere începând din 2004. În 2009, 
în Europa au fost raportate aproape 11 000 de capturi 
de ecstasy, în care au fost interceptate peste 2,4 milioane 
de comprimate de ecstasy. Totuși, această cantitate este 
subestimată, întrucât nu sunt disponibile date recente 
referitoare la Ţările de Jos, care au raportat capturi de 
8,4 milioane comprimate în 2007, ultimul an pentru care 
există informaţii disponibile. 

Conţinutul de MDMA al comprimatelor de ecstasy 
analizate în 2009 a fost între 3 și 108 miligrame în cele 
18 ţări care au furnizat date. De asemenea, disponibilitatea 
comprimatelor de ecstasy cu doze mari, conţinând 
peste 130 mg de MDMA, a fost raportată în mai multe 
ţări (Belgia, Bulgaria, Germania, Italia, Ţările de Jos, 
Turcia). În perioada 2004-2009, conţinutul de MDMA al 
comprimatelor de ecstasy a scăzut în toate cele 14 ţări care 
au transmis informaţii suficiente.

În ultimii ani, în Europa s-a putut observa o modificare 
a conţinutului comprimatelor de droguri ilegale, de la 
o situaţie în care majoritatea comprimatelor analizate 
conţineau MDMA sau o altă substanţă de tip ecstasy 
(MDEA, MDA) ca unică substanţă psihoactivă prezentă, 
la situaţia în care conţinutul este mai divers, iar substanţele 
de tipul MDMA sunt mai puţin prezente. Această tendinţă 
s-a accentuat în 2009, astfel încât singurele ţări în care 
substanţe de tipul MDMA au continuat să reprezinte 
o proporţie importantă în comprimatele analizate au fost 
Italia (58 %), Ţările de Jos (63 %) și Malta (100 %). 

Amfetaminele, combinate uneori cu substanţe de tipul 
MDMA, sunt relativ frecvent prezente în comprimatele 
analizate în Grecia, Spania, Ungaria, Polonia, Slovenia 
și Croaţia. Majoritatea celorlalte ţări care au prezentat 
rapoarte menţionează că, într-o proporţie considerabilă, 
comprimatele analizate conţineau piperazine, în special 
a mCPP, fără sau în combinaţie cu alte substanţe. 

În prezent, ecstasy este mult mai ieftin decât în anii 1990, 
când a început să fie disponibil la scară largă. Deși s-a 
raportat și vânzarea de comprimate la preţul de doar 
1 EUR, majoritatea ţărilor raportează preţuri medii la 
vânzarea cu amănuntul variind între 4 și 9 EUR pentru 
un comprimat. Datele disponibile pentru anii 2004-2009 
indică faptul că preţul de vânzare cu amănuntul al ecstasy 
a continuat să scadă sau a rămas stabil la nivelul întregii 
Europe. Totuși, în 2009 s-a raportat o creștere a preţului în 
Ţările de Jos, aceasta fiind și ţara care raportează cele mai 
mici preţuri pentru ecstasy.

Substanţele halucinogene și alte substanţe

Consumul și traficul de LSD în Europa încă mai este 
considerat marginal. Numărul capturilor de LSD a crescut 
între anii 2004 și 2009, iar cantităţile capturate, după un 
nivel maxim atins în 2005, de 1,8 milioane unităţi, datorită 
capturilor record efectuate în Regatul Unit, au fluctuat de 
atunci la niveluri relativ scăzute (63). Preţurile de vânzare 
cu amănuntul pentru LSD au rămas stabile în majoritatea 
ţărilor care au transmis rapoarte, începând cu 2004, în 
timp ce Belgia a raportat creșteri, iar Letonia, Austria și 
Croaţia scăderi ale preţurilor. În 2009, preţul mediu unitar 
s-a situat între 7 EUR și 11 EUR în majoritatea celor 11 ţări 
care au furnizat informaţii. 

În 2009, doar patru sau cinci ţări, în funcţie de drog, au 
raportat capturi de ciuperci halucinogene, ketamină și 
GHB și GBL. Măsura în care capturile raportate reflectă 
consumul acestor substanţe nu este clară, și nici faptul că 
ele nu sunt vizate în mod obișnuit de serviciile de aplicare 
a legii.
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(64) A se vedea tabelul EYE-11 din buletinul statistic pentru 2011.
(65) Consumul problematic de amfetamine este definit drept consum prin injectare sau de lungă durată și/sau consumul regulat al substanţei.
(66) A se vedea tabelele TDI-5 (partea ii) și TDI-22 din buletinul statistic pentru 2011.

Prevalenţa și tiparele de consum 
În puţine ţări, consumul de amfetamină sau metamfetamină, 
adesea prin injectare, reprezintă o proporţie semnificativă 
din numărul total al consumatorilor problematici de droguri 
și al persoanelor care solicită ajutor pentru probleme 
legate de droguri. Spre deosebire de aceste populaţii 
de consumatori cronici, există o asociere mai generală 
între consumul de droguri sintetice, adesea împreună cu 
consumul de alcool, și cluburile de noapte și evenimentele 
de muzică dance. Aceasta are ca urmare raportarea 
unor niveluri considerabil mai mari ale consumului în 
rândul tinerilor și niveluri excesive de consum constatate 
în anumite medii sau la anumite subpopulaţii specifice. 
Nivelurile globale de prevalenţă a drogurilor halucinogene, 
precum dietilamida acidului lisergic (LSD) și ciupercile 
halucinogene, sunt în general reduse, înregistrând 
o stabilitate considerabilă în ultimii ani. 

Amfetaminele

Estimările privind prevalenţa drogurilor sugerează că 
aproximativ 12,5 milioane de europeni au încercat 
amfetaminele, iar circa 2 milioane au consumat acest 
drog în ultimul an (a se vedea tabelul 6 pentru o sinteză 
a datelor). În rândul tinerilor adulţi (15-34 de ani), 
prevalenţa consumului de amfetamine pe parcursul vieţii 
diferă considerabil între ţări, de la 0,1 % până la 14,3 %, cu 
o medie europeană ponderată de 5 %. În această grupă de 
vârstă, consumul de amfetamine în ultimul an variază între 
0,1 % și 2,5 %, majoritatea ţărilor raportând estimări ale 
prevalenţei între 0,5 și 2 %. Se estimează că aproximativ 
1,5 milioane (1,1 %) de tineri europeni au consumat 
amfetamine în ultimul an. 

În rândul elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, 
prevalenţa consumului de amfetamine pe parcursul vieţii 
a variat între 1 % și 8 % în cele 26 de state membre ale 
UE, Norvegia și Croaţia, care au făcut obiectul anchetei în 
2007, deși doar Bulgaria și Letonia au raportat niveluri ale 
prevalenţei de peste 5 %. Cele patru ţări care au desfășurat 
anchete în școli în 2009 și 2010 (Italia, Slovacia, Suedia, 
Regatul Unit) au raportat o prevalenţă a amfetaminelor pe 
parcursul vieţii de 3 % sau mai scăzută (64). 

Datele referitoare la prevalenţa consumului de amfetamine 
în cluburile de noapte în 2009, furnizate de patru ţări 
(Belgia, Republica Cehă, Ţările de Jos, Regatul Unit), indică 
variaţii considerabile, între 6 % și 24 %, în ceea ce privește 
consumul de amfetamine în ultimul an.

În ultimul deceniu, nivelul consumului de amfetamină în 
ultimul an a rămas relativ scăzut și stabil în majoritatea 

ţărilor europene, cu niveluri de prevalenţă sub 3 % pentru 
cele mai multe dintre ţările care au furnizat date, cu 
excepţia Regatului Unit și Danemarcei. În Regatul Unit, 
consumul de amfetamine în ultimul an în rândul tinerilor 
adulţi (15-34 de ani) s-a redus de la 6,2 % în 1998 la 
1,8 % în 2009-2010, iar în Danemarca, după o creștere 
până la 3,1 % în 2000, a scăzut la 2 % în 2010 (a se 
vedea figura 8). În perioada 2004-2009, doar Norvegia 
și Republica Cehă au raportat o diferenţă mai mare de un 
punct procentual în ceea ce privește prevalenţa consumului 
de amfetamine în ultimul an în rândul tinerilor adulţi. În 
Republica Cehă, utilizarea unor metode diferite de studiu 
nu permite confirmarea tendinţelor recente. Anchetele 
desfășurate în școli sugerează, în general, o diferenţă mică 
între nivelurile de consum de amfetamine în rândul elevilor 
cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Între 2003 și 2007, 
majoritatea ţărilor au raportat atât tendinţe de scădere, cât 
și de stabilitate în ceea ce privește prevalenţa consumului 
pe parcursul vieţii la acest grup de populaţie. 

Consumul problematic de amfetamine

Doar un număr mic de ţări pot furniza estimări ale 
prevalenţei consumului problematic de amfetamine (65), 
însă în Europa sunt disponibile date privind consumatorii 
care încep tratamentul pentru probleme legate de aceste 
substanţe. 

Doar o mică proporţie din totalul consumatorilor de 
droguri care încep un tratament în Europa menţionează 
amfetaminele ca drog principal: circa 5 % din numărul de 
tratamente pentru consumul de droguri raportate în 2009 
(20 000 de pacienţi). Totuși, consumatorii de amfetamine 
reprezintă o proporţie considerabilă a tratamentelor 
începute raportate în Suedia (28 %), Polonia (25 %) și 
Finlanda (17 %). Pacienţii trataţi pentru dependenţa de 
amfetamine reprezintă între 6 % și 10 % din pacienţii 
raportaţi care încep un tratament în alte cinci ţări (Belgia, 
Danemarca, Germania, Ungaria, Ţările de Jos), în rest 
proporţia fiind mai mică de 5 %. De asemenea, substanţele 
stimulatoare altele decât cocaina sunt menţionate ca drog 
secundar de aproape 20 000 de pacienţi care încep 
un tratament pentru probleme legate de alte droguri 
primare (66). 

Vârsta medie a consumatorilor de amfetamină care încep 
tratamentul este de 30 de ani, raportul între bărbaţi 
și femei fiind mai scăzut (doi la unu) decât în cazul 
altor droguri ilegale. Niveluri ridicate de consum de 
amfetamine prin injectare sunt raportate de ţările în care 
consumatorii de amfetamine reprezintă cea mai mare 
parte a persoanelor care încep un tratament (Letonia, 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
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(67) A se vedea tabelele TDI-5 (partea iv) și TDI-37 din buletinul statistic pentru 2011.
(68) A se vedea tabelele TDI-2 (partea i), TDI-3 (partea iii) și TDI-5 (partea ii) și (partea iv) din buletinul statistic pentru 2011 și tabelul TDI-5 (partea ii) 

din buletinul statistic pentru 2006.

Suedia, Finlanda), între 59 % și 83 % din pacienţii 
consumatori primari de amfetamine consumând drogul prin 
injectare (67). 

Tendinţele în ceea ce privește consumatorii de amfetamină 
care au început tratamentul între 2004 și 2009 au rămas 
stabile în majoritatea ţărilor, cu o ușoară scădere în rândul 
pacienţilor care au început pentru prima dată un tratament. 
Această scădere este în principal rezultatul unei scăderi 
a numărului de noi pacienţi consumatori de amfetamină din 
Finlanda și Suedia (OEDT, 2010d).

Spre deosebire de alte părţi ale lumii, unde consumul de 
metamfetamină a crescut în ultimii ani, în Europa nivelurile 
de consum par limitate. În trecut, consumul acestui drog în 
Europa a fost concentrat în Republica Cehă și, mai recent, 
Slovacia. În 2009, numărul consumatorilor problematici 
de metamfetamină în Republica Cehă a fost estimat la 
aproximativ 24 600-25 900 (3,3-3,5 cazuri la 1 000 
de locuitori cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani), 
aproape dublu faţă de numărul estimat de consumatori 
problematici de opiacee. Aceasta reprezintă o creștere 

statistică semnificativă faţă de anii precedenţi. Pentru 
Slovacia, numărul estimat de consumatori problematici 
de metamfetamină în 2007 a fost de aproximativ 5 800-
15 700 (1,5 – 4 cazuri la 1 000 de locuitori cu vârste 
cuprinse între 15 și 64 de ani), cu circa 20 % mai puţini 
decât numărul estimat al consumatorilor problematici de 
opiacee. 

Metamfetamina este declarată drept drog principal de 
o mare parte din pacienţii raportaţi ca începând un 
tratament în Republica Cehă (61 %) și Slovacia (30 %). 
Ambele ţări raportează o creștere a numărului și proporţiei 
generale de noi consumatori care au început tratamentul 
pentru consumul de metamfetamină în ultimul deceniu. 
În rândul celor care solicită ajutor pentru o problemă 
legată de metamfetamină, injectarea este frecventă în 
Republica Cehă (79 %) și mai puţin frecventă în Slovacia 
(37 %), nivelurile generale fiind în scădere din 2004. În 
aceste ţări, vârsta medie a pacienţilor consumatori de 
metamfetamină este de aproximativ 25 de ani la începerea 
tratamentului (68).

Tabelul 6: Prevalenţa consumului de amfetamine în rândul populaţiei generale – sinteza datelor
Grupa de vârstă Perioada consumului

Pe parcursul vieţii În ultimul an

15-64 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 12,5 milioane 1,5-2 milioane

Media europeană 3,8 % 0,5 %

Interval 0,0-11,7 % 0,0-1,1 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (0,0 %) 
Grecia (0,1 %) 
Malta (0,4 %)
Cipru (0,7 %)

România, Malta, Grecia (0,0 %) 
Franţa (0,1 %)
Republica Cehă, Portugalia (0,2 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Regatul Unit (11,7 %) 
Danemarca (6,2 %) 
Suedia (5,0 %)
Norvegia (3,8 %)

Estonia (1,1 %)
Regatul Unit (1,0 %) 
Bulgaria, Letonia (0,9 %)
Suedia (0,8 %)

15-34 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 6,5 milioane 1,5 milioane

Media europeană 5,0 % 1,1 %

Interval 0,1-14,3 % 0,1-2,5 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (0,1 %)
Grecia (0,2 %)
Malta (0,7 %)
Cipru (1,2 %)

România, Grecia (0,1 %)
Franţa (0,2 %)
Republica Cehă (0,3 %)
Portugalia (0,4 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Regatul Unit (14,3 %)
Danemarca (10,3 %)
Letonia (6,1 %)
Norvegia (6,0 %)

Estonia (2,5 %)
Bulgaria (2,1 %)
Danemarca (2,0 %)
Germania, Letonia (1,9 %)

Prevalenţa medie pentru Europa a fost calculată printr-o medie ponderată în funcţie de populaţia din segmentul de vârstă relevant din fiecare ţară. Pentru a obţine estimări ale 
numărului total de consumatori în Europa, în cazul ţărilor pentru care lipsesc datele privind prevalenţa (reprezentând cel mult 3 % din populaţia-ţintă), se aplică media UE. Populaţiile 
folosite ca bază: 15-64 (336 de milioane), 15-34 (132 de milioane). Deoarece estimările pentru Europa se bazează pe anchetele desfășurate în perioada 2001-2009/2010 (în 
special între 2004 și 2008), ele nu se referă la un singur an. Datele rezumate în acest tabel sunt disponibile la rubrica „Anchete în rândul populaţiei generale” din buletinul statistic 
pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/tditab05b-en.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(69) A se vedea tabelul GPS-7 (partea iv) din buletinul statistic pentru 2011. 
(70) A se vedea tabelul EYE-11 din buletinul statistic pentru 2011.

În ultimii ani, metamfetamina a apărut pe piaţa drogurilor și 
în alte ţări, în special în nordul Europei (Norvegia, Suedia, 
Letonia și, într-o măsură mai mică, Finlanda), unde se pare 
că a înlocuit parţial amfetamina, cele două substanţe fiind 
practic imposibil de diferenţiat de către consumatori. 

Ecstasy

Estimările privind prevalenţa drogurilor sugerează că 
aproximativ 11 milioane de europeni au încercat ecstasy și 
aproape 2,5 milioane au consumat drogul în ultimul an (a 
se vedea tabelul 7 pentru o sinteză a datelor). Consumul 
de ecstasy în ultimul an este concentrat în rândul tinerilor 
adulţi, bărbaţii declarând un consum mult mai mare decât 
femeile în toate ţările, cu excepţia Greciei, României, 
Finlandei și Suediei. Prevalenţa a consumului de ecstasy 
pe parcursul vieţii în grupa de vârstă 15-34 de ani variază 
între 0,6 % și 12,7 %, majoritatea estimărilor naţionale fiind 
cuprinse între 2,1 și 5,8 % (69). 

În rândul elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, 
prevalenţa consumului de ecstasy de-a lungul vieţii a variat 
între 1 % și 5 % în majoritatea ţărilor europene examinate 
în 2007. Numai patru ţări au raportat niveluri mai ridicate 

ale prevalenţei: Bulgaria, Estonia, Slovacia (fiecare 6 %) și 
Letonia (7 %). Cele patru ţări care au desfășurat anchete 
în școli în 2009 (Italia, Slovacia, Suedia, Regatul Unit) au 
raportat o prevalenţă a consumului de ecstasy pe parcursul 
vieţii de 5 % sau mai puţin (70).

Studiile calitative oferă o imagine a consumului 
„recreaţional” de droguri stimulatoare de către tinerii 
adulţi care frecventează cluburi de noapte în Europa. 
Aceste studii scot în evidenţă diferenţele considerabile ale 
profilurilor de consum, probabilitatea ca persoanele care 
participă la evenimente în care se ascultă muzică dance 
electronică să raporteze consumul de droguri fiind mai 
mare decât în cazul celor care frecventează alte locuri în 
contextul vieţii de noapte. Numai pentru patru ţări (Belgia, 
Republica Cehă, Ţările de Jos, Regatul Unit) sunt disponibile 
date privind prevalenţa consumului de ecstasy în cluburile 
de noapte în 2009, însă aceste date indică diferenţe 
considerabile în ceea ce privește nivelurile de consum 
recent (în ultimul an), care variază între 10 % și 75 %. 
Consumul de ecstasy a fost mult mai frecvent decât cel de 
amfetamine în mediile din care au provenit eșantioanele 
examinate.

Tabelul 7: Prevalenţa consumului de ecstasy în rândul populaţiei generale – sinteza datelor
Grupa de vârstă Perioada consumului

Pe parcursul vieţii În ultimul an

15-64 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 11 milioane 2,5 milioane

Media europeană 3,2 % 0.7 %

Interval 0,3-8,3 % 0.1-1.6 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (0,3 %) 
Grecia (0,4 %) 
Malta (0,7 %)
Norvegia (1,0 %)

România, Suedia (0,1 %) 
Malta, Grecia (0,2 %)
Danemarca, Polonia, Norvegia (0,3 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Regatul Unit (8,3 %) 
Irlanda (5,4 %) 
Spania (4,9 %)
Letonia (4,7 %)

Regatul Unit, Slovacia (1,6 %)
Letonia (1,5 %) 
Republica Cehă (1,4 %)

15-34 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 7,5 milioane 2 milioane

Media europeană 5,5 % 1,4 %

Interval 0,6-12,7 % 0,2-3,2 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România, Grecia (0,6 %)
Malta (1,4 %)
Polonia, Norvegia (2,1 %)
Portugalia (2,6 %)

România, Suedia (0,2 %)
Grecia (0,4 %)
Norvegia (0,6 %)
Polonia (0,7 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Regatul Unit (12,7 %)
Republica Cehă (9,3 %)
Irlanda (9,0 %)
Letonia (8,5 %)

Regatul Unit (3,2 %) 
Republica Cehă (2,8 %)
Slovacia, Letonia, Ţările de Jos (2,7 %)

Prevalenţa medie pentru Europa a fost calculată printr-o medie ponderată în funcţie de populaţia din segmentul de vârstă relevant din fiecare ţară. Pentru a obţine estimări ale numărului 
total de consumatori în Europa, în cazul ţărilor pentru care lipsesc datele privind prevalenţa (reprezentând cel mult 3 % din populaţia-ţintă), se aplică media UE. Populaţiile folosite ca 
bază: 15-64 (336 de milioane), 15-34 (132 de milioane). Deoarece estimările pentru Europa se bazează pe anchetele desfășurate în perioada 2001-2009/2010 (în special între 
2004 și 2008), ele nu se referă la un singur an. Datele rezumate în acest tabel sunt disponibile la rubrica „Anchete în rândul populaţiei generale” din buletinul statistic pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab7d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(71) A se vedea tabelele TDI-5, TDI-8 și TDI-37 (partea i, partea ii și partea iii) din buletinul statistic pentru 2011.

În perioada 2003-2009, nicio ţară nu a raportat creșterea 
consumului de ecstasy, în schimb Estonia, Spania, Germania, 
Ungaria și Regatul Unit au raportat o scădere de aproape un 
punct procentual a consumului de ecstasy în ultimul an pentru 
grupa de vârstă 15-34 de ani. Există însă unele diferenţe 
între ţări. În ţările care raportează niveluri mai ridicate decât 
cele medii în ceea ce privește consumul de ecstasy în ultimul 
an, consumul în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 
15 și 34 de ani a atins, în mod tipic, cote maxime cuprinse 
între 3 % și 5 % la începutul anilor 2000 (Estonia, Spania, 
Slovacia, Regatul Unit; a se vedea figura 8). Excepţie face 
Republica Cehă, unde consumul de ecstasy în ultimul an s-a 
ridicat la un maxim de 7,7 % în 2008, dar a scăzut la 2,8 % 
în 2009. În Republica Cehă, metodele diferite de studiu nu 
permit confirmarea tendinţelor recente. 

Anchetele desfășurate în școli sugerează, în general, 
puţine schimbări în ceea ce privește nivelul experimentării 
consumului de ecstasy în rândul elevilor cu vârste între 
15 și 16 ani. Între 2003 și 2007, majoritatea ţărilor 
au raportat tendinţe de scădere și de stabilizare ale 
prevalenţei consumului de ecstasy de-a lungul vieţii la 
această grupă, în timp ce șapte ţări au raportat o creștere, 
iar trei o scădere, aplicând o diferenţă de prag de două 
puncte procentuale. O scădere a prevalenţei ecstasy 
poate fi sugerată de studiile efectuate în locurile de 
recreere din Europa. În Amsterdam, un studiu realizat în 
rândul vizitatorilor magazinelor tip „coffee shop” raporta 
o scădere puternică a consumului de ecstasy în ultima 
lună, de la 23 % în 2001 la 6 % în 2009; de asemenea, 
studiul raporta o scădere a consumului de amfetamină 
de-a lungul vieţii, de la 63 % la 41 % în aceeași perioadă. 
Un studiu realizat în mod periodic în cluburi de noapte din 
Belgia raporta că ecstasy nu mai ocupă locul al doilea în 
rândul drogurilor ilegale cel mai frecvent consumate. În 
anchetele anterioare, consumul de ecstasy în ultimul an 
varia între 15 % și 20 %, însă a scăzut la 10 % în 2009. 

Puţini consumatori de droguri apelează la tratament 
pentru probleme legate de consumul de ecstasy. În 2009, 
ecstasy a fost menţionat ca drog principal de mai puţin 
de 1 % (1 300) din totalul persoanelor care au început un 
tratament. Cu o vârstă medie de 26 de ani, consumatorii 
de ecstasy sunt printre cei mai tineri care încep tratamentul 
pentru consumul de droguri, raportul dintre bărbaţi și 
femei fiind de trei-patru bărbaţi la fiecare femeie. Pacienţii 
consumatori de ecstasy raportează frecvent consumul 
concomitent de alte substanţe, inclusiv alcool, cocaină și, 
într-o măsură mai mică, canabis și amfetamine (71).

Studiile europene au raportat consumul de ecstasy sau 
amfetamine combinat cu alcool. În nouă ţări europene, 
anchetele desfășurate în rândul populaţiei generale indică 
niveluri ale prevalenţei consumului de amfetamine sau 

ecstasy mult mai ridicate la persoanele care consumă 
alcool în mod frecvent sau intensiv, faţă de media 
populaţiei generale (OEDT, 2009b). În mod similar, 
rezultatele anchetelor ESPAD desfășurate în școli din 22 de 
ţări arată că 86 % din elevii cu vârste cuprinse între 15 și 16 
ani care au declarat că au consumat ecstasy în ultima lună 
au raportat că au consumat concomitent și cinci sau mai 
multe băuturi alcoolice (OEDT, 2009b). 

Figura 8: Tendinţele prevalenţei consumului de amfetamine (sus) 
și ecstasy (jos) în ultimul an în rândul adulţilor tineri (15-34 ani)
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NB: Sunt prezentate doar datele pentru ţările în care s-au desfășurat cel puţin 
trei anchete în perioada 1998-2009/2010. Republica Cehă cercetează 
motivele variabilităţii considerabile a  rezultatelor anchetelor, care în 
parte pare a  fi legată de schimbarea metodelor. Datele sunt furnizate în 
scop informativ, iar comparaţiile trebuie făcute cu precauţie. A  se vedea 
figurile GPS-8 și GPS-21 din buletinul statistic pentru 2011 pentru informaţii 
suplimentare.

Sursa: Rapoartele naţionale Reitox (2010), preluate din anchetele în rândul 
populaţiei, rapoarte sau articole știinţifice.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig21
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(72) A se vedea tabelul GPS-1 din buletinul statistic pentru 2011.
(73) Date din ESPAD pentru toate ţările, cu excepţia Spaniei. A se vedea figura EYE-3 (partea v) din buletinul statistic pentru 2011.

Substanţele halucinogene, GHB și ketamina

În rândul adulţilor tineri (15-34 ani), estimările prevalenţei 
pe parcursul vieţii pentru consumul de LSD în Europa 
variază între zero și 5,5 %. Niveluri mult mai scăzute 
ale prevalenţei sunt raportate pentru consumul în 
ultimul an (72). Dintre puţinele ţări care furnizează date 
comparabile, majoritatea raportează niveluri mai ridicate 
de consum de ciuperci halucinogene decât de LSD, atât 
în rândul populaţiei generale, cât și al elevilor. Estimările 
prevalenţei pe parcursul vieţii pentru consumul de ciuperci 
halucinogene în rândul tinerilor adulţi variază între 0,3 % și 
14,1 %, iar estimările prevalenţei în ultimul an sunt cuprinse 
între 0,2 și 5,9 %. În ceea ce privește elevii cu vârste între 
15 și 16 ani, majoritatea ţărilor raportează estimări ale 
prevalenţei pe parcursul vieţii pentru consumul de ciuperci 
halucinogene între 1 % și 4 %, niveluri mai ridicate fiind 
raportate de Slovacia (5 %) și Republica Cehă (7 %) (73).

Estimările prevalenţei consumului de GHB și ketamină în 
rândul populaţiilor de adulţi și elevi sunt mult mai mici 
decât cele pentru consumul de cocaină și ecstasy. Totuși, 
consumul acestor substanţe poate fi mai mare în anumite 
grupuri, medii sau zone geografice. Anchete orientate care 
raportează estimări ale prevalenţei pentru consumul acestor 
substanţe au fost realizate recent în Belgia, Republica 
Cehă, Ţările de Jos și Regatul Unit. Aceste studii raportează 
o prevalenţă pe parcursul vieţii pentru consumul de GHB 
variind între 3,9 % și 14,3 %, prevalenţa în ultima lună 
fiind de maximum 4,6 %. Estimările pentru consumul de 
ketamină din cadrul acelorași anchete variază între 2,9 % 
și 62 % în ceea ce privește consumul pe parcursul vieţii și 
între 0,3 % și 28 % în ceea ce privește consumul în ultima 
lună. Există diferenţe notabile între anchete și ţări, iar 
nivelul ridicat al prevalenţei consumului de ketamină este 
indicat de o singură anchetă realizată în 2010 de o revistă 
de muzică din Regatul Unit (Winstock, 2011). În această 
anchetă, nivelurile consumului de ketamină sunt mult mai 
ridicate decât cele de GHB. Această prevalenţă ridicată 
a ketaminei se poate datora autoselecţiei respondenţilor 
participanţi la anchetă și profilului lor de consum, precum și 
atitudinilor specifice. Ţările de Jos au raportat că acest drog 
a dobândit o oarecare popularitate în rândul populaţiei în 
măsură să stabilească tendinţele în regiunea de vest, însă 
în 2009 prevalenţa în ultima lună în rândul participanţilor 
la petreceri de anvergură rămâne mai scăzută (la 1,2 %) 
decât cea pentru GHB (4,6 %). În rândul persoanelor care 
au frecventat magazinele tip „cofee shop” din Amsterdam 
în 2009, consumul în ultima lună a fost egal cu consumul de 
amfetamină în ultima lună, respectiv 1,5 %. Studiile calitative 
realizate în Germania, Estonia, Franţa și Ţările de Jos au scos 

în evidenţă un risc ridicat de supradoză care poate duce la 
inconștienţă sau la comă, asociat consumului de GHB. 

Nu pot fi identificate tendinţe generale pentru consumul 
de GHB și ketamină din anchetele repetate desfășurate în 
rândul participanţilor la petreceri sau în medii de recreere, 
iar diferenţele raportate sunt, în majoritatea cazurilor, 
nesemnificative. Studiile realizate în locuri de recreere din 
Belgia raportează că nivelul consumului de GHB și ketamină 
în ultima lună a crescut de la 2 % până la 3 % între 2008 
și 2009. În Republica Cehă, studiile realizate în cluburi de 
noapte raportează că prevalenţa în ultimul an a consumului 
de GHB a crescut de la 1,4 % în 2007 până la 3,9 % în 
2009, iar consumul de ketamină a crescut de la 2,2 % la 
2,9 % în aceeași perioadă. Scăderi ale consumului de GHB 
în ultima lună au fost raportate în rândul persoanelor care 
frecventează magazinele tip „coffee shop” din Amsterdam, 
de la 2,8 % în 2001 la 1,5 % în 2009. Tendinţele din 
Amsterdam nu sunt însă reprezentative pentru restul teritoriului 
Ţărilor de Jos. De asemenea, în rândul respondenţilor 
participanţi la ancheta revistei de muzică britanice, consumul 
de GHB în ultima lună a scăzut de la 1,7 % în 2009 la mai 
puţin de 1 % în 2010, iar consumul de ketamină a scăzut de 
la 32,4 % la 28 % în aceeași perioadă. 

Intervenţii în locurile de recreere
În pofida nivelurilor ridicate ale consumului de droguri 
în locurile de recreere, doar 13 ţări raportează punerea 
în aplicare a intervenţiilor de prevenire sau de reducere 
a riscurilor în aceste spaţii. Intervenţiile raportate 
continuă să fie concentrate pe furnizarea de informaţii 
și pe consiliere. De asemenea, această concentrare este 
vizibilă în intervenţiile incluse în Healthy Nightlife Toolbox, 
o iniţiativă online, finanţată de UE, al cărei scop este să 
contribuie la reducerea riscului cauzat de consumul de 
alcool și droguri în cluburile de noapte. Proiectul „Safer 
Nightlife” (O viaţă de noapte mai sigură”), o altă iniţiativă 
finanţată de UE în cadrul programului „Democracy, Cities 
& Drugs II (2008-2011)” [Democraţie, orașe și droguri 
II (2008-2011)], are drept scop, pe lângă furnizarea de 
informaţii, îmbunătăţirea programelor de prevenire în 
cluburile de noapte și formarea de specialiști. 

La o recentă analiză sistematică a strategiilor de reducere 
a riscurilor puse în aplicare în locurile de recreere s-a 
constatat că aceste strategii sunt rareori evaluate și că 
eficacitatea lor nu este întotdeauna clară (Akbar et al., 
2011). Rezultatele analizei au arătat că intervenţiile 
concentrate pe instruirea personalului de deservire din 
locurile de recreere au constituit cel mai frecvent tip de 
program disponibil. Printre subiectele cuprinse în aceste 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig3e
http://www.hnt-info.eu
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programe sunt incluse următoarele: cum se recunosc semnele 
intoxicării și când și cum se poate refuza servirea clienţilor. 
În proiectul austriac „taktisch klug” (tactică inteligentă), 
organizatorii de petreceri sunt asistaţi în faza de pregătire, 
iar participanţilor la evenimente li se oferă consiliere, pentru 
a-i ajuta să aibă o abordare mai critică în ceea ce privește 
substanţele psihoactive și comportamentul riscant. Modele 
de proximitate cu componente multiple, care se numără 
printre programele cu rezultate mai promiţătoare la evaluare, 
sunt raportate, în principal, de ţările din nordul Europei.

Studiile realizate în staţiuni internaţionale în care 
funcţionează cluburi de noapte arată că aceste medii 
pot fi asociate cu recrutarea, escaladarea și reluarea 
consumului de droguri și pot avea un rol în răspândirea la 
nivel mondial a culturii drogurilor. Cercetările indică niveluri 
ridicate ale consumului de droguri și începerea consumului 
în unele staţiuni. De exemplu, un studiu realizat în rândul 
tinerilor (16-35 de ani) din Spania, Germania și Regatul 
Unit care vizitează Ibiza și Majorca, a relevat diferenţe 
semnificative între naţionalităţi și între cele două staţiuni în 
ceea ce privește consumul de droguri. Nivelurile consumului 
de droguri au fost deosebit de ridicate în rândul turiștilor 
spanioli și britanici în Ibiza, unul din cinci turiști britanici 
raportând că a încercat cel puţin un drog nou în timp ce se 
afla în vacanţă (Bellis et al., 2009).

Tratament

Consumul problematic de amfetamine

Posibilităţile de tratament disponibile consumatorilor 
de amfetamine în ţările europene depind de tradiţii și 
de tiparele consumului problematic de amfetamine, 
care diferă considerabil între ţări. În ţările din vestul și 
sudul Europei, sistemele de tratament s-au specializat 
în principal pe răspunsul la nevoile consumatorilor de 
opiacee. În pofida nivelurilor reduse ale consumului 
problematic de amfetamine în aceste ţări, lipsa serviciilor 
dedicate poate împiedica accesul la tratament pentru 
acești consumatori, în special pentru consumatorii de 
amfetamine mai integraţi din punct de vedere social 
(OEDT, 2010d). În ţările din Europa de Nord și Centrală, 
cu o lungă tradiţie în tratarea consumului de amfetamine, 
există programe adaptate la nevoile consumatorilor de 
amfetamine. În ţările din centrul și estul Europei, unde 
consumul semnificativ problematic de amfetamine este mai 
recent, sistemele de tratament sunt în primul rând orientate 
către consumatorii problematici de opiacee și răspund 
cu dificultate nevoilor consumatorilor de amfetamine. 
O anchetă desfășurată de experţi naţionali în 2008 arăta 
că mai puţin de jumătate din numărul ţărilor europene 

raportează disponibilitatea unor programe de tratament 
specializate pentru consumatorii de amfetamine care 
apelează în mod activ la tratament.

Tratamentul psihosocial furnizat prin serviciile de tratament 
în ambulatoriu pentru consumul de droguri reprezintă 
forma cea mai frecventă de tratament pentru consumatorii 
de amfetamine. Consumatorii mai problematici, de 
exemplu cei a căror dependenţă de amfetamine este 
complicată de tulburări psihiatrice apărute concomitent, 
pot beneficia de tratament în cadrul serviciilor de 
tratament pentru consumul de droguri cu posibilităţi de 
spitalizare, în clinici sau spitale de psihiatrie. În Europa, 
produsele farmaceutice ca antidepresivele, sedativele 

Consecinţele amfetaminelor asupra sănătăţii 

Utilizarea în scop medical a amfetaminelor a fost asociată 
unui număr de efecte secundare și anume anorexii, insomnii 
și dureri de cap. Utilizarea ilegală a amfetaminelor este 
asociată unui grup mai cuprinzător de consecinţe negative 
(OEDT, 2010d), cum ar fi efecte negative pe termen scurt 
(neliniște, tremur, anxietate, ameţeli), o „cădere” sau un 
efect de cădere ulterior (depresie, dificultăţi de somn, 
comportament suicidal), efecte psihologice și psihiatrice ale 
consumului îndelungat (psihoză, comportament suicidal, 
anxietate și comportament violent), precum și dependenţa, 
cu o mare varietate de simptome de sevraj. 

Numeroase studii privind consecinţele consumului de 
amfetamine asupra sănătăţii au fost realizate în Australia 
și în Statele Unite, unde consumul de metamfetamină, în 
special fumatul de cristale de metamfetamină constituie 
o parte importantă a problemei drogurilor. Deși, 
comparativ cu aceste ţări, consumul de metamfetamină 
în Europa este rar, aceste efecte asupra sănătăţii au 
fost raportate și aici. De asemenea, au fost identificate 
probleme cerebrovasculare (riscul de accident vascular 
cerebral ischemic sau hemoragic), precum și patologii 
cardiovasculare acută sau cronice (creșterea ritmului 
cardiac și a tensiunii arteriale). În contextul consumului 
cronic sau al unei patologii cardiovasculare preexistente, 
acestea pot declanșa evenimente grave și posibil fatale 
(ischemie miocardică și infarct). Alte efecte asupra 
sănătăţii sunt neurotoxicitatea, limitarea dezvoltării fătului 
asociată consumului de amfetamină în timpul sarcinii și boli 
dentare.

Injectarea, deși rară în rândul consumatorilor europeni 
de amfetamine, mărește riscul bolilor infecţioase (HIV și 
hepatită). Niveluri ridicate de comportament sexual riscant 
au fost raportate în Republica Cehă pentru consumatorii de 
metamfetamină, ceea ce îi face mai vulnerabili la infecţii 
cu transmitere sexuală. Studii realizate în Republica Cehă, 
Letonia și Ţările de Jos au arătat rate ridicate ale mortalităţii 
în rândul consumatorilor dependenţi sau cronici de 
amfetamine. Estimarea mortalităţii asociate amfetaminelor 
este însă complicată de policonsum (în principal consumul 
concomitent de heroină și cocaină). 
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sau medicamentele antipsihotice sunt administrate 
pentru tratamentul simptomelor abstinenţei la începutul 
dezintoxicării, în general în secţii psihiatrice specializate 
cu spitalizare. Tratamentul mai îndelungat cu antipsihotice 
se prescrie uneori în cazurile de psihopatologii de durată 
cauzate de consumul cronic de amfetamine. Specialiștii 
europeni raportează că problemele psihiatrice pe care le 
prezintă adesea consumatorii de amfetamine sunt dificil 
de tratat în contextul terapeutic. În Ungaria, Ministerul 
Sănătăţii a publicat, la începutul anului 2008, primul 
protocol al profesioniștilor în tratamentul consumatorilor de 
amfetamine. Protocolul se referă la diagnostic, la structura 
indicată a tratamentului asistat medical, fără consum de 
droguri, precum și la alte terapii și la reabilitare.

Studii privind tratamentul pentru dependenţa de 
amfetamine

Deși în Republica Cehă și Regatul Unit se raportează 
prescrierea unui tratament prin substituire limitată, în 
prezent nu există dovezi disponibile pentru a susţine 
eficacitatea acestei abordări. Totuși, clinicienii analizează 
activ terapiile farmacologice care pot fi utile în tratarea 
dependenţei de amfetamine. Dextroamfetamina, substanţă 
stimulatoare a sistemului nervos central, a prezentat în 
momentul testării în rândul pacienţilor consumatori de 
metamfetamină, rezultate pozitive în privinţa reducerii 
dorinţei de consum și a simptomelor de sevraj, precum 
și în privinţa reţinerii sub tratament a pacienţilor, însă 
nu a dus la reducerea consumului de metamfetamină 
comparativ cu un placebo (Galloway et al., 2011; 
Longo et al., 2010). Studiile în care se testează efectul 
modafinilului, un medicament utilizat pentru reglarea 
stării de somnolenţă la persoane dependente de 
metamfetamină, au constatat posibile îmbunătăţiri ale 
memoriei de scurtă durată (Kalechstein et al., 2010), dar 
nicio diferenţă faţă de un placebo în ceea ce privește 
nivelurile de consum de droguri, reţinerea sub tratament, 
depresia sau dorinţa de a consuma droguri (Heinzerling 
et al., 2010).

Bupropionul, un antidepresiv care a fost utilizat pentru 
a ajuta la renunţarea la fumat, a fost testat pe un grup puţin 
numeros de bărbaţi dependenţi de metamfetamină, care au 
contacte sexuale cu alţi bărbaţi (Elkashef et al., 2008); este 
necesar un studiu mult mai aprofundat pentru a confirma 
rezultatele pozitive constatate. Un alt studiu pilot, având ca 
obiectiv controlarea simptomelor de tulburări manifestate 
prin hiperactivitate și deficit de atenţie la consumatorii 
problematici de amfetamine, a combinat metilfenidatul cu 
eliberare prelungită cu sesiuni săptămânale de competenţe, 
însă nu s-a constatat nicio diferenţă faţă de grupul căruia 
i s-a administrat placebo (Konstenius et al., 2010).

În acest domeniu s-au înregistrat mai multe teste în curs de 
desfășurare, inclusiv studii privind naltrexona cu eliberare 
prelungită pentru dependenţa de amfetamine, precum 
și pentru dependenţa de metamfetamină, studii privind 
antagonistul monoaminei, un inhibitor al enzimei de 
conversie a angiotensinei, N-acetilcisteina, rivastigmina și 
vareniclina. 

Intervenţiile psihologice și comportamentale pentru 
probleme legate de metamfetamină reprezintă punctul 
central al unui număr redus de studii. Un studiu realizat 
în Australia a încercat o comparaţie între două abordări 
psihologice pentru consumul de metamfetamină, însă rata 
renunţării la tratament în rândul pacienţilor a fost prea 
ridicată pentru a se putea obţine rezultate semnificative 
(Smout et al., 2010). Studiile în curs de desfășurare în acest 
domeniu evaluează impactul interviurilor motivaţionale și 
al formării aptitudinilor cognitiv-comportamentale privind 
dependenţa de metamfetamină.

Dependenţa de gama-hidroxibutirat și tratamentul

Dependenţa de gama-hidroxibutirat (GHB) este o stare 
clinic recunoscută, cu un potenţial sindrom de sevraj acut 
atunci când drogul este întrerupt brusc după un consum 
regulat sau cronic. Există dovezi că dependenţa fizică 
poate apărea la consumatorii care consumă drogul în scop 
recreaţional, fiind înregistrate cazuri de simptome de sevraj 
la încetarea consumului de GHB și precursori ai acestuia. 
De asemenea, a fost raportată dependenţa de GHB în 
rândul foștilor alcoolici (Richter et al., 2009).

Studiile disponibile se concentrează în special pe descrierea 
sindromului de sevraj legat de consumul de GHB și 
complicaţiile asociate, care pot fi greu de recunoscut în 
cazuri de urgenţă (van Noorden et al., 2009). Aceste 
simptome pot include neliniște, atacuri de anxietate, 
insomnie, transpiraţie, tahicardie și hipertensiune. Pacienţii în 
sevraj pot dezvolta, de asemenea, psihoză și delir. Sevrajul 
ușor poate fi gestionat în centre ambulatorii, în caz contrar 
se recomandă supravegherea în mediu spitalicesc. Până în 
prezent nu a fost elaborat niciun protocol standard pentru 
tratamentul sindromului de sevraj în legătură cu GHB. 

Benzodiazepinele și barbituricele sunt medicamentele 
utilizate cel mai frecvent pentru tratarea problemelor acute 
legate de consumul de GHB. În Statele Unite, este în curs 
de desfășurare un studiu restrâns, în vederea comparării 
benzodiazepinei lorazepam și barbituricului pentobarbital 
pentru reducerea simptomelor de sevraj subiective la 
persoanele dependente de GHB. În Ţările de Jos au loc 
cercetări pentru stabilirea orientărilor bazate pe date 
concrete în ceea ce privește tratamentul pentru dependenţa 
de GHB.
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Introducere 
Cocaina rămâne al doilea dintre drogurile cel mai frecvent 
consumate în Europa, deși nivelurile de prevalenţă și 
tendinţele diferă considerabil între ţări. Niveluri ridicate 
ale consumului de cocaină se observă doar într-un număr 
mic de ţări, în special din Europa de Vest, în timp ce în 
altele consumul acestui drog rămâne limitat. De asemenea, 
există o diversitate considerabilă în rândul consumatorilor 
de cocaină, de la consumatori ocazionali și consumatori 
care utilizează în mod regulat droguri, dar care sunt mai 
integraţi din punct de vedere social și care în mod tipic 
prizează praf de cocaină, la consumatori mai marginalizaţi 
și adesea dependenţi care își injectează cocaină sau 
consumă cocaină crack.

Oferta și disponibilitatea 

Producţia și traficul

Cultivarea arbustului de coca, sursa cocainei, continuă să 
fie concentrată în trei ţări din regiunea andină: Columbia, 
Peru și Bolivia. UNODC (2011) a estimat că suprafaţa 

totală cultivată cu arbustul de coca în 2010 s-a ridicat la 
149 000 hectare, în scădere cu 6 % faţă de cifra estimată 
pentru 2009, de 158 000. Această scădere s-a datorat 
în principal unei reduceri a zonei de producţie de coca 
în Columbia, care a fost parţial compensată de creșterile 
din Peru și Bolivia. Cele 149 000 de hectare cultivate cu 
arbustul de coca s-au tradus într-o producţie potenţială 
între 786 și 1 054 tone de cocaină pură, comparativ 
cu o producţie estimată între 842 și 1 111 tone în 2009 
(UNODC, 2011). 

Transformarea frunzelor de coca în hidroclorură de 
cocaină este realizată în special în Columbia, Peru și 
Bolivia, deși poate apărea și în alte ţări. Importanţa 
Columbiei în producerea de cocaină este susţinută de 
informaţii privind laboratoarele desfiinţate și capturile 
de permanganat de potasiu, un reactiv chimic folosit 
în producţia hidroclorurii de cocaină. În 2009, au fost 
desfiinţate 2 900 de laboratoare producătoare de 
cocaină (UNODC, 2011) și a fost capturată o cantitate 
totală de 23 tone de permanganat de potasiu în 
Columbia (90 % din capturile la nivel mondial) (INCB, 
2011a).

Capitolul 5
Cocaina și cocaina crack

Tabelul 8: Producţia, capturile, preţul și puritatea cocainei și a cocainei crack
Praf de cocaină (hidroclorură) Cocaină crack (bază de cocaină) (1)

Estimarea producţiei globale (tone) 786-1 054 n.a.

Cantitatea capturată la nivel global (tone) 732 (2) n.a.

Cantitatea capturată (tone) 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia) (3)

49 
(49)

0,09 
(0,09)

Numărul de capturi 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia)

98 500 
(99 000)

7 500 
(7 500)

Preţul mediu cu amănuntul (EUR/gram) 
Interval (interval intercuartil) (4)

45-104 
(50,2-78,2)

55-70

Puritatea medie ( %) 
Interval (interval intercuartil) (4)

18-51 
(25,0-38,7)

6-75

(1) Dat fiind numărul mic de ţări care raportează informaţii, datele trebuie interpretate cu precauţie.
(2) UNODC estimează că această cifră este echivalentă cu 431-562 de tone de cocaină pură.
(3)  Cantitatea totală de cocaină capturată în 2009 ar putea fi subestimată, în mare parte din cauza lipsei datelor referitoare la Ţările de Jos, ţară care până în 2007 a raportat 

capturi relativ mari. În absenţa datelor pentru 2008 și 2009, valorile pentru Ţările de Jos nu pot fi incluse în estimările europene pentru 2009.
(4) Intervalul jumătăţii mijlocii a preţurilor medii raportate.
NB: Toate datele sunt valabile pentru 2009; n.a. = nu se aplică.
Sursa: UNODC (2011) pentru valorile globale, punctele focale naţionale Reitox pentru datele referitoare la Europa.
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(74) A se vedea tabelele SZR-9 și SZR-10 din buletinul statistic pentru 2011.
(75) Pentru date privind puritatea și preţul, a se vedea tabelele PPP-3 și PPP-7 din buletinul statistic pentru 2011.

Se pare că transporturile de cocaină către Europa 
tranzitează majoritatea ţărilor din America de Sud și 
Centrală, în special Argentina, Brazilia, Ecuador, Venezuela 
și Mexic. De asemenea, Insulele Caraibe sunt în mod 
frecvent folosite drept punct de transbordare a drogului 
către Europa. În ultimii ani, au fost identificate rute 
alternative prin Africa de Vest (OEDT și Europol, 2010). Deși 
începând din 2007 s-a raportat o „reducere substanţială” 
a capturilor de cocaină care tranzitează Africa de 
Vest 2007 (UNODC, 2011), este posibil ca o cantitate 
semnificativă de cocaină să tranziteze încă regiunea (OEDT 
și Europol, 2010). 

Spania, Ţările de Jos și Portugalia și, într-o oarecare 
măsură, Belgia par a fi principalele puncte de intrare 
a cocainei în Europa. În Europa, rapoartele menţionează 
frecvent Germania, Franţa și Regatul Unit ca importante 
ţări de tranzit sau de destinaţie. Regatul Unit estimează 
că anual 25-30 de tone de cocaină sunt importate în 
această ţară. De asemenea, rapoarte recente indică 
faptul că traficul de cocaină se poate extinde spre est 
(OEDT și Europol, 2010; INCB, 2011b). Cifrele agregate 
pentru douăsprezece ţări din Europa Centrală și de Est 
arată o creștere a numărului de capturi de cocaină, de 
la 666 cazuri în 2004 la 1 232 în 2009, însă acestea 
reprezintă în continuare doar aproximativ 1 % din capturile 
la nivel european. Cantităţile de cocaină interceptate în 
această regiune au crescut de peste două ori între 2008 și 
2009, în principal datorită capturilor record din Bulgaria 
(0,23 tone) și România (1,3 tone), două ţări situate pe 
așa-numită rută balcanică, asociată de obicei traficului de 
heroină.

Capturi

Cocaina este cel mai traficat drog din lume, după plantele 
de canabis și rășina de canabis. În 2009, capturile globale 
de cocaină au rămas în mare măsură stabile, la aproximativ 
732 de tone (tabelul 8) (UNODC, 2011). America de Sud 
a continuat să raporteze cele mai mari cantităţi capturate, 
reprezentând 60 % din cifra globală, urmată de America 
de Nord cu 18 % și de Europa cu 8 % (UNODC, 2011).

În Europa, numărul de capturi de cocaină a crescut 
în ultimii 20 de ani, în special din 2004, atingând 
aproximativ 99 000 de cazuri în 2009. Cantitatea totală 
interceptată a atins un maxim în 2006 și de atunci a scăzut 
la jumătate, până la aproximativ 49 de tone în 2009. 
Această scădere se datorează în mare măsură reducerii 
cantităţilor recuperate în Spania și Portugalia (74), deși 
nu este clar în ce măsură este determinată de schimbări 
ale rutelor sau practicilor de trafic sau de schimbări în 
priorităţile de punere în aplicare a legislaţiei. În 2009, 

Spania a fost în continuare ţara care a raportat cel 
mai mare număr de capturi de cocaină și cea mai 
mare cantitate capturată în Europa, în ambele cazuri 
aproape jumătate din total, Totuși, această evaluare este 
preliminară, deoarece nu sunt încă disponibile date recente 
privind Ţările de Jos. În 2007, ultimul an pentru care există 
date, Ţările de Jos au raportat capturarea a aproximativ 
10 tone de cocaină.

Puritatea și preţul

Puritatea medie a eșantioanelor de cocaină testate 
a variat între 25 % și 43 % pentru jumătate din ţările care 
au furnizat date pentru 2009. Cele mai scăzute valori 
au fost raportate în Danemarca (doar la vânzarea cu 
amănuntul, 18 %) și Regatul Unit (Anglia și Ţara Galilor, 
20 %), iar cele mai ridicate în Belgia (51 %) și în Spania 
și Ţările de Jos (49 %) (75). Douăzeci și două de ţări au 
furnizat date suficiente pentru analiza tendinţelor purităţii 
cocainei în perioada 2004-2009, 19 dintre ele raportând 

Preţuri de vânzare cu ridicata și cu 
amănuntul: cocaină

Preţurile de vânzare cu ridicata sunt preţurile plătite pentru 
cantităţi mari care urmează să fie distribuite pe teritoriul 
unei ţări, în timp ce preţurile de vânzare cu amănuntul sunt 
cele plătite de consumatorul de droguri. Prin compararea 
celor două preţuri, se pot face estimări ale marjelor maxime 
de profit pe care traficanţii de droguri le pot obţine pe 
piaţa de vânzare cu amănuntul. 

Date recente culese de OEDT din 14 ţări europene 
arată că, în 2008, preţul la vânzarea cu ridicata pentru 
transporturile de un kilogram de cocaină poate fi estimat 
între 31 000 EUR și 58 000 EUR, majoritatea ţărilor 
raportând cifre de aproximativ 35 000 EUR. În momentul 
raportării, nivelul mediu de puritate pentru aceste 
transporturi se apropia de 70 %.

În 2008, preţurile la vânzarea cu amănuntul a cocainei 
în aceste ţări au variat între 50 000 EUR și 80 000 EUR 
pentru echivalentul unui kilogram de cocaină, fiind astfel 
cu 25 % până la 83 % mai mari decât preţurile la vânzarea 
cu ridicata. Nivelurile de puritate au scăzut la trecerea 
de la piaţa de vânzare cu ridicata la cea de vânzare cu 
amănuntul, unde s-a raportat o medie a purităţii între 13 % 
și 60 %, în funcţie de ţară. Totuși, sunt necesare informaţii 
suplimentare pentru a putea estima cu exactitate diferenţele 
de preţ, în funcţie de puritate, dintre nivelul înregistrat 
la vânzarea cu ridicata și cel înregistrat la vânzarea cu 
amănuntul. 

O prezentare generală a metodelor și disponibilităţii 
datelor în Europa este inclusă într-un raport al OEDT asupra 
unui studiu pilot referitor la preţurile de vânzare cu ridicata 
a drogurilor, publicat în 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab7
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/wholesale-prices
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(76) A se vedea figura PPP-2 din buletinul statistic pentru 2011. 
(77) A se vedea figura PPP-1 din buletinul statistic pentru 2011.

o scădere, două o situaţie stabilă (Germania, Slovacia), 
iar Portugalia înregistrând o creștere. În general, puritatea 
cocainei a scăzut în medie cu aproximativ 20 % în Uniunea 
Europeană, în perioada 2004-2009 (76).

În 2009, preţul mediu la vânzarea cu amănuntul a cocainei 
a variat între 50 EUR și 80 EUR pe gram în majoritatea ţărilor 
care au raportat date. Regatul Unit a raportat cel mai mic preţ 
mediu (45 EUR), iar Luxemburg pe cel mai mare (104 EUR). 
Aproape toate ţările pentru care există suficiente date pentru 
a se putea face o comparaţie au raportat o stabilizare sau 
o scădere a preţurilor la vânzarea cu amănuntul a cocainei 
între 2004 și 2009. În această perioadă, preţul la vânzarea 
cu amănuntul a cocainei în Uniunea Europeană a scăzut în 
medie cu aproximativ 21 % (77).

Prevalenţa și tiparele de consum 

Consumul de cocaină la nivelul populaţiei generale

Cocaina este, după canabis, al doilea dintre drogurile 
cel mai frecvent consumate în Europa, deși consumul de 
cocaină este concentrat într-un număr redus de ţări cu un 

nivel ridicat al prevalenţei, dintre care unele cu populaţie 
numeroasă. Se estimează că aproximativ 14,5 milioane 
de europeni au consumat cocaină cel puţin o dată în 
viaţă, în medie 4,3 % din adulţii cu vârste între 15 și 64 de 
ani (a se vedea tabelul 9 pentru o sinteză a datelor). 
Cifrele naţionale variază de la 0,1 % la 10,2 %, jumătate 
din cele 24 de ţări care au transmis rapoarte, incluzând 
majoritatea ţărilor din Europa Centrală și de Est, raportând 
niveluri scăzute ale prevalenţei consumului pe parcursul 
vieţii (0,5-2,5 %).

Se estimează că aproximativ 4 milioane de europeni au 
consumat cocaină în ultimul an (în medie 1,2 %). Anchetele 
naţionale recente raportează estimări ale prevalenţei 
pe parcursul ultimului an între zero și 2,7 %. Estimarea 
prevalenţei pentru consumul de cocaină în ultima lună în 
Europa reprezintă aproximativ 0,5 % din populaţia adultă 
sau aproximativ 1,5 milioane de persoane.

Niveluri ale consumului de cocaină în ultimul an peste 
media europeană sunt raportate de Irlanda, Spania, Italia, 
Cipru și Regatul Unit. În toate aceste ţări, datele privind 
prevalenţa pe parcursul ultimului an indică faptul că acesta 
este cel mai frecvent consumat drog ilegal stimulator.

Tabelul 9: Prevalenţa consumului de cocaină în rândul populaţiei generale – sinteza datelor
Grupa de vârstă Perioada consumului

Pe parcursul vieţii În ultimul an În ultima lună

15-64 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 14,5 milioane 4 milioane 1,5 milioane

Media europeană 4,3 % 1,2 % 0,5 %

Interval 0,1-10,2 % 0,0-2,7 % 0,0-1,3 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (0,1 %)
Malta (0,4 %) 
Lituania (0,5 %)
Grecia (0,7 %) 

România (0,0 %) 
Grecia (0,1 %) 
Ungaria, Polonia, Lituania (0,2 %)
Malta (0,3 %)

România, Grecia (0,0 %) 
Republica Cehă, Malta, Suedia, Polonia, 
Lituania, Estonia, Finlanda (0,1 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Spania (10,2 %) 
Regatul Unit (8,8 %) 
Italia (7,0 %)
Irlanda (5,3 %)

Spania (2,7 %)
Regatul Unit (2,5 %) 
Italia (2,1 %) 
Irlanda (1,7 %)

Spania (1,3 %)
Regatul Unit (1,1 %) 
Cipru, Italia (0,7 %) 
Austria (0,6 %) 

15-34 de ani

Numărul estimat de consumatori în Europa 8 milioane 3 milioane 1 milion

Media europeană 5,9 % 2,1 % 0,8 %

Interval 0,1-13,6 % 0,1-4,8 % 0,0-2,1 %

Ţări cu prevalenţa cea mai mică România (0,1 %)
Lituania (0,7 %)
Malta (0,9 %)
Grecia (1,0 %)

România (0,1 %)
Grecia (0,2 %)
Polonia, Lituania (0,3 %)
Ungaria (0,4 %)

România (0,0 %)
Grecia, Polonia, Lituania, Norvegia (0,1 %)
Republica Cehă, Ungaria, Estonia (0,2 %)

Ţări cu prevalenţa cea mai mare Spania (13,6 %)
Regatul Unit (13,4 %)
Danemarca (8,9 %)
Irlanda (8,2 %)

Regatul Unit (4,8 %)
Spania (4,4 %)
Irlanda (3,1 %)
Italia (2,9 %)

Regatul Unit (2,1 %)
Spania (2,0 %)
Cipru (1,3 %)
Italia (1,1 %)

Prevalenţa medie pentru Europa a fost calculată printr-o medie ponderată în funcţie de populaţia din segmentul de vârstă relevant din fiecare ţară. Pentru a obţine estimări ale numărului 
total de consumatori în Europa, în cazul ţărilor pentru care lipsesc datele privind prevalenţa (reprezentând cel mult 3 % din populaţia-ţintă), se aplică media UE. Populaţiile folosite ca 
bază: 15-64 (336 milioane), 15-34 (132 milioane). Deoarece estimările pentru Europa se bazează pe anchetele desfășurate în perioada 2001-2009/2010 (în special între 2004 și 
2008), ele nu se referă la un singur an. Datele rezumate în acest tabel sunt disponibile la rubrica „Anchete în rândul populaţiei generale” din buletinul statistic pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(78) A se vedea figura GPS-13 din buletinul statistic pentru 2011.
(79) A se vedea tabelul GPS-5 (partea iii și partea iv) din buletinul statistic pentru 2011.
(80) A se vedea tabelele EYE-10-EYE-30 din buletinul statistic pentru 2011.

Consumul de cocaină în rândul tinerilor adulţi

În Europa, se estimează că aproximativ 8 milioane de 
adulţi tineri (15-34 de ani) sau în medie 5,9 %, au consumat 
cocaină cel puţin o dată în viaţă. Cifrele naţionale 
variază de la 0,1 % la 13,6 %. Media europeană pentru 
consumul de cocaină în ultimul an în rândul persoanelor 
din acest grup de vârstă este estimată la 2,1 % (aproximativ 
3 milioane de persoane), iar pentru consumul în ultima lună 
la 0,8 % (1 milion de persoane).

Consumul este foarte mare în rândul bărbaţilor tineri (15-
34 de ani), prevalenţa consumului de cocaină raportată 
în ultimul an situându-se între 4 % și 6,7 % în Danemarca, 
Spania, Irlanda, Italia și Regatul Unit (78). În 13 dintre ţările 
care au furnizat date, raportul dintre bărbaţi și femei în ceea 
ce privește prevalenţa consumului de cocaină din ultimul an 
la tinerii adulţi este de cel puţin doi bărbaţi la o femeie (79). 

Comparaţii internaţionale

În ansamblu, prevalenţa estimată a consumului de cocaină 
în ultimul an este mai scăzută în rândul tinerilor adulţi din 
Europa (2,1 %) decât în rândul celor din Australia (3,4 % 

din persoanele cu vârste între 14 și 39 de ani), Canada 
(3,3 %) și Statele Unite (4,1 % din persoanele cu vârste între 
16 și 34 de ani). Spania și Regatul Unit raportează însă 
valori mai ridicate: 4,4 % și, respectiv, 4,8 % (figura 9). Este 
important de menţionat că ușoarele diferenţe dintre ţări 
trebuie interpretate cu precauţie.

Consumul de cocaină în rândul elevilor 

În cele mai recente anchete disponibile, prevalenţa 
consumului de cocaină pe parcursul vieţii în rândul 
elevilor de 15-16 ani este de 1-2 % în peste jumătate din 
cele 29 de ţări care au furnizat date. Majoritatea celorlalte 
ţări raportează niveluri ale prevalenţei de 3-4 %, în timp 
ce Franţa și Regatul Unit raportează 5 %. Atunci când sunt 
disponibile date privind elevii cu vârste mai mari (17-18 ani), 
prevalenţa consumului de cocaină pe parcursul vieţii este în 
general mai ridicată, de până la 8 % în Spania (80).

Tendinţe în consumul de cocaină

Tendinţele în ceea ce privește consumul de cocaină în 
Europa au urmat tipare diferite. În Spania și Regatul 

Figura 9: Prevalenţa consumului de cocaină în ultimul an în rândul adulţilor tineri (15-34 ani) în Europa, Australia, Canada și SUA
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NB: Datele provin din ultima anchetă disponibilă pentru fiecare ţară. Rata medie europeană a prevalenţei a  fost calculată ca medie a  ratelor prevalenţei naţionale, 
ponderată la populaţia naţională între 15 și 34 de ani (2007, preluate de la Eurostat). Datele din SUA și Australia au fost recalculate pe baza rezultatelor anchetelor 
iniţiale pentru segmentele de vârstă 16-34 de ani și, respectiv, 14-39 de ani. Datele pentru Australia se referă la 2007, iar datele pentru Canada și SUA la 2009. 
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea figura GPS-20 din buletinul statistic pentru 2011.

Surse: Punctele focale naţionale Reitox, AIHW (2008), CADUMS (2010), SAMHSA (2010). 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig20
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(81) A se vedea figura GPS-14 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011. 
(82) Trebuie reţinut că tendinţele înregistrate în Amsterdam nu sunt reprezentative pentru întreg teritoriul Ţărilor de Jos. 
(83) Consumul intensiv ocazional de alcool, numit și consum excesiv, este definit aici drept consumarea a cel puţin șase pahare de băuturi alcoolice cu o 

singură ocazie, cel puţin o dată pe săptămână, în ultimul an.

Unit, ţările cu nivelurile cele mai ridicate ale prevalenţei, 
consumul de cocaină a crescut semnificativ la sfârșitul 
anilor ‚90, înainte de a trece la o tendinţă mai stabilă, 
deși în general ascendentă. În alte patru ţări (Danemarca, 
Irlanda, Italia și Cipru), creșterea prevalenţei a fost mai 
puţin accentuată și a survenit mai târziu. Toate aceste ţări 
au raportat un nivel al prevalenţei consumului de cocaină în 
ultimul an în rândul tinerilor adulţi (15-34 de ani) de 2,1 %, 
peste media pe Uniunea Europeană (figura 9). Patru dintre 
aceste șase ţări (Danemarca, Spania, Italia, Regatul Unit) 
au raportat o creștere generală în ultimii 10 ani, cu toate că 
cea mai recentă anchetă desfășurată aici indică o scădere, 
reflectând tendinţa observată în Canada și Statele Unite 
(figura 10). În anchetele cele mai recente, celelalte două 
ţări raportează creșteri: Irlanda, de la 2 % în 2003 la 3,1 % 
în 2007 și Cipru, de la 0,7 % în 2006 la 2,2 % în 2009. 

În alte 17 ţări unde s-au desfășurat anchete repetate, 
consumul de cocaină este relativ scăzut și, în majoritatea 
cazurilor, stabil. Posibile excepţii sunt Bulgaria și Suedia, 
care au raportat semne de creștere, precum și Norvegia, 
unde tendinţa pare să fie descrescătoare. Totuși, este 
important să se reţină că diferenţele ușoare, la un nivel 
al prevalenţei scăzut, trebuie interpretate cu precauţie. 
În Bulgaria, consumul de cocaină în ultimul an în rândul 
adulţilor tineri a crescut de la 0,7 % în 2005 la 1,5 % 
în 2008, iar în Suedia de la zero în 2000 la 1,2 % în 
2008 (81). Norvegia a raportat o scădere de la 1,8 % în 
2004 la 0,8 % în 2009. 

Din cele patru ţări în care s-au desfășurat anchete naţionale 
în perioada 2009-2010 (Italia, Slovacia, Suedia, Regatul 
Unit), numai Slovacia a raportat o diferenţă (scădere) 
mai mare de un punct procentual în privinţa consumului 
de cocaină pe parcursul vieţii în rândul elevilor cu vârste 
între 15 și 16 ani. Un studiu recent efectuat în rândul 
elevilor cu vârste mai mari din Germania, a constatat că 
proporţia elevilor cu vârste între 15 și 18 ani din Frankfurt 
care declară că au consumat cocaină pe parcursul vieţii 
a crescut ușor până la 6 % în 2008 și a scăzut apoi până 
la 3 % în 2009. 

Anchetele specifice pot furniza o imagine clară 
a comportamentului tinerilor consumatori de droguri care 
frecventează evenimente de muzică dance și în alte locuri 
de recreere. Deși aceste anchete relevă, în general, niveluri 
relativ ridicate ale prevalenţei consumului de cocaină, studii 
recente realizate în unele ţări europene indică o scădere. 
De exemplu, un studiu realizat în rândul persoanelor care 
frecventează magazinele tip „cofee shop” din Amsterdam 
a relevat o scădere a consumului de cocaină pe parcursul 

vieţii, de la 52 % în 2001 la 34 % în 2009, precum și 
o scădere a consumului în ultima lună, de la 19 % la 5 % 
în aceeași perioadă (82). De asemenea, în Ţările de Jos, 
un observator al tendinţelor calitative sesiza că, faţă de 
generaţiile precedente de tineri cu vârste între 20 și 24 de 
ani, tinerii din aceeași grupă de vârstă sunt în prezent mai 
puţin interesaţi de consumul de cocaină. Un studiu realizat 
periodic în contextul vieţii de noapte din Belgia, începând 
din 2003, indica o creștere a consumului de cocaină în 
ultimul an pentru perioada 2003-2007, de la 11 % la 17 %, 
urmată de o scădere până la 13 % în studiul din 2009. 
Studii similare realizate în Republica Cehă raportează 
o creștere a consumului de cocaină pe parcursul vieţii de la 
19 % în 2007 la 23 % în 2009. Aceste concluzii trebuie să 
fie însă confirmate de alte seturi de date. 

Tiparele consumului de cocaină

Anchetele relevă că, în locurile de recreere, consumul 
de cocaină este strâns legat de consumul de alcool. 
Datele anchetelor desfășurate în nouă ţări în rândul 
populaţiei generale arată că prevalenţa consumului de 
cocaină este de două până la nouă ori mai mare la 
cei care consumă ocazional alcool în cantităţi mari (83) 
decât în rândul populaţiei generale (OEDT, 2009b). De 

Figura 10: Tendinţele prevalenţei consumului de cocaină în 
ultimul an în rândul adulţilor tineri din primele șase state membre 
ca mărime ale UE, Australia, Canada și SUA
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NB: Pentru informaţii suplimentare, a se vedea figura GPS-14 (partea ii) 
din buletinul statistic pentru 2011. 

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox, AIHW (2008), CADUMS 
(2010), SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14b
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asemenea, anchetele au arătat că utilizarea cocainei este 
asociată consumului de alte droguri ilegale. De exemplu, 
o analiză a datelor din ancheta British Crime Survey 
pentru 2009-2010 constata că 89 % din adulţii (16-59 de 
ani) care au consumat praf de cocaină în ultimul an au 
consumat și alte droguri, comparativ cu doar 42 % din 
consumatorii de canabis (Hoare și Moon, 2010). 

În unele ţări europene, un număr considerabil de persoane 
consumă cocaină doar o dată sau de două ori (Van 
der Poel et al., 2009). Dintre consumatorii de cocaină 
care consumă drogul mai frecvent, se diferenţiază 
două categorii mari. Prima categorie este formată din 
consumatori mai „integraţi social” care tind să consume 
cocaină la sfârșit de săptămână, la petreceri sau la 
alte ocazii speciale, uneori în cantităţi mari. Mulţi dintre 
acești consumatori afirmă că își controlează consumul 
prin stabilirea unor reguli, de exemplu, privind cantitatea, 
frecvenţa sau contextul (Reynaud-Maurupt și Hoareau, 
2010). Unii dintre acești consumatori pot fi afectaţi de 
probleme de sănătate asociate consumului de cocaină sau 
dezvoltă un tipar de dependenţă care necesită tratament. 
Studiile sugerează totuși că o proporţie însemnată din 
numărul total al celor care au probleme de sănătate 
asociate consumului de cocaină se pot recupera fără 
tratament special (Cunningham, 2000; Toneatto et al., 
1999). 

A doua categorie este alcătuită din consumatori intensivi 
de cocaină și cocaină crack care aparţin categoriilor mai 
marginalizate social sau dezavantajate și pot include, 
de asemenea, foști sau actuali consumatori de opiacee 
care consumă cocaină crack sau își injectează cocaină 
(Prinzleve et al., 2004). 

Consecinţele consumului de cocaină 
asupra sănătăţii 
Consecinţele consumului de cocaină asupra sănătăţii 
pot fi subestimate. Aceasta se datorează naturii deseori 
nespecifice sau cronice a patologiilor determinate 
de regulă de consumul de cocaină pe termen lung (a 
se vedea capitolul 7). Consumul regulat de cocaină, 
inclusiv prin prizare, poate fi asociat cu probleme 
cardiovasculare, neurologice și psihiatrice și cu riscul de 
accidente sau de transmitere a unor boli infecţioase prin 
contact sexual neprotejat (Brugal et al., 2009) și posibil 
prin folosirea în comun a paielor pentru prizat (Aaron 
et al., 2008), pentru care numărul dovezilor pare a fi 
în creștere (Caiaffa et al., 2011). Studii desfășurate în 
ţările cu niveluri ridicate de consum arată că o proporţie 
considerabilă de probleme cardiace la tineri poate fi 
asociată consumului de cocaină (Qureshi et al., 2001). 

În Spania, de exemplu, consumul de cocaină pare să 
aibă legătură cu un număr considerabil de urgenţe 
spitalicești legate de droguri, iar un studiu recent realizat 
în această ţară arăta că 3 % din decesele subite sunt 
asociate consumului de cocaină (Lucena et al., 2010). 
Creșterea consumului de cocaină în Danemarca a coincis 
cu creșterea numărului de urgenţe asociate consumului de 
cocaină, de la 50 de cazuri în 1999 la aproape 150 în 
2009. 

Consumul de cocaină prin injectare și consumul de 
cocaină crack sunt asociate cu cele mai ridicate riscuri 
pentru sănătate, inclusiv probleme cardiovasculare și de 
sănătate psihică. Acestea sunt, în general, agravate de 
marginalizarea socială și de riscurile asociate injectării, 
inclusiv transmiterea bolilor infecţioase și supradozele 
(OEDT, 2007a). 

Cocaina și alcoolul 

Consumatorii de cocaină consumă de obicei și alcool. 
Anchetele desfășurate în rândul populaţiei relevă faptul că 
adesea consumul de cocaină este asociat cu consumul de 
alcool, în special consumul ocazional intensiv. Două studii 
au constatat că peste jumătate din consumatorii dependenţi 
de cocaină aflaţi în tratament au fost și dependenţi de 
alcool. 

Popularitatea acestei combinaţii poate fi explicată de 
context, ambele substanţe fiind strâns asociate cu viaţa 
de noapte și locurile de distracţie, dar și de factori 
farmacologici. Starea de „euforie” la care se ajunge prin 
combinarea acestor substanţe este percepută ca fiind mai 
plăcută decât cea care se obţine doar prin consumarea 
drogului. În plus, cocaina poate face ca starea de ebrietate 
cauzată de alcool să fie mai puţin intensă și ar putea, de 
asemenea, contracara unele deficienţe comportamentale 
sau psihomotoare induse de alcool. De asemenea, alcoolul 
este consumat pentru a atenua disconfortul simţit atunci 
când se revine din starea de „euforie” cauzată de cocaină. 
Astfel, combinaţia poate duce la creșterea nivelului de 
consum pentru ambele substanţe. 

Există riscuri documentate și efecte toxice asociate 
consumului concomitent de alcool și cocaină, inclusiv 
creșterea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale sistolice, care 
pot cauza complicaţii cardiovasculare, precum și alterarea 
funcţiilor cognitive și motoare. Totuși, studiile retrospective 
arată că utilizarea combinată nu pare să provoace mai 
multe probleme cardiovasculare decât se așteaptă în urma 
consumului excesiv al fiecărui drog (Pennings et al., 2002). 
De asemenea, consumul combinat conduce la formarea 
unei noi substanţe, cocaetilena, un metabolit care se 
formează la nivelul ficatului. În prezent au loc dezbateri 
legate de cocaetilenă ca posibilă cauză a creșterii ritmului 
cardiac și a cardiotoxicităţii. 

Pentru mai multe informaţii, a se vedea OEDT (2007a).
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(84) A se vedea tabelul PDU-102 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011.
(85) A se vedea figura TDI-2 și tabelele TDI-5 (partea i și partea ii) și TDI-24 din buletinul statistic pentru 2011; datele pentru Spania se referă la anul 

2008.

Consumul problematic de cocaină și 
cererea de tratament
Persoanele care consumă cocaină în mod regulat, cele 
care consumă acest drog pe perioade lungi și cele 
care își injectează substanţa sunt definite de OEDT 
drept consumatori problematici de cocaină. Estimări ale 
dimensiunii acestei populaţii oferă o aproximare a numărului 
de persoane care ar putea avea nevoie de tratament. 
Consumatorii problematici de cocaină mai integraţi social 
sunt în general subreprezentaţi în cadrul acestor estimări. 

Estimări naţionale privind consumatorii problematici de 
cocaină sunt disponibile doar pentru Italia, unde numărul 
acestora a fost apreciat la aproximativ 178 000 (între 4,3 
și 4,7 la 1 000 de persoane cu vârste între 15 și 64 de 
ani) în 2009 (84). Datele privind tendinţele consumului 
problematic de cocaină și alte surse de date (de exemplu, 
înregistrări ale tratamentelor) indică o creștere treptată 
a consumului problematic de cocaină în Italia.

Consumul de cocaină crack este neobișnuit printre 
consumatorii de cocaină integraţi social și apare în special în 
rândul grupurilor marginalizate și dezavantajate, de exemplu 
prostituatele și consumatorii problematici de opiacee, fiind 
un fenomen observat îndeosebi în mediul urban (Prinzleve 
et al., 2004; Connolly et al., 2008). Consumul de cocaină 
crack este considerat o componentă majoră a problemelor 
cauzate de droguri în Londra. Estimările consumului de 
cocaină crack la nivel regional sunt disponibile numai pentru 
Anglia (Regatul Unit), unde existau aproximativ 189 000 de 
consumatori problematici de cocaină crack în 2008-2009, 
ceea ce corespunde unui număr de 5,5 (5,4-5,8) cazuri la 
1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani. Rapoartele 
arată că cea mai mare parte a acestor consumatori de 
cocaină crack sunt și consumatori de opiacee. 

Cererea de tratament

Informaţii suplimentare privind consumul problematic de 
cocaină pot fi obţinute din datele referitoare la numărul și 
caracteristicile persoanelor care încep tratamentul pentru 
consum de cocaină. Aproape toţi pacienţii consumatori de 
cocaină sunt trataţi în centre ambulatorii, deși unii ar putea 
fi trataţi în clinici particulare pentru care nu sunt disponibile 
date. Totuși, numeroși consumatori problematici de cocaină 
nu apelează la tratament (Escot și Suderie, 2009; Reynaud-
Maurupt și Hoareau, 2010). 

Cocaina, în special praful de cocaină, a fost prezentată 
drept motiv principal pentru începerea tratamentului de 17 % 
din totalul pacienţilor aflaţi în tratament pentru consum de 
droguri în 2009. Printre cei care încep un tratament pentru 

prima dată, proporţia celor care raportează cocaina ca 
drog principal a fost mai ridicată (23 %). 

Există o mare variaţie de la o ţară la alta în ceea ce 
privește proporţia și numărul pacienţilor consumatori de 
cocaină ca drog principal, cele mai mari proporţii fiind 
raportate de Spania (46 %), Ţările de Jos (31 %) și Italia 
(28 %). În Belgia, Irlanda, Cipru și Regatul Unit, pacienţii 
consumatori de cocaină reprezintă între 11 % și 15 % din 
totalul pacienţilor consumatori de droguri. În alte părţi ale 
Europei, consumatorii de cocaină reprezintă cel mult 10 % 
dintre pacienţii care urmează un tratament pentru consumul 
de droguri, șase ţări raportând mai puţin de 1 % (85). În 
ansamblu, Spania, Italia și Regatul Unit raportează împreună 
aproape 58 000 dintre cei 72 000 de pacienţi consumatori 
de cocaină raportaţi de 26 de ţări europene.

Numărul pacienţilor care încep un tratament pentru consumul 
primar de cocaină este de mai mulţi ani în creștere în 
Europa. Potrivit rapoartelor furnizate de 17 ţări în perioada 
2004-2009, numărul pacienţilor consumatori de cocaină 
a crescut de la aproximativ 38 000 în 2004 la aproximativ 
55 000 în 2009. În aceeași perioadă, numărul pacienţilor 
consumatori de cocaină care au început pentru prima dată 
un tratament a crescut cu aproape o treime, de la aproximativ 
21 000 la 27 000 (potrivit datelor raportate de 18 ţări). 

Profilul pacienţilor în tratament ambulatoriu

Pacienţii care încep un tratament în ambulatoriu pentru 
consumul primar de cocaină, inclusiv cocaină crack, prezintă 
un raport ridicat între bărbaţi și femei (cinci bărbaţi la 
o femeie) și una dintre cele mai ridicate medii de vârstă 
(aproximativ 32 de ani) în rândul pacienţilor aflaţi în 
tratament pentru consum de droguri. Vârsta medie cea mai 
ridicată (35 de ani) se înregistrează în Franţa, Italia și Ţările 
de Jos. Consumatorii primari de cocaină declară că au 
consumat prima dată drogul la o vârstă medie de 22,5 ani 
și 86 % dintre ei că au început să consume cocaină înainte 
de a împlini 30 de ani. Perioada medie de timp între primul 
consum de cocaină și momentul începerii tratamentului 
pentru prima dată este de aproximativ nouă ani. Regatul Unit 
raportează aproape o treime din numărul total al pacienţilor 
consumatori de cocaină, iar profilul acestora diferă de cel al 
pacienţilor din alte ţări care înregistrează un număr mare de 
consumatori de cocaină aflaţi în tratament: media de vârstă 
este mai mică (31 de ani), raportul între sexe este mai scăzut 
(aproximativ trei bărbaţi la fiecare femeie), iar decalajul 
dintre momentul începerii consumului și momentul începerii 
tratamentului este mai scurt (aproximativ șapte ani). 

Majoritatea pacienţilor consumatori de cocaină declară că 
prizează (66 %) sau fumează (29 %) drogul, ca principal 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
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(86) A se vedea tabelul TDI-18 (partea ii) din buletinul statistic pentru 2011.
(87) A se vedea tabelul TDI-22 din buletinul statistic pentru 2011.
(88) A se vedea tabelul TDI-115 din buletinul statistic pentru 2011.

mod de administrare. Injectarea ca modalitate principală 
de administrare este raportată doar de 3 % din pacienţii 
consumatori de cocaină, între 2005 și 2009 observându-se 
o scădere a numărului celor care consumă cocaină 
prin injectare. Aproape jumătate din totalul pacienţilor 
consumatori de cocaină au consumat drogul de 1-6 ori 
pe săptămână în luna precedentă iniţierii tratamentului, 
aproximativ un sfert l-au consumat zilnic, iar celălalt sfert nu 
l-au consumat deloc sau l-au consumat doar ocazional în 
perioada respectivă (86). Cocaina este adesea consumată 
în combinaţie cu alte droguri, în special cu alcool, canabis, 
alte substanţe stimulatoare și heroină. O analiză a datelor 
referitoare la tratamente, efectuată în 2006, în 14 ţări, 
a arătat că aproximativ 63 % din pacienţii consumatori 
primari de cocaină sunt policonsumatori, raportând probleme 
legate de cel puţin un alt drog. Cel mai frecvent menţionat 
drog secundar problematic este alcoolul, consumat de 42 % 
din pacienţii consumatori de cocaină, urmat de canabis 
(28 %) și heroină (16 %) (OEDT, 2009b). De asemenea, 
cocaina este menţionată ca substanţă secundară (87) și a fost 
din ce în ce mai des raportată de către consumatorii primari 
de heroină din Italia și Ţările de Jos.

Analiza datelor referitoare la începerea tratamentului 
arată că problema legată de cocaina crack rămâne 
limitată geografic în Europa. În 2009, s-a raportat că 
10 540 de pacienţi au început tratamentul în ambulatoriu 
pentru consumul primar de cocaină crack, reprezentând 
16 % din pacienţii consumatori de cocaină și 3 % din 
pacienţii consumatori de droguri care încep un tratament 
în ambulatoriu. Majoritatea pacienţilor aflaţi în tratament 
pentru consum de cocaină crack au fost raportaţi de Regatul 
Unit, unde aceștia numără aproximativ 7 500, reprezentând 
40 % din pacienţii consumatori de cocaină aflaţi în tratament 
în această ţară și 6 % din totalul pacienţilor aflaţi în 
tratament ambulatoriu pentru consum de droguri. Ţările de 
Jos au raportat 1 231 de pacienţi aflaţi în tratament pentru 
consum de cocaină crack, reprezentând 38 % din pacienţii 
aflaţi în tratament pentru consum de cocaină în această 
ţară și 12 % din cei aflaţi în tratament pentru consum de 
droguri (88). Consumul de heroină este frecvent în rândul 
consumatorilor de cocaină crack care încep un tratament. 
În Regatul Unit, de exemplu, aproximativ 31 % din pacienţii 
consumatori primari de cocaină crack au declarat heroina 
ca drog secundar, această proporţie fiind în creștere. 

Tratamentul și reducerea riscurilor 
În mod tradiţional, în Europa, tratarea problemelor asociate 
consumului de droguri a fost concentrată pe dependenţa de 
opiacee. Totuși, odată cu creșterea nivelului de preocupare 

privind sănătatea publică, având în vedere consumul de 
cocaină și cocaină crack, în multe ţări s-a acordat o mai 
mare atenţie răspunsului la problemele legate de aceste 
droguri. Deși tratamentele pentru dependenţa de cocaină 
sunt furnizate cu precădere în centre ambulatorii specializate, 
în Danemarca, Irlanda, Italia, Austria și Regatul Unit există 
servicii specifice pentru tratarea consumatorilor de cocaină. 
De asemenea, tratamentul pentru consumul de cocaină este 
furnizat în mod limitat în centre de îngrijire medicală primară. 
În prezent, numai Germania și Regatul Unit oferă orientări 
pentru tratarea problemelor asociate consumului de cocaină.

Opţiunile de tratament primar pentru dependenţa de 
cocaină sunt intervenţiile psihosociale, inclusiv interviurile 
motivaţionale, terapiile cognitiv-comportamentale, 
pregătirea autocontrolului comportamental, intervenţiile de 
prevenire a recidivei și consilierea. De asemenea, grupurile 
de autoasistenţă, de exemplu grupul Cocaine Anonymous, 
pot avea un rol în procesul de recuperare a persoanelor cu 
probleme legate de consumul de cocaină. Sprijinul pe care 
aceste grupuri îl acordă poate fi combinat cu tratamentul 
oficial. 

Studii privind tratamentul dependenţei de cocaină 

În Germania, Koerkel și Verthein (2010) au evaluat 
efectele pregătirii privind autocontrolul comportamental 
în reducerea consumului de heroină și cocaină în rândul 
persoanelor dependente. S-a constatat că programul de 
pregătire a ajutat participanţii în reducerea consumului 
ambelor substanţe și menţinerea consumului de droguri 
la niveluri autodefinite. Două studii recente au analizat 
eficacitatea programelor de tratament pentru consum 
de droguri în Anglia. Studiul „Drug Treatment Outcomes 
Research” („Cercetare privind rezultatele tratamentului 
pentru dependenţa de droguri”) (Jones, A., et al., 2009) 
a constatat că mai mult de jumătate din pacienţii aflaţi 
în tratament pentru consum de cocaină au încetat să mai 
consume drogul în trei până la cinci luni de la începerea 
tratamentului. După încheierea unui an complet de tratament, 
60 % erau abstinenţi. Rezultate similare au fost raportate 
pentru consumatorii de cocaină crack aflaţi în tratament în 
12 centre comunitare din Londra (Marsden și Stillwell, 2010). 

În prezent se desfășoară numeroase teste randomizate pentru 
a testa noi medicamente pentru dependenţa de cocaină. În 
prezent, două substanţe indică anumite rezultate pozitive. 
Disulfiram, o substanţă care intervine în metabolismul 
alcoolului, s-a dovedit promiţătoare în tratamentul 
dependenţei de cocaină (Pani et al., 2010a) și în prezent 
este testată împreună cu terapia cognitiv-comportamentală în 
tratarea dependenţei de cocaină crack, în cadrul unui studiu 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab115
http://www.ca-online.org
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desfășurat în Brazilia. Vigabatrin, un medicament antiepileptic, 
a fost testat pe un număr de 103 persoane eliberate 
condiţionat în Mexic, cu rezultate pozitive constatate la scurt 
timp. În prezent, acest medicament este testat pe 200 de 
pacienţi din Statele Unite. În Ţările de Jos, se încearcă o nouă 
abordare în care se utilizează rimonabant (un medicament 
selectiv antagonist al canabinoidelor folosit anterior pentru 
tratarea obezităţii). De asemenea, sunt comparate opţiuni 
farmacoterapeutice multiple (topiramat, dexamfetamină și 
modafinil) înregistrate recent în Ţările de Jos, în cadrul unui 
studiu controlat randomizat pentru dependenţa de cocaină 
crack (Hicks et al., 2011). 

O serie de alte teste au produs rezultate slabe sau 
nesemnificative pentru tratamentul dependenţei de cocaină. 
Modafinil, un stimulator al sistemului nervos central, nu s-a 
dovedit a avea un efect mai bun decât placebo în tratarea 
pacienţilor consumatori de cocaină (Anderson et al., 2009). 
Atât naltrexona (un antagonist opiaceu), cât și vareniciclina 
(utilizată în tratarea dependenţei de fumat) au fost testate 
pe pacienţi cu polidependenţă de cocaină și alcool sau 
tutun, dar nu au fost sesizate diferenţe la utilizare faţă de 
placebo. Memantina (un medicament pentru tratarea bolii 
Alzheimer) a fost testată în combinaţie cu stimulentele sub 
formă de cupoane, dar nu a avut mai mult succes decât 
placebo în reducerea consumului de cocaină. 

Gestionarea situaţiilor neprevăzute a fost considerată 
eficientă indiferent de apartenenţa etnică (Barry et al., 
2009) și s-a dovedit o strategie de succes în asociere cu 
prevenirea recidivei (McKay et al., 2010). Într-un studiu 
realizat în Spania, folosirea de cupoane ca stimulent în 
vederea consolidării comunităţii, s-a dovedit că a sprijinit 
abstinenţa în rândul consumatorilor dependenţi de cocaină 
(Garcia-Rodriguez et al., 2009). Într-un alt studiu însă, 
stimulentele acordate sub formă de vouchere au avut 
rezultate slabe în privinţa creșterii abstinenţei pentru 
perioade mai îndelungate (Carpenedo et al., 2010).

Alte intervenţii cu rezultate promiţătoare sunt creșterea 
abstinenţei în contextul ocupării unui loc de muncă, în 
care pacienţii beneficiază de un program de pregătire de 
șase luni în vederea angajării, urmat de asigurarea unui 
loc de muncă timp de un an, cu condiţia testării aleatorii 
în privinţa consumului de cocaină. Alte metode care sunt 
testate pentru a ajuta consumatorii să ajungă la abstinenţă 
sunt pregătirea conștientă și meditaţia în scopul integrării. 
Testele care se desfășoară în Ţările de Jos urmăresc 
reducerea dorinţei de consum de droguri prin stimulare 
magnetică transcranială, o tehnică utilizată în tratarea 
problemelor neurologice și psihiatrice.

Încercările de obţinere a unui vaccin împotriva cocainei 
continuă. Un test controlat randomizat efectuat în Statele 

Unite (Martell et al., 2009) a realizat o legătură între un 
derivat al cocainei și o proteină B a toxinei holerice, însă 
rezultatele par a fi prea reduse pentru a planifica astfel de 
studii în domeniu în Spania și Italia. Grupul de cercetători 
americani recrutează în prezent 300 de pacienţi pentru 
testarea unei versiuni modificate a vaccinului, rezultatele 
fiind așteptate în 2014 (Whitten, 2010). Un alt studiu 
dezvoltă un vaccin utilizând un virus gripal comun drept 
purtător pentru declanșarea reacţiei anticorp, însă este 
necesară testarea modelului la oameni. 

Reducerea riscurilor

Consumul de cocaină și cocaină crack reprezintă 
o preocupare relativ nouă în ceea ce privește intervenţiile 
de reducere a riscurilor, fiind necesară o regândire 
a strategiilor tradiţionale. De regulă, statele membre 
pun la dispoziţia consumatorilor care își administrează 
cocaină prin injectare aceleași servicii și unităţi ca în 
cazul consumatorilor de opiacee. Totuși, injectarea 
cocainei este asociată unor riscuri specifice, implicând, 
în special, o frecvenţă potenţial mai mare a injectării, 
comportament haotic în ceea ce privește injectarea și un 
comportament sexual mai riscant. Recomandările pentru 
un consum mai sigur trebuie adaptate nevoilor acestui grup 
de consumatori. Datorită potenţialei frecvenţe ridicate 
a injectării, furnizarea de materiale sterile celor care își 
injectează drogul nu trebuie să fie restricţionată, ci ar 
trebui să se bazeze pe analiza la nivel local a tiparelor 
de consum de cocaină și a situaţiei sociale a celor care 
consumă cocaină prin injectare (Des Jarlais et al., 2009). 

Derularea unor programe specifice de reducere a riscurilor 
pentru fumătorii de cocaină crack în Europa este limitată. 
Deși controversate, aceste intervenţii pot duce la reducerea 
numărului de consumatori care raportează consumul prin 
injectare și care utilizează în comun pipele pentru fumat 
(Leonard et al., 2008), deși, în ansamblu, eficacitatea 
acestor intervenţii în reducerea transmiterii de viruși prin 
sânge necesită o analiză suplimentară. Unele centre de 
tratament pentru consumatorii de droguri oferă facilităţi 
pentru inhalarea de droguri, inclusiv cocaină, în trei ţări 
(Germania, Spania, Ţările de Jos). Unele centre cu acces 
necondiţionat din Belgia, Germania, Spania, Franţa, 
Luxemburg și Ţările de Jos raportează că oferă în mod 
sporadic consumatorilor de droguri care fumează cocaină 
crack dispozitive igienice pentru inhalat, inclusiv pipe curate 
pentru cocaină crack sau „truse pentru cocaină crack” 
(tub din sticlă cu muștiuc, capac de protecţie metalic, 
balsam pentru buze și șerveţele). De asemenea, în unele 
centre cu acces necondiţionat , din șapte state membre 
ale UE, se oferă folie de staniol fumătorilor de heroină sau 
cocaină.
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Introducere
Consumul de heroină, în special prin injectare, este strâns 
asociat problemelor sociale și de sănătate publică din 
Europa încă din anii 1970. Astăzi, acest drog continuă să 
cauzeze cel mai mare procent de morbiditate și mortalitate 
în legătură cu consumul de droguri din Uniunea Europeană. 
După două decenii de probleme din ce în ce mai acute 
provocate de consumul de heroină, Europa a cunoscut, 
la sfârșitul anilor 1990 și în primii ani ai secolului XXI, 
o scădere a acestui consum și a riscurilor asociate. 
Începând din 2003-2004, tendinţa a devenit însă mai 
puţin clară, indicatorii sugerând o imagine mai stabilă sau 
contradictorie. În afară de consumul de heroină, rapoartele 
privind consumul de opiacee sintetice, precum fentanilul, 
și injectarea de droguri stimulatoare, de exemplu cocaină 
sau amfetamine, reflectă natura din ce în ce mai complexă 
a problemei consumului de droguri în Europa.

Oferta și disponibilitatea
De-a lungul timpului, pe piaţa drogurilor ilegale din Europa 
au fost oferite două forme de heroină importată: obișnuita 
heroină brună (forma chimică de bază a acesteia), 
provenită în principal din Afganistan, și heroina albă (o 
formă de sare), provenită în mod obișnuit din Asia de 
Sud-Est, deși această formă a drogului este considerată 
mult mai rară. În unele ţări din nordul Europei (de exemplu, 
Estonia, Finlanda, Norvegia) se consumă fentanil, un 
opiaceu sintetic, precum și analogii acestuia. În plus, 
unele droguri opiacee sunt produse în Europa, în principal 
preparate „de casă”, din mac (de exemplu, tulpini de mac 
opiaceu, concentrat de mac opiaceu obţinut din tulpini sau 
capsule zdrobite de mac), în unele ţări din estul Europei (de 
exemplu, Letonia, Lituania, Polonia). 

Producţia și traficul

Heroina consumată în Europa provine în principal din 
Afganistan, ţară care asigură cea mai mare parte din 
producţia globală de opiu ilegal. Celelalte ţări producătoare 
sunt Myanmar, care aprovizionează în special pieţele din 
Asia de Est și de Sud-Est, Pakistan și Laos, urmate de Mexic 

și Columbia, care sunt considerate cei mai mari furnizori de 
heroină către Statele Unite (UNODC, 2011). Se estimează 
că producţia globală de opiu a scăzut faţă de valoarea 
maximă atinsă în 2007, în principal ca urmare a unei 
scăderi a producţiei afgane de la 6 900 de tone în 2009 
la 3 600 de tone în 2010. Ultima estimare a producţiei 
potenţiale globale de heroină este de 396 de tone (a se 
vedea tabelul 10), în scădere de la un nivel estimat de 
667 de tone în 2009 (UNODC, 2011). 

Heroina pătrunde în Europa prin două rute principale 
de trafic. Ruta tradiţională balcanică transportă heroina 
produsă în Afganistan prin Pakistan, Iran și Turcia, apoi prin 
alte ţări de tranzit sau de destinaţie, în special din Europa 
de Vest și de Sud. De asemenea, heroina intră în Europa 
pe „drumul mătăsii”, prin Asia Centrală și spre Rusia. 
Într-o măsură limitată, această heroină este apoi introdusă 
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Tabelul 10: Producţia, capturile, preţul și puritatea 
heroinei

Producţia și capturile Heroină

Estimarea producţiei globale 
(tone)  

396

Cantitatea globală capturată (tone) 76

Cantitatea capturată (tone) 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia)

8 
(24)

Numărul de capturi 
UE și Norvegia  
(inclusiv Croaţia și Turcia)

56 000 
(59 000)

Preţul și puritatea în Europa (1) Bază de heroină („brună”)

Preţul mediu cu amănuntul (EUR pe gram) 
Interval 
(interval intercuartil) (2)

23-135 
(37,5-67,9)

Puritatea medie ( %) 
Interval 
(interval intercuartil) (2)

13-37 
(16,8-33,2)

(1) Deoarece puţine ţări raportează preţul mediu cu amănuntul și puritatea 
hidroclorurii de heroină (heroină „albă”’), datele nu sunt prezentate în 
tabel. Acestea pot fi consultate în tabelele PPP-2 și PPP-6 din buletinul 
statistic pentru 2011. 

(2) Intervalul jumătăţii mijlocii a preţurilor medii raportate.
NB: Toate datele sunt valabile pentru 2009, cu excepţia estimării producţiei 

globale (2010).
Sursa: UNODC (2011) pentru valorile globale, punctele focale naţionale Reitox 

pentru datele referitoare la Europa.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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(89) A se vedea tabelele SZR-7 și SZR-8 din buletinul statistic pentru 2011. A se reţine că, atunci când nu există date pentru 2009, se folosesc datele 
pentru 2008 pentru estimarea cifrelor totale referitoare la Europa.

(90) A se vedea tabelele PPP-2 și PPP-6 din buletinul statistic pentru 2011 pentru date privind puritatea și preţul.

prin contrabandă prin Belarus, Polonia și Ucraina, către 
destinaţii ca ţările scandinave, trecând prin Lituania (INCB, 
2010, 2011a). În interiorul Uniunii Europene, Ţările de Jos 
și, într-o măsură mai mică, Belgia, joacă un rol important ca 
centre secundare de distribuţie. 

Capturi

Capturile de opiu raportate la nivel mondial au rămas 
stabile între 2008 și 2009, la 657 și, respectiv, 653 de 
tone. Iranul a înregistrat aproape 90 % din totalul capturilor, 
iar Afganistanul aproximativ 5 %. Capturile de heroină 
raportate la nivel mondial au rămas stabile în 2009 (76 de 
tone), în timp ce capturile de morfină raportate la nivel 
mondial au scăzut la 14 tone (UNODC, 2011).

În Europa, un număr estimat de 59 000 de capturi au avut 
ca rezultat interceptarea a 24 de tone de heroină în 2009, 
din care două treimi (16,1 tone) au fost raportate de Turcia. 
Regatul Unit (urmat de Spania) a continuat să raporteze 
cel mai mare număr de capturi (89). Datele pentru perioada 
2004-2009 din 28 de ţări care au prezentat rapoarte 
indică faptul că, în ansamblu, numărul de capturi a crescut. 
Tendinţa generală în ceea ce privește cantitatea de heroină 
interceptată în Turcia diferă de cea observată în Uniunea 
Europeană, ceea ce în parte s-ar putea datora mai bunei 
colaborări dintre agenţiile de aplicare a legii din Turcia 
și din UE. Deși Turcia a raportat o dublare a cantităţii de 
heroină capturate între 2004 și 2009, cantitatea capturată 
în Uniunea Europeană a indicat un declin limitat în această 
perioadă, în principal datorită scăderilor raportate în Italia 
și în Regatul Unit, cele două ţări care au capturat cele mai 
mari cantităţi din Uniunea Europeană.

Capturile globale de anhidridă acetică, folosită în producţia 
de heroină, au scăzut de la un maxim de aproximativ 
200 000 de litri în 2008 la 21 000 de litri în 2009. 
Cifrele referitoare la Uniunea Europeană indică o tendinţă 
descrescătoare și mai puternică: de la un maxim de 
aproape 150 800 de litri capturaţi în 2008 la 866 de litri în 
2009. Totuși, pentru 2010, Slovenia a raportat capturarea 
unei cantităţi record de anhidridă acetică – 110 tone. 
INCB (2011a) explică această reușită a UE în prevenirea 
deturnării acestei substanţe precursoare prin coroborarea 
eforturilor depuse de mai multe state membre ale UE și de 
Turcia în ceea ce privește investigaţiile efectuate.

Puritatea și preţul

În majoritatea ţărilor care au transmis rapoarte, puritatea 
medie a heroinei brune testate în 2009 a variat între 16 % 
și 32 %, valori medii mai scăzute fiind raportate în Franţa 

(14 %), Austria (doar la vânzarea cu amănuntul, 13 %) și 
valori medii mai ridicate în Malta (36 %), România (36 %) 
și Turcia (37 %). Între 2004 și 2009, puritatea heroinei 
brune a crescut în patru ţări, a rămas stabilă în alte patru și 
a scăzut în trei ţări. Puritatea medie a heroinei albe a fost 
în general mai ridicată (25-50 %) în cele trei ţări europene 
care au furnizat informaţii (90). 

Preţul de vânzare cu amănuntul al heroinei brune 
a continuat să fie considerabil mai ridicat în ţările nordice 
decât în restul Europei, Suedia raportând un preţ mediu 
de 135 EUR pe gram, iar Danemarca 95 EUR în 2009. În 
ansamblu, preţul a variat între 40 EUR și 62 EUR pe gram 
în jumătate din totalul ţărilor care au transmis rapoarte. 
În perioada 2004-2009, preţul de vânzare cu amănuntul 
al heroinei brune a scăzut în jumătate din cele 14 ţări 
europene care au raportat tendinţe în timp. 

Consumul problematic de droguri

Consumul problematic de droguri este definit de OEDT 
ca fiind consumul de droguri prin injectare sau consumul 
regulat/îndelungat de opiacee, cocaină și/sau amfetamine. 
Consumul prin injectare de droguri și consumul de opiacee 

Reducerea importantă a producţiei de opiu 
în Afganistan 

Se estimează că producţia de opiu de 3 600 de tone 
înregistrată în Afganistan în 2010 reprezintă o scădere 
până la aproape jumătate faţă de nivelul atins în anul 
precedent. Printre cauzele sugerate ale acestei reduceri 
importante a producţiei de opiu din mac se numără 
condiţiile meteorologice nefavorabile și extinderea manei 
macului, o infecţie fungică ce a afectat culturile de mac 
din principalele provincii cultivatoare de mac, în special 
Helmand și Kandahar (UNODC și MCN, 2010). Mana nu 
a influenţat în mod semnificativ suprafaţa cultivată cu mac, 
dar a avut un impact asupra cantităţii de opiu obţinute.

De asemenea, scăderea recoltei a determinat o creștere 
dramatică a preţurilor raportate ale opiului la momentul 
recoltării. Preţul mediu la fermă pe kilogramul de opiu uscat 
a crescut de 2,6 ori, de la 64 USD în 2009 la 169 USD în 
2010 (UNODC și MCN, 2010). În același timp, preţul 
mediu al heroinei în Afganistan a crescut de 1,4 ori. 

Este posibil ca preţul ridicat al opiului să nu se menţină 
pentru o perioadă de timp îndelungată. Creșterea preţului 
din 2004, când producţia de opiu a scăzut din cauza 
îmbolnăvirii culturilor, a durat mai puţin de un an (UNODC 
și MCN, 2010). Pe pieţele de consum, în special din 
Europa, efectele scăderii recente a producţiei de opiu 
trebuie urmărite cu atenţie. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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reprezintă principalul consum problematic de droguri în 
Europa, deși în câteva ţări consumatorii de amfetamine sau 
de cocaină reprezintă o componentă importantă a problemei. 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că acești consumatori 
problematici de droguri sunt în principal policonsumatori și că 
valorile prevalenţei sunt mult mai ridicate în zonele urbane și 
în rândul grupurilor excluse social. 

Având în vedere nivelul relativ redus al prevalenţei și 
natura ascunsă a consumului problematic de droguri, sunt 
necesare extrapolări statistice pentru a obţine estimări 
ale prevalenţei din sursele de date disponibile (în special 
date privind tratamentul pentru consumul de droguri 
și date privind aplicarea legii). Prevalenţa generală 
a consumului problematic de droguri este estimată între 
două și zece cazuri la 1 000 de locuitori cu vârste între 
15 și 64 de ani. Aceste estimări pot prezenta niveluri de 
incertitudine considerabile și limitări specifice. De exemplu, 
deși estimările includ, în general, consumatorii aflaţi în 
tratament, consumatorii de droguri alaţi în detenţie, în 
special cei cu sentinţe mai lungi, pot fi subreprezentaţi. 

Consumul problematic de opiacee

Majoritatea ţărilor europene pot oferi estimări ale 
prevalenţei „consumului problematic de opiacee”. 

Estimările naţionale recente variază între unu și opt cazuri 
la 1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani 
(figura 11). Ţările care raportează cele mai ridicate estimări 
bine documentate ale consumului problematic de opiacee 
sunt Irlanda, Italia, Luxemburg și Malta, cele mai scăzute 
estimări fiind raportate de Republica Cehă, Ţările de Jos, 
Polonia, Slovacia și Finlanda. Doar Turcia și Ungaria 
raportează mai puţin de un caz la 1 000 de locuitori cu 
vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. 

Prevalenţa medie a consumului problematic de opiacee 
în Uniunea Europeană și în Norvegia, relevată de 
studiile naţionale, este estimată între 3,6 și 4,4 cazuri la 
1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani. Aceasta 
corespunde unui număr de aproximativ 1,3 milioane 
(1,3-1,4 milioane) de consumatori problematici de opiacee 
în Uniunea Europeană și în Norvegia, în 2009. Prin 
comparaţie, valorile estimărilor pentru ţările învecinate 
cu Europa sunt ridicate, Rusia înregistrând 16 cazuri la 
1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani (UNODC, 
2009), iar Ucraina 10-13 cazuri la 1 000 de locuitori 
cu vârste între 15 și 64 de ani (UNODC, 2010). Valori 
estimate ale prevalenţei consumului problematic de opiacee 
care depășesc media europeană sunt raportate în alte 
ţări dezvoltate, în care numărul cazurilor înregistrate la 
1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani este 

Figura 11: Estimări ale prevalenţei anuale a consumului problematic de opiacee (în rândul populaţiei cu vârste între 15 și 64 de ani) 
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NB: Un simbol reprezintă o estimare punctuală; o linie verticală indică un interval de incertitudine a estimării: un interval de încredere de 95 % sau un interval bazat pe 
analiza sensibilităţii. Grupurile-ţintă pot varia ușor din cauza diferitelor metode de estimare și surse de date; prin urmare, comparaţiile trebuie făcute cu precauţie. 
În studiile din Finlanda (15-54), Malta (12-64) și Polonia (toate vârstele) nu au fost folosite grupele de vârstă obișnuite. Toate cele trei grupuri au fost ajustate la 
populaţia cu vârste între 15 și 64 de ani. Pentru Germania, intervalul reprezintă limita superioară a tuturor estimărilor existente și limita inferioară a acestora, iar 
estimarea punctuală exprimă o medie simplă a punctelor de mijloc. Metodele de estimare sunt abreviate: CR = captură-recaptură; TM = multiplicator tratament; 
MM = multiplicator mortalitate; CM = metode combinate; TP = Poisson trunchiat; PM = multiplicator poliţie; OT = alte metode. Pentru detalii suplimentare, a se vedea 
figura PDU-1 (partea ii) și tabelul PDU-102 din buletinul statistic pentru 2011.

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102
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(91) A se vedea figura TDI-2 (partea ii) și tabelele TDI-5 și TDI-22 din buletinul statistic pentru 2011. Date din centre de tratament ambulatorii și 
spitalicești.

(92) A se vedea tabelele TDI-10, TDI-12, TDI-13, TDI-21, TDI-32 și TDI-103 din buletinul statistic pentru 2011.
(93) A se vedea tabelele TDI-11, TDI-33, TDI-106 (partea i) și TDI-107 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011.
(94) A se vedea tabelele TDI-18 și TDI-111 din buletinul statistic pentru 2011.
(95) A se vedea figurile TDI-1 și TDI-3 din buletinul statistic pentru 2011. 

6,3 în Australia (Chalmers et al., 2009), 5 în Canada și 
5,8 în Statele Unite (UNODC, 2010). Comparaţia între ţări 
trebuie făcută cu precauţie, deoarece pot exista diferenţe în 
ceea ce privește definiţia populaţiei-ţintă.

Consumatorii de opiacee care apelează la tratament

Opiaceele, în special heroina, sunt menţionate ca drog 
principal, la începerea tratamentului, de aproximativ 
216 000 sau 51 % din totalul celor care au raportat că au 
început un tratament specializat pentru consumul de droguri 
în 29 de ţări europene, în 2009. Cu toate acestea, există 
diferenţe considerabile în Europa, consumatorii de opiacee 
reprezentând peste 80 % dintre cei care încep tratamentul 
în șase ţări, între 60 % și 80 % în șapte ţări, și doar două 
ţări din restul de 16 raportând un procent mai mic de 20 % 
de pacienţi consumatori de opiacee dintre cei care început 
tratamentul (figura 12). De asemenea, alţi 30 000 de 
consumatori (9 % din consumatorii de droguri) de alte 
droguri au menţionat opiaceele drept drog secundar (91).

Consumatorii de opiacee care au început tratamentul 
specializat au vârsta medie de 34 de ani, pacienţii femei și 
cei care încep tratamentul pentru prima dată fiind mai tineri 
în majoritatea ţărilor. În Europa, numărul pacienţilor bărbaţi 
consumatori de opiacee depășește de aproximativ trei 
ori numărul consumatorilor femei, raportul fiind în general 
mai scăzut în ţările nordice. În ansamblu, consumatorii de 
opiacee care încep tratamentul se caracterizează printr-o 
rată a șomajului mai ridicată, niveluri mai reduse de studii 
și un grad mai ridicat de intensitate a tulburărilor psihiatrice 
decât pacienţii care raportează alte droguri primare (92).

Aproape jumătate din totalul pacienţilor consumatori 
de opiacee au declarat că au consumat prima dată 
drogul înainte de a împlini 20 de ani (47 %), iar marea 
majoritate au făcut acest lucru până la împlinirea vârstei 
de 30 de ani (88 %). Pacienţii consumatori de opiacee 
raportează un interval mediu de nouă ani între momentul 
în care au consumat iniţial opiacee și momentul începerii 
tratamentului pentru prima dată, femeile raportând 
o perioadă medie mai scurtă (șapte ani) (93). Injectarea 
drogului este raportată ca mod obișnuit de administrare 
de aproximativ 40 % din pacienţii consumatori de 
opiacee din Europa care încep tratamentul; restul de 60 % 
raportează că prizează, inhalează sau fumează drogul. 
Aproape două treimi din totalul pacienţilor consumatori de 
opiacee (64 %) raportează consumul zilnic pe parcursul 
lunii precedente începerii tratamentului (94), iar majoritatea 

consumă și un drog secundar, adesea alcool, canabis, 
cocaină sau alte substanţe stimulatoare. Combinarea 
heroinei cu cocaina (inclusiv cocaina crack) este foarte 
frecventă în rândul pacienţilor, fie injectate împreună, fie 
consumate separat.

Tendinţe ale consumului problematic de opiacee

Datele din opt ţări cu estimări repetate ale prevalenţei 
consumului problematic de opiacee în perioada 2004-2009 
indică o situaţie relativ stabilă. Pe baza unui eșantion de 
17 ţări europene în care au fost disponibile date pentru 
perioada 2004-2009, s-a constatat o creștere generală 
a numărului raportat de pacienţi care încep un tratament 
specializat pentru consum de droguri în Europa, inclusiv cei 
care încep tratamentul pentru consumul primar de heroină 
(de la 123 000 la 143 000). Această creștere poate fi însă 
justificată mai degrabă de numărul consumatorilor de heroină 
care reîncep tratamentul decât de numărul celor care încep 
pentru prima dată un tratament (95). Dintre pacienţii care 

Figura 12: Procentul de consumatori primari de opiacee raportat 
la numărul total de persoane care au început tratamentul pentru 
consumul de droguri în 2009
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NB: Datele sunt exprimate ca procent din totalul cazurilor în care drogul primar 
este cunoscut (92 % din pacienţi). Datele sunt disponibile pentru 2009 sau 
pentru anul cel mai recent. Datele pentru Letonia, Lituania și Portugalia se 
referă la pacienţii care au început tratamentul pentru prima dată în viaţă. 
Numărul consumatorilor primari de opiacee poate fi subestimat în unele ţări, 
de exemplu Belgia, Republica Cehă, Germania și Franţa, deoarece mulţi 
sunt trataţi de medicii de familie și este posibil să nu fie raportaţi pentru 
indicatorul privind cererea de tratament. 

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tidfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig3
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(96) A se vedea tabelele TDI-3 și TDI-5 din buletinele statistice pentru 2009 și 2011.
(97) A se vedea tabelul DRD-2 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011.
(98) A se vedea tabelul TDI-113 din buletinele statistice pentru 2008, 2009, 2010 și 2011 și tabelul TDI-114 din buletinul statistic pentru 2009. Date 

disponibile, cu o defalcare în funcţie de tipul de opiacee, pentru anii 2005 și 2009. A se vedea, de asemenea, OEDT (2010f).
(99) A se vedea figura PDU-2 din buletinul statistic pentru 2011.

încep prima dată un tratament, numărul consumatorilor de 
heroină a rămas aproape stabil (aproximativ 32 000 dintr-un 
eșantion de 18 ţări) (96). Datele privind decesele induse de 
droguri în perioada 2004-2009, care sunt în cea mai mare 
parte asociate consumului de opiacee, indică o stagnare sau 
o creștere în majoritatea ţărilor care au transmis rapoarte 
până în 2008. Datele provizorii pentru 2009 indică în 
prezent un număr stabil sau în scădere al deceselor (97).

În pofida datelor care indică o situaţie generală stabilă, 
caracteristicile problemei opiaceelor în Europa se modifică. 
Vârsta medie a pacienţilor care urmează un tratament 
pentru consum de opiacee a crescut, deși proporţia celor 
care își administrează drogul prin injectare s-a redus, iar 
proporţia consumatorilor de opiacee altele decât heroina, 
precum și a policonsumatorilor, a crescut (98).

Consumul de droguri prin injectare 
Consumatorii de droguri prin injectare se expun celui mai 
ridicat risc de probleme de sănătate rezultate din consumul 
de droguri, precum infecţiile transmisibile prin sânge (de 
exemplu, HIV/SIDA, hepatită) sau supradoze de droguri. 
În majoritatea ţărilor europene, injectarea este asociată în 
mod obișnuit cu consumul de opiacee, deși există și puţine 
ţări în care este asociată cu consumul de amfetamine.

Doar 14 ţări au putut furniza estimări recente ale 
prevalenţei consumului de droguri prin injectare (99). 
Datele disponibile sugerează diferenţe mari între ţări, 
variind între mai puţin de un caz și cinci cazuri la 
1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani pentru 
cele mai multe ţări, cu un nivel excepţional de ridicat, 
de 15 cazuri la 1 000 de locuitori, raportat în Estonia. 
Privind cele 14 ţări în ansamblu, se poate calcula că există 
aproximativ 2,6 consumatori de droguri prin injectare la 
1 000 de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani. În afară 
de consumatorii activi de droguri prin injectare, există 
numeroși foști consumatori de droguri prin injectare în 
Europa (Sweeting et al., 2008), însă pentru majoritatea 
ţărilor din Uniunea Europeană cifrele nu sunt cunoscute.

Aproximativ 41 % din pacienţii consumatori primari de 
opiacee care încep un tratament specializat pentru consum 
de droguri, în special consumatorii de heroină, raportează 
injectarea ca mod obișnuit de administrare. Proporţia de 
consumatori de opiacee prin injectare diferă între ţări, de la 
8 % în Ţările de Jos la 99 % în Letonia și Lituania (figura 13), 
situaţie care poate fi justificată de factori precum tradiţia 
consumului de heroină în ţară, tipul de heroină disponibil 
(albă sau brună), preţul și cultura consumatorilor. 

Formularea unor concluzii cu privire la tendinţele în timp 
în ceea ce privește prevalenţa consumului de droguri prin 
injectare, pe baza estimărilor repetate ale prevalenţei, 
este dificilă din cauza lipsei datelor și, în unele cazuri, 
a marjelor mari de incertitudine ale estimărilor. Datele 
disponibile indică în general o scădere a nivelului 
consumului prin injectare de opiacee, în special heroina, 

Alte opiacee în afara heroinei

Australia, Canada, Europa și Statele Unite au raportat 
o creștere a consumului ilegal de opiacee altele decât 
heroina (SAMHSA, 2009). Majoritatea acestor substanţe 
sunt utilizate în practica medicală ca analgezice (morfină, 
fentanil, codeină, oxicodonă, hidrocodonă) sau ca 
medicamente de substituţie în tratamentul pentru dependenţa 
de heroină (metadonă, buprenorfină). La fel ca în cazul 
heroinei, utilizarea în alte scopuri decât cele medicale 
a acestor substanţe poate provoca o serie de efecte adverse, 
inclusiv dependenţa, supradoza și riscurile asociate injectării. 

În Europa, aproximativ 5 % (circa 20 000 de pacienţi) din 
totalul celor care încep tratamentul declară drept drog 
principal consumat alte opiacee decât heroina, în special 
în Estonia, unde 75 % raportează fentanilul ca drog primar, 
și în Finlanda, unde buprenorfina este raportată ca drog 
primar de 58 % din pacienţii care încep tratamentul pentru 
dependenţa de droguri. Printre ţările care înregistrează 
proporţii importante de pacienţi care declară ca drog primar 
metadona, morfina și alte opiacee se numără Danemarca, 
Franţa, Austria, Slovacia și Suedia, unde consumatorii de 
opiacee altele decât heroina reprezintă între 7 % și 17 % din 
totalul pacienţilor consumatori de droguri (1). De asemenea, 
Republica Cehă raportează că între 2006 și 2009 
consumatorii de buprenorfină reprezentau peste 40 % din 
consumatorii problematici de opiacee. 

Nivelurile consumului ilegal de opiacee pot fi justificate de 
o combinaţie de factori, inclusiv piaţa drogurilor și practicile 
de prescriere. De exemplu, o reducere a disponibilităţii 
heroinei și o creștere a preţului acestui drog pot determina 
consumarea altor opiacee, astfel cum s-a observat în 
Estonia în cazul fentaniluluil (Talu et al., 2010) și în Finlanda 
în cazul buprenorfinei (Aalto et al., 2007). De asemenea, 
practicile de prescriere inadecvate pot conduce la consumul 
ilegal de opiacee. Extinderea tratamentului de substituţie, 
combinată cu lipsa de supraveghere, poate da naștere unei 
pieţe ilegale, în timp ce disponibilitatea limitată a acestui 
tratament și prescrierea de doze de substituţie prea mici pot 
determina consumatorii să își administreze alte substanţe 
ca automedicaţie (Bell, 2010; Roche et al., 2011; Romelsjo 
et al., 2010).

(1) A se vedea tabelul TDI-113 din buletinul statistic pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats08/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig2
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(100) A se vedea tabelul PDU-6 (partea iii) din buletinul statistic pentru 2011.
(101) A se vedea tabelul TDI-24 din buletinul statistic pentru 2011.

în Europa. În unele ţări totuși nivelurile consumului prin 
injectare par să fi rămas relativ stabile (Grecia, Cipru, 
Ungaria, Croaţia, Norvegia), în timp ce Republica Cehă 
a raportat o creștere a numărului consumatorilor de droguri 
prin injectare, în special a numărului celor care consumă 
metamfetamină, între 2004 și 2009 (100).

Majoritatea ţărilor europene au raportat o scădere 
a proporţiei consumatorilor prin injectare în rândul 
pacienţilor consumatori primari de heroină, între 2004 și 
2009. Puţinele ţări în care situaţia este diferită raportează 
cele mai mari proporţii de consumatori de heroină în rândul 
pacienţilor care încep tratamentul pentru consum de droguri.

Tratamentul consumului problematic  
de opiacee 

Furnizare și acoperire

Atât tratamentul nemedicamentos, cât și tratamentul de 
substituţie pentru consumatorii de opiacee sunt disponibile 
în toate statele membre ale UE, Croaţia, Turcia și Norvegia. 
În majoritatea ţărilor, tratamentul se desfășoară în 
ambulatoriu, fiind incluse centre specializate, cabinete ale 
medicilor de familie și unităţi cu acces necondiţionat. Într-un 
număr mic de ţări, centrele specializate cu internare au 

un rol important în tratarea dependenţei de opiacee (101). 
Un număr redus de ţări oferă tratament asistat cu heroină 
pentru un grup selectat de consumatori cronici.

Pentru consumatorii de opiacee, tratamentul 
nemedicamentos este, în general, precedat de un program 
de dezintoxicare, în cadrul căruia pacienţii beneficiază 
de asistenţă farmaceutică pentru a face faţă simptomelor 
fizice de sevraj. Această metodă terapeutică obligă, în 
general, pacienţii să se abţină de la consumul oricărei 
substanţe, inclusiv medicamente de substituţie. Pacienţii 
participă la activităţi cotidiene și beneficiază de asistenţă 
psihologică intensivă. Deși tratamentul se poate desfășura 
atât în ambulatoriu, cât și cu internare, tipurile de tratament 

Figura 13: Injectarea ca mod de administrare obișnuit în rândul 
consumatorilor primari de opiacee care au început tratamentul în 
2009
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NB: Datele sunt exprimate ca proporţii ale pacienţilor în cazul cărora se 
cunoaște calea de administrare a drogului. Datele sunt disponibile pentru 
2009 sau pentru anul cel mai recent. A se vedea tabelul TDI-5 (partea iii și 
partea iv) din buletinul statistic pentru 2011.

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.

Criză de heroină în Europa?

Rapoartele indică o reducere dramatică a disponibilităţii 
heroinei în Regatul Unit și Irlanda la sfârșitul anului 2010 și 
începutul anului 2011. Această reducere este susţinută de 
cifre care arată o scădere considerabilă a purităţii heroinei 
capturate în Regatul Unit între trimestrul al treilea din 2009 
și trimestrul al treilea din 2010 (UNODC, 2011).

Măsura în care această absenţă a fost înregistrată în alte 
ţări europene este mai puţin clară, deși rapoartele arată 
că Italia și Slovenia au înregistrat o lipsă de heroină. Alte 
state membre ale UE, inclusiv Germania, Franţa și ţările 
scandinave raportează o reducere nesemnificativă sau 
inexistentă a disponibilităţii heroinei. 

Au fost prezentate mai multe motive pentru a explica 
această criză aparentă de heroină. În primul rând, s-a 
sugerat că reducerea producţiei de opiu în Afganistan, în 
urma manei culturilor de mac din primăvara anului 2010, 
poate constitui una dintre cauze. Totuși, acest argument 
este discutabil, deoarece rapoartele poliţiei arată că 
heroina produsă din opiu afgan nu poate fi prezentă pe 
pieţele europene de droguri mai devreme de 18 luni de la 
recoltare. Un al doilea argument este că heroina destinată 
Europei de Vest a fost deturnată către piaţa din Rusia, 
dar și Rusia pare să se confrunte cu o lipsă a heroinei. De 
asemenea, s-a sugerat că eforturile de aplicare a legislaţiei 
au determinat o reducere a traficului, în special prin 
desfiinţarea reţelelor de vânzare cu ridicata a heroinei, 
care acţionau între Turcia și Regatul Unit. Totodată, în 
ultimii ani (2007, 2008), în Europa s-au înregistrat capturi 
record de anhidridă acetică, precursor al heroinei, și 
aceste confiscări ar fi putut afecta piaţa drogurilor pentru 
o perioadă mai îndelungată. În sfârșit, alte evoluţii ale 
situaţiei din Afganistan, precum luptele intense din sudul 
ţării și acţiunile de aplicare a legii împotriva laboratoarelor 
de heroină și stocurilor de opiu pot influenţa, de asemenea, 
oferta de heroină pe piaţa Europei. 

Este posibil ca asocierea unora dintre acești factori să fi 
jucat un rol în reducerea ofertei de heroină pentru Europa, 
provocând o criză acută pe unele pieţe.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
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(102) A se vedea tabelul HSR-3 din buletinul statistic pentru 2011.
(103) A se vedea figura HSR-1 din buletinul statistic pentru 2011.

raportate cel mai frecvent sunt reprezentate de programele 
rezidenţiale (sau de reabilitare), dintre care multe aplică 
principiile comunităţii terapeutice sau modelul Minnesota. 

Tratamentul de substituţie, în general integrat cu îngrijirea 
psihosocială, este furnizat în mod obișnuit în centre 
specializate de tratament în ambulatoriu. Paisprezece ţări 
raportează că acesta este furnizat, de asemenea, de către 
medici de familie, de obicei în regim de îngrijire comună 
cu centre de tratament specializate. Numărul total al 
consumatorilor de opiacee care beneficiază de tratament de 
substituţie în Uniunea Europeană, Croaţia și Norvegia este 
estimat la 700 000 (690 000 pentru statele membre ale UE) 
în 2009, în creștere faţă de 650 000 în 2007, și aproximativ 
o jumătate de milion în 2003 (102). Marea majoritate 
a tratamentelor de substituţie continuă să fie furnizate în cele 
15 state membre ale UE care au aderat înainte de 2004 
(aproximativ 95 % din total), numărul de tratamente furnizate 
în aceste ţări înregistrând o creștere continuă între 2003 și 
2009 (figura 14). Dintre aceste ţări, cele mai mari creșteri au 
fost observate în Finlanda, unde numărul de tratamente s-a 
triplat, precum și în Austria și Grecia, unde numărul s-a dublat. 

În cele 12 ţări care au aderat la UE mai recent, numărul 
pacienţilor care au beneficiat de tratament de substituţie 
aproape s-a triplat în perioada 2003-2009, de la 6 400 
la 18 000. Comparativ cu anul de referinţă 2003, se 
poate observa o creștere puternică în 2005-2007, însă 
de atunci creșterea a fost nesemnificativă. Proporţional, 
cea mai importantă extindere a tratamentului de substituţie 
în aceste ţări s-a înregistrat în Estonia (o creștere de 16 
ori, de la 60 la peste 1 000 de pacienţi, deși reprezintă 
doar 5 % din persoanele care consumă opiacee prin 
injectare) și în Bulgaria (de opt ori), în timp ce în Letonia 
numărul de tratamente s-a triplat. Cele mai mici creșteri 
au fost raportate de Slovacia și Ungaria, iar în România 
numărul de pacienţi a rămas practic același. Extinderea 
furnizării tratamentului de substituţie ar putea fi pusă pe 
seama mai multor factori, inclusiv: răspunsul la nivelurile 
ridicate de consum de droguri prin injectare, asociate cu 
transmiterea HIV, alinierea la strategia Uniunii Europene în 
domeniul drogurilor și finanţarea de proiecte pilot de către 
organizaţiile internaţionale, de exemplu Fondul global și 
UNODC.

O comparaţie între numărul de pacienţi care beneficiază 
de tratament de substituţie și numărul estimat de 
consumatori problematici de opiacee indică rate de 
acoperire diferite la nivelul Europei. Dintre cele 16 ţări 
pentru care sunt disponibile estimări credibile ale numărului 
de consumatori problematici de opiacee, opt raportează 
un număr de tratamente de substituţie reprezentând 40 % 
sau mai mult din totalul persoanelor vizate. Șapte din 
aceste ţări sunt state membre ale UE dinainte de 2004, 
iar cealaltă ţară cu rată de acoperire ridicată în privinţa 
tratamentelor de substituţie efectuate este Malta. Rata de 
acoperire atinge 37 % în Ţările de Jos și 32 % în Republica 
Cehă și Ungaria. Din cele cinci ţări cu rate de acoperire 
sub 30 %, patru sunt state membre mai noi, excepţie făcând 
Grecia, cu o acoperire estimată la 23 % (103).

Ţările din Europa Centrală și de Est raportează că depun 
eforturi în vederea îmbunătăţirii accesului, calităţii și 
furnizării de tratamente de substituţie. În 2010, în Lituania 
au fost publicate orientări clinice privind tratamentele 
pentru dependenţa de opiacee în care se utilizează 
metadonă și buprenorfină. În Letonia, disponibilitatea 
geografică a tratamentelor de substituţie se extinde, 
existând noi furnizori de tratamente în afara capitalei Riga. 
În Republica Cehă au fost adoptate reglementări privind 
finanţarea tratamentelor de substituţie pentru consum 
de opiacee, în cadrul sistemului naţional de asigurări 
de sănătate. Totuși, lipsa fondurilor necesare furnizării 
tratamentelor de substituţie este raportată drept cauză 
a limitării geografice în Polonia, în ceea ce privește rata de 

Figura 14: Pacienţi care urmează un tratament de substituţie 
pentru opiacee în cele 15 state membre ale UE care au aderat 
înainte de 2004 și în cele 12 state membre mai noi – cifre 
estimate și indici ai tendinţelor
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pentru 2011.

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig2
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(104) A se vedea tabelul HSR-3 din buletinul statistic pentru 2011.
(105) A se vedea caseta „Tratamentul asistat cu heroină”.

acoperire, precum și a reducerii semnificative a numărului 
de paturi de spital disponibile în rândul principalilor 
furnizori de tratamente de substituţie în Bulgaria, care nu 
sunt finanţaţi de la bugetul public.

În ansamblu, se estimează că aproximativ jumătate 
din consumatorii problematici de opiacee din Uniunea 
Europeană au acces la tratament de substituţie, un nivel 
comparabil cu nivelurile raportate de Australia și Statele 
Unite, deși mai mare decât cel raportat de Canada. China 
raportează niveluri mult mai reduse, în timp ce Rusia, în 
pofida faptului că înregistrează cel mai mare număr estimat 
de consumatori problematici de opiacee, nu a introdus 
acest tip de tratament (a se vedea tabelul 11). 

În Europa, metadona este medicamentul de substituţie cel 
mai frecvent prescris pentru aproape trei sferturi din totalul 
pacienţilor. Buprenorfina este prescrisă pentru aproape un 
sfert din totalul pacienţilor europeni care beneficiază de 
tratament de substituţie și reprezintă principalul medicament 
de substituţie în Republica Cehă, Franţa, Cipru, Finlanda, 
Suedia și Croaţia (104). Combinaţia buprenorfină-naloxonă 
este disponibilă în 15 ţări. Tratamentele cu morfină cu 
eliberare lentă, administrată oral (a se vedea mai jos), 
codeină (Germania, Cipru) și diacetilmorfină (105) (Belgia, 
Danemarca, Germania, Spania, Ţările de Jos, Regatul Unit) 
reprezintă o mică proporţie din numărul total de tratamente. 

Pe lângă medicamentele de substituţie mai frecvent utilizate, 
morfina cu eliberare lentă, administrată oral, care a fost iniţial 
autorizată ca analgezic pentru pacienţii bolnavi de cancer, 
este în prezent prescrisă ca medicament alternativ pentru 
tratamentul de substituţie pentru dependenţa de opiacee în 

Bulgaria, Austria, Slovenia și Slovacia. O evaluare recentă 
(Jegu et al., 2011) cuprinzând 13 studii constata că rata 
de reţinere în tratament pare destul de ridicată în cazul 
utilizării acestei substanţe (80,6 %-95 %) și nu diferă de cea 
raportată în cazul utilizării metadonei. Majoritatea studiilor 
au indicat că, atunci când se utilizează morfina, calitatea 
vieţii, simptomele de sevraj, dorinţa de consum și consumul de 
droguri ilegale înregistrează rezultate mai bune, însă nu s-a 
realizat nicio comparaţie cu alte medicamente de substituţie. 

Tabelul 11: Compararea la nivel internaţional 
a estimărilor privind numărul de consumatori 
problematici de opiacee și numărul de pacienţi 
care urmează un tratament de substituţie pentru 
opiacee 

Consumatori 
problematici de 
opiacee

Pacienţi aflaţi 
în tratament de 
substituţie pentru 
opiacee

Uniunea Europeană și 
Norvegia

1 300 000 695 000

Australia 90 000 43 000

Canada 80 000 22 000

China 2 500 000 242 000

Rusia 1 600 000 0

SUA 1 200 000 660 000
NB: Anul: 2009, mai puţin pentru Canada (anul de referinţă fiind 2003). 
Surse:  Arfken et al. (2010), Chalmers et al. (2009), Popova et al. (2006),  

UNODC (2010b); Yin et al. (2010). 

Tratamentul asistat cu heroină

Tratamentul asistat cu heroină este furnizat unui număr 
total de aproximativ 1 100 de consumatori problematici 
de opiacee în cinci state membre ale UE (Danemarca, 
Germania, Spania, Ţările de Jos, Regatul Unit), precum 
și unui număr de 1 360 de consumatori problematici de 
opiacee în Elveţia. Acest tratament nu este propus ca primă 
opţiune, fiind destinat pacienţilor care nu au răspuns la alte 
metode de tratament, de exemplu tratamentul de menţinere 
cu metadonă. Toate dozele injectabile (în mod obișnuit 
aproximativ 200 miligrame diamorfină pentru fiecare doză) 
sunt supravegheate direct, pentru a asigura respectarea 
legii, siguranţa și prevenirea oricărei deturnări posibile spre 
piaţa ilegală: acest lucru impune ca zilnic clinicile să fie 
deschise pentru desfășurarea mai multor sesiuni în fiecare zi.

În ultimii cincisprezece ani au fost efectuate șase teste 
clinice randomizate pentru a analiza rezultatele și 
rentabilitatea acestui tip de tratament (OEDT, 2011a). Toate 
testele au inclus persoane dependente de heroină care 
nu au obţinut în mod repetat rezultate la alte metode de 
tratament și care au fost selectate în mod aleatoriu pentru 
tratamentul asistat cu heroină sau cu metadonă administrată 
oral. Studiile au aplicat diferite metode și variabile și, 
prin urmare, rezultatele sunt doar moderat coerente. 
În ansamblu, ele indică o valoare adăugată a heroinei 
injectabile administrate sub supraveghere, împreună cu 
doze suplimentare de metadonă în cazul consumatorilor 
care au utilizat opiacee timp îndelungat și pentru care alte 
metode nu au avut succes. Pacienţii consumă mai puţine 
droguri obţinute pe stradă și aparent prezintă o oarecare 
îmbunătăţire a sănătăţii fizice și psihice.

Costul tratamentului asistat cu heroină este estimat 
la 19 020 EUR pentru fiecare pacient în Germania și 
la 20 410 EUR în Ţările de Jos (ajustat la preţurile din 
2009). Acest cost este considerabil mai mare decât costul 
tratamentului cu metadonă administrată pe cale orală, 
furnizat timp de un an unui pacient, estimat la 3 490 EUR 
în Germania și la 1 634 EUR în Ţările de Jos. Diferenţa 
de cost dintre tratamentul asistat cu heroină și tratamentul 
cu metadonă se datorează în mare măsură cerinţelor mai 
mari privind personalul din clinicile specializate. În pofida 
costurilor mai ridicate, tratamentul asistat cu heroină s-a 
dovedit a fi o intervenţie rentabilă pentru o categorie 
selectată de consumatori cronici de heroină (OEDT, 2011a).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
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(106) Tratament în comunităţi terapeutice (în principal menţinerea administrării orale a metadonei) și tratament rezidenţial.

Mai multe informaţii ar putea fi furnizate de o viitoare 
evaluare sistematică Cochrane.

Tratamentul pentru consumul de opiacee:  
eficacitate și rezultate 

Tratamentul de substituţie pentru opiacee, combinat cu 
intervenţii psihosociale, este considerat a fi cea mai eficace 
opţiune de tratament pentru dependenţa de opiacee. 
În comparaţie cu dezintoxicarea sau cu lipsa totală 
a tratamentului, atât tratamentele cu metadonă, cât și cele 
cu buprenorfină în doze mari indică niveluri mai ridicate 
de reţinere în tratament și rezultate mult mai bune în ceea 
ce privește consumul de droguri, activitatea infracţională, 
comportamentele de risc și transmiterea HIV, supradozele, 
precum și mortalitatea la nivel global (OMS, 2009).

O serie de studii recente se concentrează pe medicaţia 
care poate completa tratamentul de substituţie. Două 
evaluări sistematice au analizat dacă antidepresivele 
reduc renunţarea la tratament în rândul pacienţilor trataţi 
cu metadonă sau buprenorfină, însă nu au constatat nicio 
dovadă în privinţa eficacităţii (Pani et al., 2010b; Stein 
et al., 2010). Un alt studiu a arătat că o singură doză 
suplimentară de metadonă poate ajuta la reducerea 
problemelor cauzate de dorinţa de consum la pacienţii 
stabilizaţi trataţi cu metadonă (Strasser et al., 2010). 

Antagonistul receptorului de opiacee naltrexonă este utilizat 
pentru prevenirea recidivei în consumul de opiacee. În 
cadrul unui test la scară redusă, implanturile de naltrexonă 
s-au dovedit mai eficace decât administrarea pe cale orală 
în reducerea atât a dorinţei de consum, cât și a recidivei 
(Hulse et al., 2010). Un studiu realizat în rândul deţinuţilor 
eliberaţi a indicat că implanturile cu naltrexonă reduc 
consumul de heroină și de benzodiazepine, având rezultate 
similare cu cele obţinute la utilizarea metadonei (Lobmaier 
et al., 2010). Metoda implanturilor cu buprenorfină, 
concepută să evite problemele de nerespectare a legii și de 
prevenire a deturnării tratamentului, a fost, de asemenea, 
testată în Statele Unite prin comparaţie cu implanturile 
cu placebo. Un studiu preliminar a indicat o diferenţă 
minoră, în ceea ce privește abstinenţa, în favoarea 
implanturilor active (Ling et al., 2010), următorul pas fiind 
cel de comparare a acestor implanturi cu alte tratamente 
(O’Connor, 2010). În Europa, un studiu aflat în curs de 
desfășurare în Finlanda analizează dacă administrarea 
de suboxonă cu ajutorul unui dispozitiv electronic pentru 

înregistrarea consumului are ca rezultat îmbunătăţirea 
respectării legislaţiei și limitarea deturnării drogurilor oferite 
pentru administrare la domiciliu.

Analiza rezultatelor tratamentului indică unele concluzii 
încurajatoare. Studiul „The Drug Treatment Outcome 
Research” a folosit un interval de timp de 12 luni pentru 
evaluarea rezultatelor tratamentului la un număr de 1 796 
de consumatori de droguri recrutaţi din 342 de agenţii (106) 
din Anglia (Jones, A., et al., 2009). Dintre consumatorii 
de heroină participanţi la interviurile de bază, 44 % au 
încetat consumul la prima monitorizare, iar 49 % la a doua, 
înregistrându-se, de asemenea, reduceri constante în 
privinţa tuturor celorlalte substanţe importante care au făcut 
obiectul studiului.

Tratamentul de substituţie administrat oral 
în timpul sarcinii 

Se recomandă ca femeile însărcinate dependente de 
opiacee să urmeze un tratament de substituţie cu metadonă 
pe durata sarcinii. Deși multe femei doresc să înceteze 
să consume opiacee atunci când realizează că sunt 
însărcinate, sevrajul trebuie evitat pe durata sarcinii, din 
cauza riscului ridicat de recidivă a consumului de heroină 
și a pericolului pe care îl prezintă simptomele de sevraj, 
acestea provocând avortul sau nașterea prematură (OMS, 
2009). Totuși, expunerea prenatală la metadonă este, de 
asemenea, asociată cu sindromul de abstinenţă neonatală, 
care impune medicaţie și spitalizare.

Buprenorfina este o alternativă la metadonă în tratamentul 
de menţinere și a fost studiată recent pe un eșantion de 175 
de femei însărcinate dependente de opiacee, în cadrul unui 
studiu internaţional randomizat (Jones, H., et al., 2009a) 
desfășurat în șase centre din Statele Unite, unul din Canada 
și unul din Viena. Femeile, care s-au înscris în program 
când aveau între 13 și 30 de săptămâni de sarcină, au 
fost selectate în mod aleatoriu pentru a primi tratament 
cu metadonă sau buprenorfină și au fost monitorizate 
împreună cu copiii nou-născuţi, timp de șase luni după 
naștere, La fel ca în cazul altor studii, buprenorfina a fost 
asociată unei rate mai mari a renunţării la tratament (33 %) 
comparativ cu metadona (18 %); totuși, copiii din grupul 
de tratament cu buprenorfină au necesitat aparent mai 
puţină morfină pentru tratarea sindromului de abstinenţă 
neonatală și mai puţine zile de spitalizare. Concluziile 
studiului au fost că, atunci când se află sub tratament, 
femeilor însărcinate li se poate administra buprenorfină 
sau metadonă pentru tratarea dependenţei de opiacee pe 
durata sarcinii (Jones, H., et al., 2009b).
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Introducere 
Consumul de droguri poate determina o mare varietate de 
consecinţe negative, precum accidente, tulburări psihice, 
boli pulmonare, probleme cardiovasculare, șomaj sau 
pierderea locuinţei. Efectele dăunătoare sunt prevalente 
îndeosebi în rândul consumatorilor problematici de 
droguri, care pot avea o stare de sănătate și o situaţie 
socioeconomică mult inferioare comparativ cu populaţia 
generală.

Consumul de opiacee și consumul de droguri prin injectare 
sunt două forme de consum de droguri strâns asociate cu 
astfel de efecte nocive, în special supradoza și transmiterea 
bolilor infecţioase. Numărul supradozelor fatale raportate 
în Uniunea Europeană în ultimele două decenii echivalează 
cu aproximativ un deces prin supradoză la fiecare oră. 
Cercetările au arătat, de asemenea, că, în ultimele două 
decenii, mulţi consumatori de droguri au decedat din alte 
cauze, de exemplu SIDA sau sinucidere (Bargagli et al., 
2006; Degenhardt et al., 2009).

Reducerea mortalităţii și morbidităţii asociate consumului 
de droguri reprezintă un aspect central în strategiile 
europene în domeniul drogurilor. Principalele eforturi în 
acest domeniu sunt depuse prin intervenţii orientate către 
grupurile expuse cel mai mult riscurilor și care vizează 
comportamentele asociate direct efectelor nocive ale 
drogurilor.

Boli infecţioase asociate drogurilor 
OEDT monitorizează în mod sistematic infecţia cu HIV și 
cu virusurile hepatitei B și C în rândul consumatorilor de 
droguri prin injectare (107). Bolile infecţioase cauzate de 
aceste virusuri se numără printre consecinţele cele mai 
grave pentru sănătate ale consumului de droguri. Alte 
boli infecţioase, de exemplu hepatita A și D, bolile cu 
transmitere sexuală, tuberculoza, tetanosul, botulismul, 
antraxul și virusul uman T-limfotropic pot afecta, de 
asemenea, în mod disproporţionat, consumatorii de droguri. 

HIV și SIDA

Până la sfârșitul anului 2009, rata infecţiilor cu HIV nou 
diagnosticate în rândul consumatorilor de droguri prin 
injectare a rămas scăzută în majoritatea ţărilor din Uniunea 
Europeană, iar situaţia în ansamblu în UE pare relativ 
pozitivă, atât în context global, cât și în context european 
mai larg (ECDC și OMS-Europa, 2010; Wiessing et al., 
2009) (figura 15). Aceasta s-ar putea datora, cel puţin 
în parte, disponibilităţii sporite a măsurilor de prevenire, 
tratare și reducere a riscurilor, inclusiv a tratamentului 
de substituţie și a programelor pentru ace și seringi. Este 
posibil ca și alţi factori să fi avut un rol important, de 
exemplu, scăderea consumului de droguri prin injectare 
constatată în mai multe ţări (OEDT, 2010g). Rata medie 
a cazurilor nou diagnosticate în cele 26 de state membre 
ale UE care pot furniza date pentru 2009 a înregistrat 
din nou o scădere, atingând cifra de 2,85 la un milion de 
locuitori sau 1 299 de cazuri noi declarate (108). În anumite 
părţi ale Europei, datele sugerează însă că transmiterea 
HIV asociată consumului de droguri prin injectare s-a 
menţinut la niveluri relativ ridicate în 2009, accentuând 
necesitatea de a se asigura accesibilitatea și eficienţa 
practicilor de prevenire la nivel local. 

Datele disponibile privind prevalenţa HIV în eșantioane 
de consumatori de droguri prin injectare în UE par, de 
asemenea, relativ pozitive prin comparaţie cu prevalenţa 
înregistrată în ţările învecinate din est (109), deși comparaţiile 
între ţări ar trebui făcute cu precauţie, având în vedere 
diferenţele dintre acestea din punct de vedere al metodei 
de studiu și al gradului de acoperire.

Tendinţe privind infectarea cu HIV 

Datele privind cazurile nou diagnosticate asociate 
consumului de droguri prin injectare referitoare la anul 
2009 sugerează că, în general, ratele de infectare 
continuă încă să scadă la nivelul Uniunii Europene, 
după un nivel maxim atins în perioada 2001-2002 
din cauza unor focare în Estonia, Letonia și Lituania. 
Dintre cele cinci ţări care raportează cele mai mari rate 

(107) Pentru detalii privind metodele și definiţiile, a se vedea buletinul statistic pentru 2011.
(108) Lipsesc datele referitoare la Austria. Rata medie este de 2,44 cazuri la un milion de locuitori pentru statele membre ale UE, Croaţia, Turcia și 

Norvegia.
(109) A se vedea tabelul INF-1 din buletinul statistic pentru 2011.
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(110) Datele referitoare la Spania nu au acoperire la nivel naţional.
(111) Nu sunt disponibile date privind tendinţele în Estonia, Irlanda și Turcia. A se vedea tabelul INF-108 din buletinul statistic pentru 2011.
(112) Datele raportate de Italia se referă la consumatorii de droguri aflaţi în tratament, fără a specifica dacă aceștia își administrează drogurile prin injectare, 

prin urmare o scădere a prevalenţei HIV s-ar putea datora și unei scăderi a consumului de droguri prin injectare în rândul persoanelor testate.

de infecţii nou diagnosticate în rândul consumatorilor 
de droguri prin injectare între 2004 și 2009 (Estonia, 
Spania, Letonia, Lituania, Portugalia), trei au continuat să 
raporteze o tendinţă descendentă, în timp ce Estonia și 
Lituania au raportat o nouă creștere faţă de nivelul din 
2008 (figura 16) (110). În Estonia, creșterea a fost de la 
26,8 cazuri la un milion de locuitori în 2008 la 63,4 în 
2009, iar în Lituania de la 12,5 cazuri la un milion de 
locuitori în 2008 la 34,9 în 2009. În aceeași perioadă, 
rata infecţiilor noi în rândul consumatorilor de droguri 
prin injectare din Bulgaria a crescut, de asemenea, de la 
0,9 cazuri noi la un milion de locuitori în 2004 la 9,7 în 
2009, în timp ce în Suedia această rată a atins un vârf de 
6,7 cazuri noi la un milion (61 noi cazuri diagnosticate) în 
2007. Aceste date arată că în unele ţări există un potenţial 
permanent de apariţie a epidemiilor de HIV în rândul 
consumatorilor de droguri prin injectare.

Datele privind tendinţele, provenind din monitorizarea 
prevalenţei HIV în eșantioane de consumatori de droguri 
prin injectare, reprezintă o completare importantă la 
datele provenind din raportarea cazurilor de HIV. Sunt 
disponibile date privind tendinţele prevalenţei în 27 de 
ţări europene în perioada 2004-2009 (111). În 19 ţări, 
estimările prevalenţei HIV au rămas neschimbate. În cinci 

ţări (Franţa, Italia, Austria, Polonia, Portugalia), datele 
privind prevalenţa HIV au indicat scăderi, în trei ţări 
datele se bazează pe eșantioane naţionale, în timp ce în 
Franţa tendinţa se bazează pe datele referitoare la cinci 
orașe. În Austria, eșantionul naţional nu prezintă nicio 
schimbare, însă în Viena se observă o scădere. Două ţări 
raportează o creștere a prevalenţei HIV: Slovacia (date 
naţionale) și Letonia (rezultate ale testelor raportate de 
șapte orașe). În Bulgaria, scăderea înregistrată la nivel 
naţional nu se observă și în capitală (Sofia), unde tendinţa 
este în creștere. În Italia, există o tendinţă de scădere la 
nivel naţional, doar una din cele 21 de regiuni raportând 
o creștere (112). 

Compararea tendinţelor în ceea ce privește infecţiile nou 
diagnosticate asociate consumului de droguri prin injectare 
cu tendinţele prevalenţei HIV în rândul consumatorilor 
de droguri prin injectare arată că, în majoritatea ţărilor, 
incidenţa infecţiei cu HIV în legătură cu consumul de 
droguri prin injectare este în scădere la nivel naţional.

În pofida tendinţelor preponderent descrescătoare 
începând din 2004, rata infecţiilor HIV nou diagnosticate 
(la un milion de locuitori), raportată în 2009 în legătură cu 
consumul de droguri prin injectare este încă relativ ridicată 
în Estonia (63,4 cazuri) Lituania (34,9 cazuri), Letonia (32,7 

Figura 15: Infecţii HIV nou diagnosticate la consumatorii de droguri prin injectare, în 2009, în Europa și Asia Centrală
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NB: Culoarea indică rata cazurilor nou diagnosticate de HIV la un milion de locuitori, atribuite grupului de risc al consumatorilor de droguri prin injectare care au fost 
diagnosticaţi în 2009.

Surse: ECDC și OMS-Europa, 2010. Datele pentru Rusia provin de la Centrul Federal de Cercetare pentru Prevenirea și Combaterea SIDA. Infecţia cu HIV. Buletin informativ 
nr. 34, p. 35, Moscova, 2010 (în limba rusă). 
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(113) A se vedea tabelul INF-104 din buletinul statistic pentru 2011. 
(114) A se vedea tabelul INF-109 din buletinul statistic pentru 2011.
(115) A se vedea figura INF-1 și tabelul INF-104 (partea ii) din buletinul statistic pentru 2011.
(116) A se vedea tabelele INF-2 și INF-111 din buletinul statistic pentru 2011.
(117) A se vedea tabelele INF-112 și INF-113 și figura INF-6 (partea ii și partea iii) din buletinul statistic pentru 2011.
(118) A se vedea tabelul INF-111 din buletinul statistic pentru 2011.

cazuri), Portugalia (13,4 cazuri) și Bulgaria (9,7 cazuri), 
indicând faptul că un număr considerabil de infecţii noi 
continuă să apară în rândul consumatorilor de droguri prin 
injectare din aceste ţări (113).

Alte indicii cu privire la transmiterea continuă a HIV sunt 
observate în șase ţări (Estonia, Spania, Franţa, Letonia, 
Lituania, Polonia), cu niveluri ale prevalenţei de peste 5 % în 
eșantioane de tineri (sub 25 de ani) consumatori de droguri 
prin injectare în perioada 2005-2007 (114), precum și în 
alte două ţări (Bulgaria, Cipru) unde prevalenţa în rândul 
tinerilor consumatori de droguri prin injectare a crescut în 
perioada 2004-2009. 

Incidenţa SIDA și accesul la terapia antiretrovirală 
puternic activă (HAART)

Informaţiile privind incidenţa SIDA sunt importante pentru 
a indica apariţii noi ale unor boli simptomatice, deși 
acestea nu reprezintă un bun indicator al transmiterii HIV. 
Ratele ridicate de incidenţă a SIDA pot indica faptul că 
mulţi consumatori de droguri prin injectare infectaţi cu HIV 
nu beneficiază de terapia antiretrovirală puternic activă 
(highly active antiretroviral treatment, HAART) într-o etapă 
suficient de timpurie pentru a obţine beneficii maxime în 
urma tratamentului. O evaluare globală recentă confirmă 
că această situaţie poate fi încă valabilă în unele ţări 
europene (Mathers et al., 2010).

În prezent, Letonia este ţara cu cea mai mare incidenţă 
a SIDA asociată consumului de droguri prin injectare, cu un 
număr estimat de 20,8 noi cazuri la un milion de locuitori în 
2009, în scădere de la 26,4 cazuri în 2008. De asemenea, 
sunt raportate niveluri relativ ridicate de incidenţă a SIDA 
în rândul consumatorilor de droguri prin injectare pentru 
Estonia, Spania, Portugalia și Lituania, cu 19,4, 7,3, 6,6 
și, respectiv, 6 noi cazuri la un milion de locuitori. Dintre 
aceste ţări, numai Spania și Portugalia au înregistrat 
o tendinţă descendentă în perioada 2004-2009 (115).

Hepatita B și C

Hepatita virală și mai ales infecţia provocată de virusul 
hepatitei C (VHC), înregistrează o rată de prevalenţă 
ridicată în rândul consumatorilor de droguri prin injectare 
din Europa. Nivelurile de anticorpi VHC în eșantioanele 
naţionale de consumatori de droguri prin injectare în 
perioada 2008-2009 variază de la 22 % până la 83 %, 
opt din cele 12 ţări raportând niveluri de peste 40 % (116). 
Trei ţări (Republica Cehă, Ungaria, Slovenia) raportează 
prevalenţe sub 25 %, deși ratele de infectare constituie încă 
o problemă importantă de sănătate publică. 

În interiorul ţărilor, nivelurile prevalenţei VHC pot varia 
considerabil, reflectând atât diferenţe regionale, cât și 
caracteristici ale populaţiei eșantionate. De exemplu, 
în Italia, estimările regionale variază între 37 % și 81 % 
(figura 17).

Studiile recente (2008-2009) raportează o gamă largă 
a nivelurilor de prevalenţă a VHC în rândul consumatorilor 
de droguri prin injectare cu vârste sub 25 de ani și al celor 
care își administrează drogurile prin injectare de mai puţin 
de doi ani, ceea ce sugerează niveluri diferite de incidenţă 
a VHC în rândul acestor populaţii din Europa (117). Totuși, 
aceste studii arată, de asemenea, că multe persoane 
contractează virusul la începutul istoricului personal de 
consum prin injectare, ceea ce presupune că există doar un 
interval de timp scurt pentru iniţierea măsurilor de prevenire 
a VHC.

În perioada 2004-2009, opt ţări raportează scăderea 
nivelului de prevalenţă a VHC în rândul consumatorilor de 
droguri prin injectare, una (Cipru) raportează creșterea 
acestui nivel, în timp ce alte patru raportează tendinţe 
contradictorii în seturi de date diferite. Dată fiind însă 
acoperirea geografică limitată și/sau dimensiunea 
eșantionului în unele cazuri, este necesară o interpretare 
precaută (118). Studiile referitoare la tinerii (sub 25 de 

Figura 16: Tendinţe privind noi infecţii cu HIV la consumatorii de 
droguri prin injectare din cele cinci state membre ale UE care au 
raportat cele mai ridicate niveluri
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NB: Date raportate până la sfârșitul lunii octombrie 2010, a  se vedea figura 
INF-2 din buletinul statistic pentru 2011. 

Sursa: ECDC și OMS-Europa, 2010.
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(119) A se vedea tabelele INF-112 și INF-113 din buletinul statistic pentru 2011.
(120) A se vedea tabelul INF-114 din buletinul statistic pentru 2011.
(121) A se vedea tabelele INF-105 și INF-106 din buletinul statistic pentru 2011.
(122) A se vedea caseta „Tuberculoza în rândul consumatorilor de droguri”. 

ani) consumatori de droguri prin injectare indică din 
nou că unele ţări pot asista la scăderi ale prevalenţei în 
cadrul acestui grup la nivel naţional (Bulgaria, Slovenia, 
Regatul Unit) sau subnaţional (regiunea Creta din Grecia, 
Vorarlberg din Austria), ceea ce poate sugera o reducere 
a ratelor de transmitere. Totuși, sunt raportate și creșteri 
(Cipru, regiunea Graz din Austria). Unele dintre aceste 
tendinţe sunt confirmate în datele referitoare la noii 
consumatori de droguri prin injectare (de mai puţin de doi 
ani). Creșterea nivelului de prevalenţă a VHC în rândul 
noilor consumatori de droguri prin injectare este raportată în 
Grecia (Attica), în timp ce în Austria (Vorarlberg) și Suedia 
(Stockholm) sunt raportate scăderi ale acestui nivel (119).

Prevalenţa anticorpilor pentru virusul hepatitei (VHB) 
variază, de asemenea, foarte mult, posibil și din cauza 
diferenţelor în nivelul de vaccinare, deși pot fi implicaţi și alţi 
factori. Cel mai relevant marker serologic al infecţiei cu VHB 
este HBsAg (antigen de suprafaţă al virusului hepatitei B), 
care indică prezenţa infecţiei. Pentru perioada 2004-2009, 
patru din cele 14 ţări care furnizează date referitoare la 
prezenţa acestui virus în rândul consumatorilor de droguri 
prin injectare raportează niveluri de prevalenţă ale HBsAg 
de peste 5 % (Bulgaria, Grecia, Lituania, România) (120).

Tendinţele în ceea ce privește cazurile notificate de 
hepatită B și C prezintă caracteristici diferite, sunt însă 
dificil de interpretat, deoarece calitatea datelor este 
scăzută. Cu toate acestea, informaţii privind epidemiologia 
acestor infecţii pot fi furnizate de proporţia consumatorilor 
de droguri prin injectare din numărul total de cazuri 
declarate în care factorii de risc sunt cunoscuţi (Wiessing 
et al., 2008). În cele 20 de ţări pentru care sunt disponibile 
date pentru perioada 2004-2009, consumul de droguri 
prin injectare reprezintă, în medie, 63 % din cazurile de 
VHC și 38 % din cazurile acute de VHC notificate, în 
care categoria de risc este cunoscută. Pentru hepatita B, 
consumatorii de droguri prin injectare reprezintă 20 % din 
cazurile declarate și 26 % din cazurile acute. Aceste date 
confirmă faptul că, în Europa, consumatorii de droguri prin 
injectare continuă să formeze o categorie importantă cu 
risc de infectare cu hepatită virală (121). 

Alte infecţii

Pe lângă infecţiile virale, consumatorii de droguri prin 
injectare sunt vulnerabili la boli bacteriene (122). Epidemia 
de antrax în rândul consumatorilor de droguri prin 

Figura 17: Prevalenţa anticorpilor VHC în rândul consumatorilor de droguri prin injectare
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NB: Date pentru 2008 și 2009. Pătratele negre reprezintă eșantioane cu acoperire naţională; triunghiurile albastre sunt eșantioane cu acoperire la nivel subnaţional 
(local sau regional). Diferenţele dintre ţări trebuie interpretate cu precauţie, din cauza diferenţelor în ceea ce privește tipurile de situaţii și metode de studiu; strategiile 
naţionale de eșantionare variază. Ţările sunt prezentate în funcţie de creșterea prevalenţei, pe baza mediei datelor naţionale sau, dacă acestea nu sunt disponibile, 
a datelor la nivel subnaţional. Pentru mai multe informaţii, a se vedea figura INF-6 din buletinul statistic pentru 2011.

Sursa: Punctele focale naţionale Reitox.
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injectare în Europa (a se vedea OEDT, 2010a) a evidenţiat 
o problemă curentă legată de boli grave ale acestor 
consumatori, provocate de bacterii care formează spori. Un 
studiu european a coroborat datele referitoare la cazurile 
raportate, în legătură cu patru infecţii bacteriene (botulism, 
tetanos, Clostridium novyi și antrax) întâlnite la consumatorii 
de droguri în ultimul deceniu. În perioada 2000-2009, șase 
ţări au raportat 367 de cazuri, cu rate variind între 0,03 
și 7,54 la un milion de locuitori. Cele mai multe cazuri de 
infecţie (92 %) au fost raportate în trei ţări din nord-vestul 
Europei: Irlanda, Regatul Unit și Norvegia. Această variaţie 
geografică nu este înţeleasă, fiind necesare cercetări 
suplimentare (Hope et al., 2011). 

Prevenirea bolilor infecţioase  
și răspunsul la acestea 
Prevenirea bolilor infecţioase în rândul consumatorilor de 
droguri este un obiectiv important al Uniunii Europene 
în ceea ce privește sănătatea publică și o componentă 
a politicilor majorităţii statelor membre în materie de 
droguri. Ţările urmăresc să prevină și să controleze 
răspândirea bolilor infecţioase în rândul consumatorilor 
de droguri, prin abordări combinate care cuprind 
monitorizarea, vaccinarea și tratarea infecţiilor, tratamentul 
pentru consumul de droguri, în special tratamentul de 
substituţie pentru opiacee, precum și furnizarea de 
materiale sterile de injectare; de asemenea, prin activităţile 
desfășurate în comunitate sunt furnizate informaţii, 
servicii educaţionale și intervenţii comportamentale, 
deseori prin intermediul agenţiilor de intervenţie sau cu 
acces necondiţionat. Aceste măsuri, împreună cu terapia 
antiretrovirală și diagnosticarea și tratamentul tuberculozei, 
au fost promovate de agenţiile ONU drept intervenţii 
principale pentru prevenirea, tratarea și îngrijirea HIV 
pentru consumatorii de droguri prin injectare (OMS, 
UNODC și UNAIDS, 2009).

Intervenţii

Eficacitatea tratamentului de substituţie pentru opiacee în 
reducerea transmiterii HIV și a comportamentului riscant 
în legătură cu injectarea, raportat de consumatori, a fost 
confirmată de mai multe studii și evaluări. Există din ce 
în ce mai multe dovezi că prin asocierea tratamentului 
de substituţie pentru opiacee cu programele pentru ace 
și seringi se obţine o mai mare eficacitate în reducerea 
incidenţei HIV sau a VHC și a comportamentului riscant 
decât în cazul aplicării individuale a uneia dintre aceste 
metode (ECDC și OEDT, 2011).

Pe baza rezultatelor satisfăcătoare obţinute în tratarea 
hepatitei C, numeroase ţări își sporesc eforturile în 

Tuberculoza în rândul consumatorilor de 
droguri

Tuberculoza (TBC) este o boală bacteriană care atacă de 
obicei plămânii și poate fi fatală. În 2008, au fost constatate 
în total 82 605 de cazuri în 26 de state membre ale UE 
și în Norvegia, cu rate care depășesc 20 de cazuri la 
100 000 de persoane în România (114,1), Lituania (66,8), 
Letonia (47,1), Bulgaria (41,2), Estonia (33,1) și Portugalia 
(28,7) (ECDC, 2010). În Europa, boala este predominant 
concentrată în categoriile de risc ridicat, cum ar fi migranţii, 
persoanele fără adăpost, consumatorii de droguri și deţinuţii. 
Din cauza marginalizării și a modului de viaţă, consumatorii 
de droguri pot fi expuși unor riscuri mai mari de contractare 
a tuberculozei decât populaţia generală. Infectarea cu HIV 
presupune un risc suplimentar de a dezvolta tuberculoză, 
estimat ca fiind de 20-30 de ori mai mare decât la 
persoanele care nu sunt infectate cu HIV (OMS, 2010a).

Datele referitoare la prevalenţa tuberculozei în rândul 
populaţiilor care consumă droguri sunt puţine. În 
Europa, sunt raportate rate mari ale tuberculozei active 
(simptomatice) în rândul consumatorilor de droguri aflaţi 
în tratament din Grecia (1,7 %), Lituania (3 %) și Portugalia 
(1-2 %), în timp ce testele sistematice desfășurate în unităţile 
de tratament pentru consum de droguri din Austria, Slovacia 
și Norvegia nu au constatat niciun caz de tuberculoză. 

Tuberculoza în rândul consumatorilor de droguri poate 
fi tratată în mod eficace, deși acest lucru necesită un 
regim complex curativ de cel puţin șase luni. Urmarea 
tratamentului complet este esenţială, deoarece boala 
devine tolerantă la medicamente, dezvoltând rezistenţă 
la tratament. În cazul consumatorilor problematici de 
droguri, în special al celor cu un mod de viaţă dezordonat, 
menţinerea tratamentului poate fi dificilă. Noile metode 
care urmăresc să scurteze durata tratamentului pot spori 
probabilitatea finalizării cu succes a acestuia.

Prevenirea infecţiilor în rândul 
consumatorilor de droguri prin injectare: 
orientări comune ale ECDC și OEDT 

În 2011, Centrul European de Prevenire și Control al 
Bolilor (ECDC) și OEDT au publicat orientările comune 
privind prevenirea și controlul bolilor infecţioase în rândul 
consumatorilor de droguri prin injectare. Orientările oferă 
o înţelegere completă privind eficacitatea intervenţiilor, 
inclusiv a măsurilor precum furnizarea de seringi sterile și 
alte materiale pentru injectare; tratamentul pentru consumul 
de droguri, inclusiv terapia de substituţie pentru opiacee; 
vaccinarea; testarea și tratamentul pentru boli infecţioase 
în rândul consumatorilor de droguri. Orientările analizează 
modele de furnizare de servicii, precum și informaţiile și 
mesajele educative cele mai adecvate pentru această 
populaţie.

Această publicaţie este disponibilă în varianta tipărită și pe 
site-ul OEDT, doar în limba engleză.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines
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(123) A se vedea tabelul HSR-5 din buletinul statistic pentru 2011. Pentru 2007-2009, nu au fost disponibile date referitoare la numărul de seringi în 
Danemarca, Germania și Italia. Datele pentru Ţările de Jos se referă doar la orașele Amsterdam și Rotterdam, iar datele pentru Regatul Unit nu le 
includ pe cele referitoare la Anglia.

(124) A se vedea figura HSR-3 din buletinul statistic pentru 2011.
(125) Aceste cifre nu includ vânzările prin farmacii, care pot reprezenta o sursă importantă de seringi sterile pentru consumatorii de droguri din mai multe 

ţări.
(126) A se vedea „Mortalitatea legată de droguri: un concept complex”, în raportul anual 2008.

vederea prevenirii, detectării și tratării hepatitei în rândul 
consumatorilor de droguri. Uniunea Europeană sprijină mai 
multe iniţiative care vizează îmbunătăţirea măsurilor de 
prevenire a hepatitei C în rândul acestei populaţii. Aceste 
iniţiative includ: planificarea de standarde naţionale și 
orientări pentru prevenirea VHC în UE (Zurhold, 2011); 
identificarea și urmarea exemplelor de intervenţii pentru 
creșterea gradului de conștientizare, prevenire, tratament și 
îngrijire (Proiectul de corelaţie și EHRN, 2010); elaborarea 
de materiale de pregătire pentru factorii de decizie, 
profesioniștii din domeniul medical și furnizorii locali de 
servicii (de exemplu, Hunt și Morris, 2011).

În toate ţările, cu excepţia Turciei, există programe de 
distribuire gratuită de seringi sterile, derulate prin unităţi 
specializate sau farmacii. Totuși, în pofida extinderii 
considerabile a acestor programe în ultimele două 
decenii, informaţiile privind acoperirea geografică indică 
dezechilibre, mai multe ţări din Europa Centrală și de Est, 
precum și Suedia raportând lipsa disponibilităţii în unele 
regiuni (a se vedea figura 18). 

Datele recente privind distribuirea de seringi prin 
programe specializate pentru ace și seringi sunt disponibile 

pentru toate ţările, cu excepţia a trei dintre acestea, 
și sunt incomplete pentru alte două (123). Datele arată 
că prin aceste programe se distribuie anual aproape 
50 de milioane de seringi. Această cifră reprezintă 
echivalentul unei medii de 94 de seringi pentru fiecare 
consumator de droguri prin injectare estimat în ţările care 
furnizează date referitoare la seringi. 

Pentru 13 ţări, numărul mediu de seringi distribuite 
anual unui consumator de droguri prin injectare poate fi 
estimat (124). În șapte din aceste ţări, numărul mediu de 
seringi distribuite prin programe specializate echivalează cu 
mai puţin de 100 pentru fiecare consumator de droguri prin 
injectare, patru ţări oferă între 100 și 200 de seringi, iar 
Luxemburg și Norvegia raportează distribuirea a peste 200 
de seringi fiecărui consumator de droguri prin injectare (125). 
Pentru prevenirea infecţiei cu HIV, agenţiile ONU 
consideră că 100 de seringi distribuite anual pentru fiecare 
consumator de droguri prin injectare este o cifră mică, iar 
200 o cifră mare (OMS, UNODC și UNAIDS, 2009).

În ultimii patru ani de raportare (2005-2009), numărul total 
de seringi distribuite prin programe specializate a crescut 
cu 32 %. O analiză pe subregiuni a tendinţelor distribuţiei 
de seringi indică o stabilizare a creșterii în statele membre 
ale UE care au aderat înainte de 2004 și o intensificare 
a acesteia în statele membre mai noi. 

Decesele și mortalitatea asociată 
consumului de droguri
Consumul de droguri este una dintre principalele cauze ale 
problemelor de sănătate și mortalităţii în rândul tinerilor 
din Europa și poate reprezenta o proporţie considerabilă 
din totalitatea deceselor în rândul adulţilor. Studiile au 
constatat că un procent între 10 % și 23 % din mortalitatea 
persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani poate fi 
atribuit consumului de opiacee (Bargagli et al., 2006; Bloor 
et al., 2008).

Mortalitatea asociată consumului de droguri cuprinde 
decesele cauzate direct sau indirect de consumul de 
droguri. Sunt incluse decesele cauzate de supradoze 
(decese induse de droguri), HIV/SIDA, accidente de 
circulaţie, în special în combinaţie cu alcoolul, violenţa, 
sinuciderea și problemele de sănătate cronică cauzate 
de consumul repetat de droguri (de exemplu, probleme 
cardiovasculare la consumatorii de cocaină) (126).

Figura 18: Disponibilitatea geografică, la nivel regional, 
a programelor pentru ace și seringi 

Date lipsă 
sau excluse
Disponibile
Indisponibile

MT00

NB: Regiuni definite conform Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale de Statistică 
(NUTS) nivel 2; pentru informaţii suplimentare, a se vedea site-ul Eurostat. 

Sursa: A se vedea tabelul HSR-4 din buletinul statistic pentru 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab4
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(127) Estimarea europeană se bazează pe datele pentru 2009 referitoare la 17 din cele 27 de state membre și la Norvegia, pe datele pentru 2008 
referitoare la nouă ţări, precum și pe datele previzionate pentru o ţară. Belgia este exclusă, deoarece nu sunt disponibile date. Pentru mai multe 
informaţii, a se vedea tabelul DRD-2 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011. 

(128) A se vedea figura DRD-7 (partea i) și tabelele DRD-5 (partea ii) și DRD-107 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011.
(129) Pentru informaţii metodologice detaliate, a se vedea buletinul statistic pentru 2011 și paginile care descriu indicatorii de bază pentru decesele 

legate de droguri.

Decesele induse de droguri 

Cele mai recente estimări sugerează că au existat aproximativ 
7 630 de decese induse de droguri în 2009 în statele 
membre ale UE și în Norvegia, indicând o situaţie stabilă 
dacă se realizează o comparaţie cu cele 7 730 de cazuri 
raportate în 2008 (127). Aceste cifre ar putea fi prudente, 
deoarece datele naţionale pot fi influenţate de subestimarea 
sau subevaluarea deceselor induse de droguri. Puţine ţări au 
analizat dimensiunea subevaluării în datele lor naţionale.

În perioada 1995-2008, statele membre ale UE și 
Norvegia au raportat anual între 6 300 și 8 400 decese 
induse de droguri. În 2008, cel mai recent an pentru care 
sunt disponibile date referitoare la aproape toate ţările, 
peste jumătate din numărul total al deceselor induse de 
droguri s-au înregistrat în două ţări, Germania și Regatul 
Unit, care împreună cu Spania și Italia reprezintă două 
treimi din cazurile raportate (5 075).

Pentru 2009, rata medie a mortalităţii cauzate de 
supradoze în UE este estimată la 21 de decese la un milion 

de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani, majoritatea 
ţărilor raportând rate între 4 și 59 de decese la un milion 
(figura 19). Rate de peste 20 de decese la un milion se 
constată în 13 din 28 de ţări europene, iar în șapte ţări se 
constată rate de peste 40 de decese la un milion. În rândul 
europenilor cu vârste între 15 și 39 de ani, supradoza 
a reprezentat cauza a 4 % din decese (128). 

Numărul raportat de decese induse de droguri poate fi 
influenţat de prevalenţa și tiparele consumului de droguri 
(injectare, policonsum de droguri), vârsta și comorbidităţile 
consumatorilor de droguri și disponibilitatea serviciilor de 
tratament și de urgenţă, precum și de calitatea colectării 
și raportării datelor. Îmbunătăţirile în ceea ce privește 
fiabilitatea datelor europene au permis descrieri mai bune 
ale tendinţelor europene și naţionale, iar cele mai multe 
ţări au adoptat în prezent o definiţie a cazurilor conformă 
cu cea a OEDT (129). Astfel de comparaţii între ţări trebuie 
însă făcute cu precauţie, deoarece există încă diferenţe 
de la o ţară la alta în privinţa metodelor de raportare și 
a surselor datelor. 

Figura 19: Estimări ale ratei mortalităţii în rândul adulţilor (15-64 de ani) determinate de numărul deceselor induse de droguri
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NB: Pentru mai multe informaţii, a se vedea figura DRD-7 din buletinul statistic pentru 2011. 
Surse: Punctele focale naţionale Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drd
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7
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(130) Având în vedere că majoritatea deceselor induse de droguri, raportate la OEDT, sunt cauzate de supradoze de opiacee (în special heroină), 
caracteristicile generale ale deceselor raportate sunt prezentate în acest raport pentru a descrie și analiza decesele legate de consumul de 
heroină.  
A se vedea figura DRD-1 din buletinul statistic pentru 2011.

(131) A se vedea figurile DRD-2 și DRD-3 și tabelul DRD-1 (partea i) din buletinul statistic pentru 2011.

Decese asociate consumului de opiacee 

Heroina

Opiaceele, în special heroina sau metaboliţii acesteia, 
sunt prezente în majoritatea cazurilor de decese legate de 
consumul de droguri raportate în Europa. În cele 22 de ţări 
care au furnizat date pentru 2008 sau 2009, opiaceele 
au reprezentat marea majoritate a cazurilor: peste 90 % 
în cinci ţări și între 80 % și 90 % în alte 12 ţări. Substanţele 
constatate de multe ori pe lângă heroină includ alcoolul, 
benzodiazepinele, alte opiacee și, în unele ţări, cocaina, 
ceea ce sugerează că o proporţie substanţială din totalul 
deceselor induse de droguri poate apărea într-un context 
de policonsum, astfel cum se ilustrează într-un studiu 
toxicologic al deceselor legate de droguri realizat în Scoţia 
în 2000-2007. Acesta a arătat că prezenţa heroinei s-a 
alăturat prezenţei alcoolului, în special în rândul bărbaţilor 
mai în vârstă. La bărbaţii al căror deces a fost legat de 
heroină, alcoolul a fost prezent în 53 % din cazurile de 
deces la cei cu vârste de cel puţin 35 de ani, comparativ cu 
36 % din decesele celor sub 35 de ani (Bird și Robertson, 
2011; a se vedea, de asemenea, GROS, 2010).

Majoritatea deceselor prin supradoză raportate în 
Europa (81 %) survin în rândul bărbaţilor. În general, se 
înregistrează aproximativ patru cazuri de deces la bărbaţi 
pentru fiecare caz de deces la femei (raportul variind de 
la 1,4:1 în Polonia până la 31:1 în România) (130). În statele 
membre care au aderat la UE mai recent, probabilitatea 
deceselor induse de droguri este mai mare la bărbaţi și 
la persoane mai tinere în comparaţie cu statele membre 
care au aderat înainte de 2004 și cu Norvegia. Tiparele 
diferă în Europa, fiind raportate proporţii mai mari de 
bărbaţi în ţările din sud (Grecia, Italia, România, Cipru, 
Ungaria, Croaţia), precum și în Estonia, Letonia și Lituania. 
Danemarca, Ţările de Jos, Suedia și Norvegia raportează 
proporţii mai mari de decese ale bărbaţilor cu vârste 
mai mari. În majoritatea ţărilor, vârsta medie a celor 
care mor din cauza supradozelor de heroină este de 
35 de ani și în multe ţări această vârstă crește. Aceasta 
sugerează o posibilă stabilizare sau scădere a numărului 
de consumatori tineri de heroină și o cohortă în curs de 
îmbătrânire de consumatori problematici de opiacee. În 
total, 12 % din decesele raportate în Europa survin în rândul 
celor cu vârste sub 25 de ani (131).

Un număr de factori sunt asociaţi cu supradozele de 
heroină fatale și nefatale. Aceștia sunt injectarea și 
consumul concomitent de alte substanţe, în special alcool, 
benzodiazepine și unele antidepresive. Asociate supradozelor 

sunt și consumul de droguri ocazional excesiv, comorbiditatea, 
lipsa unei locuinţe, sănătatea psihică precară (de exemplu, 
depresia și intoxicarea intenţionată), lipsa tratamentului pentru 
consumul de droguri, supradozele precedente și lipsa de 
sprijin în momentul supradozei (Rome et al., 2008). Perioada 
imediat ulterioară eliberării din închisoare (OMS, 2010a) 
sau încheierii tratamentului pentru consum de droguri este 
deosebit de riscantă în ceea ce privește supradozele, astfel 
cum ilustrează mai multe studii longitudinale.

Alte opiacee

În afară de heroină, o serie de alte opiacee sunt 
menţionate în rapoartele toxicologice, între care 

Metadona și mortalitatea

Deoarece se estimează că un număr de 700 000 de 
consumatori de opiacee urmează un tratament de 
substituţie, droguri precum metadona au început recent să 
fie supuse atenţiei în ceea ce privește decesele induse de 
droguri. Metadona este adesea menţionată în rapoartele 
toxicologice în legătură cu decesele asociate consumului 
de droguri și uneori este identificată drept cauză 
a decesului. În pofida acestui aspect, dovezile disponibile 
în prezent susţin ferm beneficiile tratamentului de substituţie 
pentru opiacee, bine reglementat și supravegheat, 
combinat cu intervenţii de asistenţă psihosocială, pentru 
menţinerea sub tratament a pacienţilor și reducerea 
consumului de droguri ilegale, precum și a ratei mortalităţii. 

Studii de observare raportează că rata mortalităţii pentru 
consumatorii de opiacee aflaţi în tratament cu metadonă 
reprezintă aproximativ o treime din rata mortalităţii la 
consumatorii care nu beneficiază de tratament. Durata 
tratamentului constituie un factor important, studii recente 
indicând că tratamentul de substituţie pentru opiacee 
are cu 85 % mai multe șanse să reducă rata generală 
a mortalităţii în rândul consumatorilor de opiacee, dacă 
aceștia rămân sub tratament timp de 12 luni sau mai mult 
(Cornish et al., 2010). Avantajele în ceea ce privește 
supravieţuirea cresc odată cu expunerea cumulativă la 
tratament (Kimber et al., 2010). De asemenea, metadona 
pare să reducă cu aproximativ 50 % riscul infecţiei cu HIV, 
comparativ cu sevrajul sau lipsa de tratament (Mattick et al., 
2009). În ceea ce privește decesele asociate metadonei 
în rândul populaţiei, un studiu recent realizat în Scoţia și 
în Anglia a constatat că introducerea dozării metadonei 
sub supraveghere a fost urmată de o scădere substanţială 
a numărului de decese în care este implicată metadona. 
Între 1993 și 2008, s-a înregistrat o reducere de cel puţin 
patru ori a numărului de decese cauzate de supradoze de 
metadonă faţă de cantitatea prescrisă, în contextul unei 
extinderi a tratamentului (Strang et al., 2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab1a
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(132) A se vedea caseta „Metadona și mortalitatea”.
(133) Pentru date privind decesele legate de alte droguri decât heroina, a se vedea tabelul DRD-108 din buletinul statistic pentru 2011.
(134) A se vedea figurile DRD-8 și DRD-11 din buletinul statistic pentru 2011.

metadona (132) și buprenorfina. Decesele cauzate de 
intoxicaţia cu buprenorfină sunt puţin frecvente și sunt 
menţionate de foarte puţine ţări, în pofida consumului în 
creștere al acestei substanţe în tratamentul de substituţie 
în Europa. Totuși, în Finlanda, buprenorfina rămâne 
cel mai frecvent opiaceu detectat în autopsiile medico-
legale, însă de obicei în combinaţie cu alte substanţe. 
Acest aspect a fost ilustrat într-un raport elaborat recent 
în Finlanda cu privire la detectarea prezenţei drogurilor 
în cazurile de intoxicaţie accidentală, care a constatat 
că benzodiazepinele au fost prezente în aproape toate 
cazurile (38/40) în care buprenorfina a fost identificată 
drept cauză principală a decesului. De asemenea, alcoolul 
a fost un factor cu o contribuţie semnificativă, identificat în 
22 din 40 de cazuri (Salasuo et al., 2009). În Estonia, cele 
mai multe decese induse de droguri, raportate în 2009, au 
fost, la fel ca în anii precedenţi, cauzate de consumul de 
3-metilfentanil. 

Decese asociate altor droguri

Decesele cauzate de intoxicaţia acută cu cocaină par să 
fie relativ rare (OEDT, 2010a). Totuși, având în vedere că 
supradozele de cocaină sunt mai dificil de definit și de 
identificat decât cele asociate opiaceelor, acestea ar putea 
fi subraportate (a se vedea capitolul 5).

În 2009, aproximativ 900 de decese asociate cocainei 
au fost raportate în 21 de ţări. Din cauza absenţei 
comparabilităţii datelor disponibile, tendinţa la nivel 
european este dificil de descris. Cele mai recente date 
referitoare la Spania și Regatul Unit, cele două ţări care 
înregistrează cele mai ridicate niveluri ale prevalenţei 
cocainei, indică o scădere a numărului de decese legate de 
acest drog: în Spania, de la 25,1 % din cazurile în care s-a 
raportat prezenţa cocainei (în absenţa opiaceelor) în 2007 
la 19,3 % în 2008, iar în Regatul Unit de la 12,7 % în 2008 
la 9,6 % în 2009. Cocaina este foarte rar identificată ca 
substanţă unică în decesele induse de droguri. 

O evaluare internaţională recentă a mortalităţii în rândul 
consumatorilor de cocaină a constatat că datele care 
indică o rată ridicată a mortalităţii la consumatorii 
problematici sau dependenţi de cocaină sunt limitate 
(Degenhardt et al., 2011). Analiza a cuprins concluziile 
a trei studii de monitorizare europene: un studiu de 
monitorizare a persoanelor arestate pentru infracţiuni 
legate de cocaină, realizat în Franţa; un studiu realizat 
în Ţările de Jos, în rândul consumatorilor de cocaină prin 
injectare recrutaţi prin intermediul serviciilor cu acces 
necondiţionat și un studiu efectuat în Italia în rândul 
consumatorilor dependenţi de cocaină aflaţi în tratament. 

Ratele brute ale mortalităţii din aceste studii variază între 
0,54 și 4,6 decese la 100 persoane/ani. Un studiu recent 
de cohortă, desfășurat în Danemarca în rândul persoanelor 
aflate în tratament pentru consum de cocaină, a indicat 
prezenţa unui risc excesiv de mortalitate de 6,4 comparativ 
cu persoanele de aceeași vârstă și de același sex din 
populaţia generală (Arendt et al., 2011). 

Decesele în care este identificată prezenţa ecstasy 
(MDMA) sunt raportate rar, iar în multe dintre aceste 
cazuri drogul nu a fost identificat drept cauză directă 
a decesului (133). În 2009, decese posibil legate de 
consumul de catinone au fost raportate în Anglia 
(mefedrona) și în Finlanda (MDPV) (a se vedea capitolul 8).

Tendinţe în privinţa deceselor induse de droguri

Numărul deceselor induse de droguri a crescut puternic 
în Europa în anii 1980 și la începutul anilor 1990, în 
paralel cu creșterea consumului de heroină și a consumului 
de droguri prin injectare, rămânând ulterior la niveluri 
ridicate (134). Între anii 2000 și 2003, majoritatea statelor 
membre ale UE au raportat o scădere, urmată de o creștere 
în perioada 2003-2008. Datele preliminare disponibile 
pentru 2009 indică o cifră totală egală sau puţin mai mică 
decât cea pentru 2008. Acolo unde comparaţia a fost 
posibilă, numărul deceselor raportate a scăzut în unele 
dintre cele mai mari ţări, inclusiv Germania, Italia și Regatul 
Unit. 

Motivele care stau la baza numărului constant sau în 
creștere al deceselor induse de droguri în unele ţări sunt 
dificil de explicat, în special având în vedere indiciile cu 
privire la scăderea consumului de droguri prin injectare și 
creșterea numărului de consumatori de opiacee care intră 
în contact cu tratamentul și serviciile de reducere a riscului. 
Explicaţii posibile sunt: niveluri sporite ale policonsumului 
de droguri (OEDT, 2009b) sau comportamentul cu grad 
ridicat de risc, o creștere a numărului de consumatori de 
opiacee care recidivează la terminarea pedepselor cu 
închisoarea sau a tratamentului, și existenţa unei populaţii 
de consumatori de droguri în curs de îmbătrânire, mai 
vulnerabilă. 

Mortalitatea globală asociată consumului de droguri

Mortalitatea globală asociată consumului de droguri 
cuprinde decesele induse de droguri și decesele 
cauzate indirect de consumul de droguri, de exemplu 
prin transmiterea bolilor infecţioase, prin probleme 
cardiovasculare și accidente. Decesele legate indirect de 
consumul de droguri sunt dificil de cuantificat, însă impactul 
acestora asupra sănătăţii publice poate fi considerabil. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig11
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(135) Pentru informaţii despre studiile de cohortă privind mortalitatea, a se vedea indicatorii de bază pe site-ul OEDT.
(136) A se vedea tabelul DRD-5 (partea iii) din buletinul statistic pentru 2011. 
(137) A se vedea orientările privind tratamentul pe portalul privind bunele practici.

Decesele legate de consumul de droguri sunt în special 
concentrate în rândul consumatorilor problematici de 
droguri, deși unele dintre aceste decese (de exemplu, 
accidentele de circulaţie) survin în rândul consumatorilor 
ocazionali. 

Estimări ale mortalităţii totale legate de consumul de 
droguri pot fi obţinute prin mai multe metode, de exemplu 
prin combinarea informaţiilor din studiile de cohortă privind 
mortalitatea cu estimări ale prevalenţei consumului O altă 
metodă constă în utilizarea statisticilor generale privind 
mortalitatea și estimarea proporţiei legate de consumul de 
droguri.

Studii de cohortă privind mortalitatea

Studiile de cohortă privind mortalitatea abordează aceleași 
grupuri de consumatori problematici de droguri în timp 
și, prin corelare cu registrele de mortalitate, încearcă să 
identifice cauzele tuturor deceselor care se produc în acest 
grup. Acest tip de studiu poate determina ratele mortalităţii 
generale și specifice, în funcţie de cauză, pentru cohortă și 
poate estima mortalitatea excesivă a grupului comparativ 
cu populaţia generală (135). 

În funcţie de mediile de recrutare (de exemplu, în unităţile 
de tratament pentru consumul de droguri) și de criteriile 
de includere (de exemplu, consumatorii de droguri prin 
injectare, consumatorii de heroină), majoritatea studiilor 
de cohortă indică rate ale mortalităţii în intervalul 1-2 % 
pe an în rândul consumatorilor problematici de droguri. 
Aceste rate ale mortalităţii sunt aproximativ de 10-20 de 
ori mai mari decât cele specifice aceluiași segment de 
vârstă din rândul populaţiei generale. Importanţa relativă 
a cauzelor deceselor variază de la o ţară la alta și în timp. 
Totuși, în general, principala cauză a deceselor în rândul 
consumatorilor problematici de droguri din Europa este 
supradoza de droguri, care reprezintă până la 50-60 % 
din decesele în rândul consumatorilor prin injectare în ţările 
cu prevalenţă mică a HIV/SIDA. Pe lângă HIV/SIDA și alte 
boli, cauze de deces raportate frecvent sunt sinuciderea, 
accidentele și abuzul de alcool. 

Decese legate indirect de consumul de droguri

Prin combinarea datelor rezultate din monitorizarea 
Eurostat și HIV/SIDA, OEDT a estimat că în 2007 au 
decedat în Uniunea Europeană în urma infectării cu 
HIV/SIDA cauzate de consumul de droguri (136) aproximativ 
2 100 de persoane, din care 90 % în Spania, Franţa, Italia 
și Portugalia. 

Alte boli care contribuie, de asemenea, la un procent al 
deceselor în rândul consumatorilor de droguri sunt boli 
cronice cum ar fi afecţiuni ale ficatului, cauzate în special 
de infectarea cu hepatită C (VHC) și agravate adesea de 
consumul intensiv de alcool și de infectarea simultană cu 
HIV. Decesele cauzate de alte boli infecţioase sunt mai 
rare. Cauzele de deces în rândul consumatorilor de droguri, 
cum sunt sinuciderea și traumele, precum și omuciderile, au 
fost tratate cu mai puţin interes, în pofida indiciilor privind 
un efect considerabil asupra mortalităţii. 

Reducerea deceselor asociate drogurilor
Cincisprezece ţări europene raportează că strategia 
lor naţională în domeniul drogurilor cuprinde o parte 
dedicată reducerii numărului de decese induse de 
droguri, că astfel de politici există la nivel regional, sau 
că au un plan de acţiune specific pentru prevenirea 
deceselor legate de consumul de droguri. În unele ţări 
(Estonia, Franţa, Austria), creșterea din ultimul timp 
a numărului de decese legate de droguri (parţial în 
grupurile cu vârste mai tinere și de consumatori integraţi) 
a dus la o mai bună conștientizare a nevoii de răspunsuri 
mai eficace.

Tratamentul poate reduce considerabil riscul mortalităţii 
pentru consumatorii de droguri, deși riscurile legate de 
toleranţa la droguri cresc la începerea sau la finalizarea 
tratamentului. Studiile arată că riscul de deces indus de 
consumul de droguri sau de recidivă după tratament 
sau în săptămânile ulterioare ieșirii din detenţie sporește 
substanţial. 

Datorită profilului farmacologic sigur, buprenorfina se 
recomandă pentru tratamentul de menţinere pentru opiacee 
în unele ţări (137), iar combinaţia buprenorfină-naloxonă 

„Extras”: Mortalitatea asociată consumului 
de droguri – o abordare cuprinzătoare și 
implicaţii pentru sănătatea publică 

Un „Extras” publicat de OEDT în acest an prezintă 
concluziile privind mortalitatea legată de droguri 
ale studiilor longitudinale recente realizate în rândul 
consumatorilor de droguri din Europa. Acesta analizează 
mortalitatea globală și cauzele specifice și descrie factorii 
de risc și de protecţie identificaţi în cadrul cercetărilor. 
Sunt analizate, de asemenea, implicaţiile asupra sănătăţii 
publice. 

Această publicaţie este disponibilă în variantă tipărită și pe 
site-ul OEDT doar în limba engleză.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5c
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality
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(138) A se vedea tabelul HSR-1 din buletinul statistic pentru 2011.
(139) A se vedea capitolul 2 și tabelul HSR-9 din buletinul statistic pentru 2011.
(140) A se vedea tabelul HSR-8 din buletinul statistic pentru 2011.

a obţinut autorizaţia de introducere pe piaţă în cel puţin 
jumătate din numărul total al ţărilor (138).

Deși unele ţări europene au înregistrat progrese în direcţia 
atenuării diferenţelor în ceea ce privește tratamentul în 
comunitate și în detenţie (139), întreruperea tratamentului 
pentru consumul de droguri, cauzată de arestare, intrare 
în sau ieșire din detenţie, a fost identificată drept risc 
sporit pentru supradoză (Dolan et al., 2005). Acest lucru 
a determinat biroul regional european al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (2010c) să publice recomandări 
privind prevenirea supradozei în închisori și îmbunătăţirea 
continuităţii îngrijirii după eliberare.

Pe lângă îmbunătăţirea accesului la tratament pentru 
consumul de droguri, au fost studiate și alte intervenţii de 
reducere a riscurilor de supradoză la consumatorii de 
droguri. Aceste intervenţii abordează factori personali, 
situaţionali și legaţi de consumul de droguri. Materiale 
de informare referitoare la riscul de supradoză, adesea 
realizate în mai multe limbi pentru a putea fi accesibile 
și migranţilor consumatori de droguri, sunt distribuite în 
majoritatea ţărilor prin agenţii specializate și prin site-uri 
internet, precum și, mai recent, prin mesaje telefonice și 
e-mail. Servicii de consiliere și instruire pentru consumatorii 
de droguri în privinţa unui consum mai puţin riscant, 
furnizate de lucrători din domeniul consumului de droguri 
sau formatori inter pares, există în 27 ţări, însă furnizarea 
acestor intervenţii este adesea sporadică și limitată (140).

Alte răspunsuri raportate de un număr redus de ţări includ: 
monitorizarea persoanelor care s-au prezentat la camera 
de gardă pentru o problemă legată de droguri (Belgia, 
Danemarca, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria), „sistemele 
de alertă rapidă” pentru alertarea consumatorilor cu 
privire la substanţele periculoase (Belgia, Republica Cehă, 
Franţa, Ungaria, Portugalia, Croaţia) și îmbunătăţirea 
controlului pentru prevenirea prescrierii de medicamente 
multiple (Luxemburg, Regatul Unit). Unităţile pentru 
consumul controlat de droguri, cum sunt cele disponibile în 
Germania, Spania, Luxemburg, Ţările de Jos și Norvegia, 
oferă oportunităţi pentru intervenţia imediată a persoanelor 
specializate în cazuri de supradoză și pentru reducerea 
impactului supradozelor nefatale asupra sănătăţii. Dovezile 
privind efectele existenţei spaţiilor destinate consumului 

controlat de droguri asupra numărului de decese induse 
de droguri la nivelul comunităţii includ un studiu recent 
efectuat în Vancouver, care a raportat o reducere cu 35 % 
a deceselor cauzate de supradoză în comunitatea afectată, 
după deschiderea unei unităţi pentru injectarea controlată 
a drogurilor (Marshall, B. et al., 2011). Acest rezultat indică 
aceeași direcţie ca studiile anterioare trecute în revistă 
într-o monografie privind reducerea riscurilor (OEDT, 
2010b). 

Instruirea privind supradozele, împreună cu furnizarea 
unei doze de naloxonă (care elimină efectele opiaceelor 
și este utilizată la scară largă în spitale și în medicina de 
urgenţă) pentru administrare la domiciliu este o intervenţie 
care poate preveni decesele provocate de supradoze 
de opiacee. Unele ţări europene raportează existenţa 
programelor desfășurate în comunitate în care se prescrie 
naloxonă consumatorilor de droguri cu risc de supradoză 
de opiacee. Prescrierea naloxonei este însoţită de instruirea 
obligatorie în recunoașterea supradozelor, tehnici de 
bază pentru salvarea vieţii (de exemplu, respiraţia de 
salvare, poziţia corectă a corpului), precum și modul de 
administrare a naloxonei. Această intervenţie vizează 
consumatorii de droguri, familiile și colegii acestora 
și urmărește să îi ajute să acţioneze în mod eficient în 
eventualitatea unei supradoze, în timp ce așteaptă sosirea 
serviciilor de urgenţă. 

Distribuirea de naloxonă consumatorilor de droguri 
este raportată de Italia (unde 40 % din agenţii oferă 
această substanţă), Germania și Regatul Unit (Anglia și 
Ţara Galilor). Noi iniţiative sunt raportate de Bulgaria, 
Danemarca și Portugalia. În Scoţia, oferirea de „naloxonă 
pentru administrare la domiciliu” tuturor persoanelor 
expuse riscului la ieșirea din detenţie a fost introdusă la 
nivel naţional în 2010, iar guvernul sprijină programul de 
distribuire a naloxonei pentru administrare la domiciliu 
pentru persoanele considerate cu risc de supradoză 
de opiacee și celor care pot veni în contact cu aceste 
persoane. Eficacitatea distribuirii naloxonei la eliberarea 
din detenţie în reducerea numărului de decese prin 
supradoză în săptămânile ulterioare eliberării este 
analizată în prezent în Anglia, prin proiectul de evaluare 
„N-Alive”, în cadrul căruia se va efectua un studiu controlat 
randomizat pe 5 600 de deţinuţi.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab8
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(141) Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanţe psihoactive 
(JO L 127, 20.5.2005, p. 32).

(142) A se vedea caseta „Principalele grupe de substanţe psihoactive noi monitorizate prin sistemul de alertă rapidă”. 
(143) A se vedea caseta „Orientări privind evaluarea riscurilor”.

Introducere
Furnizarea cu promptitudine și obiectivitate a informaţiilor 
cu privire la noi droguri și tendinţe emergente capătă 
o importanţă din ce în ce mai mare, având în vedere 
natura din ce în ce mai dinamică și caracterizată de 
o evoluţie rapidă a problemei drogurilor în Europa. Noua 
piaţă a drogurilor se distinge prin viteza cu care furnizorii 
răspund la măsurile de control impuse, prin oferirea de 
noi alternative în locul produselor restricţionate. O serie 
de surse de informare și indicatori principali, inclusiv 
monitorizarea pe internet și analiza apelor reziduale, pot 
ajuta la obţinerea unei imagini mai exacte a tendinţelor 
emergente în ceea ce privește drogurile în Europa. 
Capitolul de faţă prezintă detalii referitoare la noile 
substanţe psihoactive detectate prin intermediul sistemului 
de alertă rapidă și la monitorizarea evaluării riscurilor 
legate de mefedronă. Este analizat fenomenul „drogurilor 
legale”, precum și un număr de răspunsuri naţionale la 
vânzarea liberă a substanţelor noi. 

Acţiunile privind drogurile noi 
Sistemul de alertă rapidă al Uniunii Europene a fost 
elaborat ca mecanism de răspuns rapid în cazul apariţiei 
unor noi substanţe psihoactive pe scena drogurilor. În 
prezent, sistemul este supus unei revizuiri, în cadrul evaluării 
Comisiei Europene privind aplicarea Deciziei 2005/387/JAI 
a Consiliului (141). 

Substanţele psihoactive noi

În perioada 1997-2010, au fost notificate oficial prin 
sistemul de alertă rapidă peste 150 de substanţe 
psihoactive noi care în prezent sunt monitorizate. În această 
perioadă, rata apariţiei substanţelor noi pe piaţă a crescut, 
în ultimii doi ani fiind raportate numere record: 24 în 2009 
și 41 în 2010 (142). Multe dintre aceste substanţe noi au fost 
identificate prin testarea produselor vândute pe internet și 
în magazine specializate (de exemplu, magazine de tipul 
„smart shop”, „head shop”).

Majoritatea celor 41 de noi substanţe psihoactive 
identificate în 2010 sunt catinone sintetice sau canabinoide 
sintetice. Împreună cu cei cincisprezece noi derivaţi 
detectaţi în 2010, catinonele sintetice formează în prezent 
a doua mare familie de droguri, după fenetilamine, 
monitorizată prin sistemul de alertă rapidă. Lista 
substanţelor nou notificate conţine, de asemenea, o grupă 
diversificată de substanţe chimice, inclusiv un derivat 
sintetic de cocaină, un precursor natural și diferite substanţe 
psihoactive sintetice. Derivaţii fenciclidinei (PCP) și 
ketaminei, două droguri consacrate utilizate, fie în prezent, 
fie în trecut, în medicina umană sau veterinară, au fost 
raportaţi pentru prima dată în 2010. 

Apariţia unor droguri noi pe baza medicamentelor cu 
potenţial cunoscut de abuz constituie doar un exemplu 
privind faptul că inovarea de pe pieţele ilegale necesită un 
răspuns conjugat din partea autorităţilor de reglementare 
a medicamentelor și de control al drogurilor. Acest 
aspect reprezintă mai mult o ameninţare potenţială decât 
o problemă imediată, însă având în vedere viteza evoluţiilor 
din acest domeniu, anticiparea viitoarelor provocări poate fi 
importantă. 

Evaluarea riscurilor

În 2010, mefedrona (4-metilmetcatinona) a devenit primul 
derivat catinonic evaluat în mod oficial din perspectiva 
riscurilor. De asemenea, aceasta a fost prima substanţă 
evaluată din perspectiva riscurilor în conformitate cu noile 
orientări operative (143). Evaluarea riscurilor a întâmpinat 
probleme legate de disponibilitatea limitată a datelor și, de 
asemenea, diferenţele între mefedronă și compușii evaluaţi 
anterior. Totuși, pentru prima dată, au fost incluse date de 
analiză toxicologică obţinute în urma unui studiu realizat 
pe un grup de consumatori de mefedronă, astfel încât 
concluziile să poată fi mai bine fundamentate pe dovezi 
decât evaluările anterioare ale riscurilor. 

Pe baza concluziilor raportului de evaluare a riscurilor 
(OEDT, 2010e), în decembrie 2010, Consiliul European 

Capitolul 8
Droguri noi și tendinţe emergente 
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(144) Decizia 2010/759/UE a Consiliului privind supunerea 4-metilmetcatinonei (mefedronă) unor măsuri de control (JO L 322, 8.12.2010, p. 44).
(145) Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Franţa, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, România, Suedia, Regatul Unit, 

Croaţia, Norvegia. 

a hotărât instituirea de măsuri de control și de sancţiuni 
penale în ceea ce privește mefedrona în Europa (144). 
Anterior, optsprezece ţări europene introduseseră deja măsuri 
de control privind mefedrona (145). Celelalte state membre ale 
UE au la dispoziţie un an pentru a lua măsurile necesare.

Monitorizarea mefedronei

Un număr redus de surse permit o oarecare monitorizare 
curentă a consumului de mefedronă și a disponibilităţii 
acesteia în Europa, în principal sondaje online realizate 
în rândul celor care frecventează cluburile și studii ale 
vânzărilor online. Sondajele online desfășurate în rândul 
cititorilor unei reviste britanice adresate persoanelor care 
frecventează cluburi au constatat un nivel al consumului 
de mefedronă pe parcursul vieţii de aproximativ 40 % în 
2010 [2 295 de respondenţi (Dick și Torrance, 2010)] și, 

respectiv, 61 % în 2011 [2 560 de respondenţi (Winstock, 
2011)], deși în aceeași perioadă consumul în ultima lună 
a scăzut de la 33 % la 25 %. Aceste sondaje nu pot fi 
considerate reprezentative pentru populaţia mai numeroasă 
a celor care frecventează cluburile. 

Disponibilitatea mefedronei pe internet a fost evaluată prin 
intermediul a șase sondaje online (analize selective) realizate 
de OEDT în perioada decembrie 2009-februarie 2011. În 
prima jumătate a anului 2010, mefedrona era disponibilă, 
în mod legal și la scară largă, la furnizorii online, care 
o vindeau atât cu amănuntul, cât și în cantităţi mari. Analizele 
selective ale magazinelor de droguri online, realizate de 
OEDT în limba engleză, au indicat un vârf al disponibilităţii 
online a mefedronei în martie 2010, fiind oferită de un 
număr de 77 de vânzători cu amănuntul. De atunci, numărul 
total al magazinelor online care vând mefedronă a scăzut, 
ca urmare a faptului că, din aprilie 2010, ţările europene 

Principalele grupe de substanţe psihoactive 
noi monitorizate prin sistemul de alertă rapidă 

Noile substanţe psihoactive care apar pe piaţa drogurilor 
din Europa aparţineau în trecut unui număr mic de familii 
de substanţe chimice, în care fenetilaminele și triptaminele 
erau cel mai frecvent raportate sistemului de alertă rapidă. 
În ultimii cinci ani, s-au raportat însă din ce în ce mai multe 
substanţe noi provenind dintr-o gamă tot mai largă de familii 
de substanţe chimice (a se vedea figura).

Fenetilaminele cuprind o gamă largă de substanţe care pot 
prezenta efecte stimulatorii, entactogene sau halucinogene. 
Exemplele includ substanţele sintetice amfetamină, 
metamfetamină și MDMA (3,4-metilendioxi-metamfetamină), 
precum și mescalina, care este un produs natural. 

Triptaminele cuprind un număr de substanţe cu efecte 
predominant halucinogene. Principalii reprezentanţi sunt compușii 
naturali dimetiltriptamină (DMT), psilocin și psilocibin (care se 
găsesc în ciupercile halucinogene), precum și dietilamida acidului 
lisergic (LSD) care este un produs semisintetic. 

Piperazinele sunt reprezentate de mCPP [1-(3-clorofenil)
piperazină] și BZP (1-benzilpiperazină), ambele fiind substanţe 
stimulatoare ale sistemului nervos central. 

Catinonele au efecte stimulatorii. Principalii derivaţi ai 
catinonelor sunt metcatinona semisintetică și compușii sintetici 
mefedronă, metilonă și MDPV (3,4-metilendioxipirovaleronă). 

Canabinoidele sintetice sunt similare, din punct de vedere 
funcţional, cu delta-9-tetrahidrocanabinolul (THC), principiul 
activ al canabisului. Ca și THC, ele pot avea efecte 
halucinogenice, sedative și depresive. Canabinoidele au fost 
detectate în amestecuri de plante pentru fumat cum sunt cele 
de tipul „Spice” (a se vedea OEDT, 2009d).

Alte substanţe raportate sistemului de alertă rapidă sunt 
diferite substanţe derivate din plante și substanţe psihoactive 
sintetice (de exemplu, indane, benzodifuraniluri, analgezice 
narcotice, derivaţi sintetici de cocaină, derivaţi ai ketaminei 
și fenciclidinei), care nu aparţin în mod strict niciuneia dintre 
familiile anterioare. Acest grup include și un mic număr de 
produse medicamentoase și derivaţi.

Pentru mai multe informaţii privind substanţele psihoactive noi 
selectate, a se vedea documentul OEDT „Profilurile drogurilor” 
(Drug profiles).
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http://www.emcdda.europa.eu/drug-profiles
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(146) Astfel de produse au inclus MDAI (5,6-metilendioxi-2-aminoindan), 5-IAI (5-iodo-2-aminoindan), MDAT (6,7-metilendioxi-2-aminotetralin), 5-APB 
[5-(2-aminopropil)benzofuran, vândut sub denumirea „Benzo fury” ], 6-APB [6-(2-aminopropil)benzofuran], nafirona (naftilpirovaleronă, vândută 
ca NRG-1), 4-MEC (4-metiletcatinona, vândută ca NRG-2) și metoxetamina [2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanonă]. 

(147) 3,4-metilendioxipirovalerona, un derivat al pirovaleronei, care este controlată în temeiul anexei IV la Convenţia ONU din 1971.
(148) PMA (para-metoxiamfetamina) este menţionată în Anexa I la Convenţia ONU din 1971 încă din 1986, iar PMMA (para-metoximetilamfetamina) 

este controlată la nivelul UE încă din 2002; a se vedea OEDT (2003). 

au început să introducă măsuri de control asupra acestei 
substanţe. În pofida controlului instituit în majoritatea statelor 
membre la începutul anului 2011, o analiză selectivă 
realizată de OEDT în mai multe limbi a indicat că drogul 
continuă să fie disponibil online în acest moment, fiind 
identificate 23 de site-uri internet care oferă mefedronă 
cumpărătorilor din Uniunea Europeană. Dintre cele 77 
de magazine iniţiale online, identificate în martie 2010, 
numai 15 mai erau funcţionale după un an, din care doar 
două vindeau încă mefedronă. Celelalte 13 au continuat 
să vândă alte produse, adesea prezentate drept „substanţe 
chimice de cercetare” și comercializate drept „alternative 
legale la mefedronă” (146). Analiza selectivă a OEDT din 
2011 a identificat, de asemenea, o scădere importantă, 
începând din 2010, a numărului de magazine online care 
oferă mefedronă și care par să aibă sediul în Regatul Unit. În 
2011, ţara cu cel mai mare număr de magazine online (șase) 
care vând mefedronă era Statele Unite, urmată de Republica 
Cehă și Regatul Unit (cu câte trei). În aceeași perioadă, preţul 
mefedronei a crescut de la 10-12 EUR pe gram în 2010, 
la 20-25 EUR pe gram în 2011. 

Intoxicaţiile și decesele legate de mefedronă continuă să 
fie monitorizate îndeaproape prin sistemul de alertă rapidă. 
Efecte adverse nefatale ale consumului de mefedronă 
asupra sănătăţii au fost raportate în Irlanda și Regatul Unit. 
În 2010, s-au primit rapoarte cu privire la un număr de 65 
de decese în Anglia, suspecte de a fi legate de mefedronă, 
testele indicând prezenţa drogului în 46 de cazuri. Totuși, 
identificarea unei substanţe într-un eșantion toxicologic nu 
înseamnă neapărat că aceasta a cauzat sau a constituit un 
factor contribuitor la deces, iar rapoartele privind cazurile 
fatale legate de mefedronă trebuie interpretate cu precauţie. 

Monitorizarea altor substanţe
În Europa nu există o monitorizare de rutină a substanţelor 
care au fost evaluate din perspectiva riscurilor, inclusiv a celor 
controlate ulterior. Informaţiile disponibile cu privire la aceste 
substanţe provin în special din capturile de droguri și din 
rapoartele privind efectele adverse ale substanţelor controlate 
asupra sănătăţii, raportate sistemului de alertă rapidă. Un 
număr de state membre raportează că piperazinele BZP și 
mCPP erau încă disponibile în 2009 și 2010. Deseori s-a 
constatat prezenţa mCPP în comprimatele vândute drept 
ecstasy, identificată prin programe de testare a pilulelor, de 
exemplu în Ţările de Jos. De asemenea, în 2010, Finlanda 
a raportat prezenţa MDPV (147) în 13 eșantioane toxicologice 
post mortem, în timp ce reapariţia a două fenetilamine, PMA 
și PMMA (148), a fost raportată de trei ţări. În Ţările de Jos, 
s-a constatat că prafurile vândute drept amfetamină conţin 
până la 10 % PMA, iar comprimatele vândute drept ecstasy 
au un conţinut ridicat de PMMA; în Norvegia a fost capturată 
o cantitate însemnată de PMMA, iar în Austria un amestec 
vândut drept amfetamină conţinea 50 % PMMA. Toate ţările 
au raportat incidente referitoare la sănătate și decese în 
legătură cu PMA și PMMA, două substanţe cunoscute ca 
având o toxicitate considerabilă și care au reprezentat cauza 
unor supradoze letale în trecut. 

„Droguri legale”
Începând din anii 1980, noile substanţe psihoactive au 
fost denumite „droguri de sinteză”, deși în ultimii ani 
termenul „droguri legale” (legal highs) se folosește mai 
frecvent. „Drogurile legale” se referă la o categorie largă 
de compuși psihoactivi nereglementaţi sau produsele care 

Orientări privind evaluarea riscurilor 

Orientările operative actuale privind evaluarea riscurilor 
noilor substanţe psihoactive, adoptate în 2008, au fost puse 
pentru prima dată în aplicare în 2010 pentru mefedronă 
(OEDT, 2010c). Orientările oferă un cadru conceptual 
pentru realizarea unei evaluări știinţifice solide, bazate 
pe elemente concrete, în mod oportun și în situaţia în care 
sursele de informare sunt limitate. Principalele domenii vizate 
sunt: riscurile pentru sănătate și riscurile sociale, producţia și 
traficul, implicarea crimei organizate și consecinţele posibile 
ale măsurilor de control. 

Orientările iau în considerare toţi factorii care, potrivit 
Convenţiilor ONU din 1961 și 1971, ar garanta plasarea sub 

control internaţional a unei substanţe. De asemenea, orientările 
introduc un sistem inedit de evaluare semicantitativă bazat pe 
aprecierea specialiștilor. Orientările ţin seama de o definiţie 
duală a riscului, și anume probabilitatea apariţiei unor afecţiuni 
(definite în general ca „risc”) și nivelul de gravitate al acestei 
afecţiuni (definit în mod tipic ca „pericol”). În plus, orientările 
conţin o evaluare a prevalenţei consumului, a posibilelor 
beneficii și riscuri ale substanţei, independent de situaţia 
acesteia în statele membre din punct de vedere al legalităţii, 
precum și comparaţia cu droguri mai bine cunoscute. 

În 2010, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat, 
de asemenea, o variantă revizuită a orientărilor sale 
privind evaluarea substanţelor psihoactive pentru controlul 
internaţional (OMS, 2010b). 
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(149) A se vedea caseta „Droguri nu tocmai legale”.
(150) Bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, engleză, spaniolă, franceză, italiană, letonă, ungară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, 

slovacă și suedeză.

îi conţin, care sunt comercializate ca alternative legale 
la binecunoscutele droguri controlate și sunt vândute 
online sau în magazine de tip „smart shop” sau „head 
shop”. Acest termen se utilizează pentru o gamă largă de 
substanţe și produse sintetice și derivate din plante, inclusiv 
„droguri din plante”, „pilule pentru petreceri” și „substanţe 
chimice de cercetare”, dintre care multe pot fi concepute 
special pentru a se sustrage regimului existent al drogurilor. 
Termenul însuși, deși uzual, rămâne problematic (149). 

Prevalenţa și disponibilitate pe internet 

În Europa, există puţine studii privind prevalenţa „drogurilor 
legale” ca termen folosit în mod colectiv sau referitor la 
substanţe individuale. Un studiu efectuat în Polonia în 
2008 pe un număr de 1 400 de elevi cu vârsta de 18 
ani a constatat că 3,5 % au consumat „droguri legale” 
cel puţin o dată pe parcursul vieţii, în timp ce un studiu de 
monitorizare realizat pe 1 260 de elevi în 2010 a raportat 

o creștere până la 11,4 %. Consumul de „droguri legale” în 
ultimele 12 luni a fost raportat de 2,6 % dintre elevi în 2008 
și a crescut la 7,2 % în 2010. Totuși, consumul pe parcursul 
ultimei luni a scăzut de la 1,5 % în 2008 la 1,1 % în 2010. 
Alte studii privind prevalenţa „drogurilor legale” sunt 
așteptate în 2011 de la Republica Cehă, Irlanda și Spania.

OEDT monitorizează disponibilitatea online a „drogurilor 
legale”, prin analize selective orientate, realizate periodic 
pe internet, cea mai recentă utilizând 18 dintre cele 23 de 
limbi oficiale ale UE (150), vorbite ca limbă maternă de 97 % 
din populaţia UE, precum și rusa și ucraineana. În afară de 
căutarea termenului „droguri legale”, substanţele care fac 
obiectul acestor studii includ „drogurile din plante” („Spice”, 
kratom și salvia), GBL (gamma-butirolactonă) și ciuperci 
halucinogene. Analiza selectivă efectuată pe internet în 2011 
a identificat 314 magazine online care vând „droguri legale” 
care pot expedia produse cel puţin într-un stat membru al 
UE. Stabilirea ţării de origine a magazinelor online este 
dificilă, însă, ţinând seama de unele caracteristici precum 
datele de contact, codul de ţară din numele de domeniu, 
moneda și informaţiile privind transportul, se pare că Regatul 
Unit este cea mai frecventă ţară de origine (figura 20). 

Droguri „nu tocmai legale”

Termenul „droguri legale” se folosește ca termen generic 
pentru substanţele psihoactive necontrolate în temeiul 
legislaţiei drogurilor. Descrierea acestor substanţe drept 
„legale” poate fi eronată sau poate induce în eroare clienţii, 
deoarece multe dintre acestea pot intra sub incidenţa 
legislaţiei privind medicamentele sau siguranţa alimentară. 

În temeiul directivei europene privind siguranţa produselor, 
producătorii sunt obligaţi să introducă numai produse sigure 
pe piaţă. În condiţii rezonabil previzibile de utilizare, un 
produs nu ar trebui să „prezinte niciun risc sau numai riscurile 
minime compatibile cu utilizarea produsului, considerate a fi 
acceptabile și conforme cu un nivel ridicat de protecţie pentru 
siguranţa și sănătatea persoanelor”, luând în considerare 
caracteristicile produsului, etichetarea, orice avertismente și 
instrucţiuni de utilizare. Posibil ca răspuns la aceste prevederi, 
magazinele online afișează din ce în ce mai frecvent 
avertismente pentru sănătate referitoare la produsele lor. În 
temeiul directivei, distribuitorii sunt, de asemenea, obligaţi să 
informeze autorităţile competente cu privire la riscurile grave 
și la acţiunile distribuitorilor pentru prevenirea acestor riscuri. 
Încălcările pot fi pedepsite cu închisoarea.

În Europa, vânzarea unui drog nou nu este cu nimic mai 
„legală” decât vânzarea oricărui alt produs netestat, 
etichetat necorespunzător. Exemple de măsuri împotriva 
vânzării de „droguri legale” în temeiul regulamentelor 
privind protecţia consumatorului includ confiscarea 
drogurilor de tip „Spice” și a mefedronei de la furnizorii 
din Italia și Regatul Unit, pe motivul etichetării inadecvate. 
De asemenea, în 2010, în Polonia inspectoratul pentru 
sănătate a decis închiderea unui număr de 1 200 de 
magazine tip „head shop”. 

Figura 20: Ţara de origine aparentă a magazinelor online care 
oferă „droguri legale”, descoperite în urma analizelor selective 
pe internet din 2010 și 2011
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NB: Numai statele membre cu cel puţin două magazine online atât în 2010, cât 
și în 2011 au fost incluse în figură. În 2011, o căutare efectuată pentru prima 
dată pe paginile de internet în limba română a  identificat 13 magazine 
online cu sediul în România. 
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Limba engleză a fost limba de interfaţă cel mai frecvent 
utilizată, 83 % din magazinele online studiate în 2011 
utilizând această limbă. Kratomul și salvia au fost cele 
două droguri oferite cel mai frecvent drept „droguri legale”, 
disponibile în 92 și, respectiv, în 72 de magazine online. 

Disponibilitatea pe internet a produselor de tip „Spice” 
a continuat să scadă în 2011, 12 dintre vânzătorii 
online cu amănuntul care au fost studiaţi oferind aceste 
substanţe, comparativ cu 21 de magazine în 2010 și 
55 în 2009. În 2011, preţul unui pachet de 3 grame de 
produs de tip „Spice” era de 12-18 EUR, comparativ 
cu aproximativ 20-30 EUR în 2009. Această reducere 
paralelă a disponibilităţii și a preţului poate sugera 
concurenţa din partea altor noi droguri. 

Controlul și acţiunile poliţienești împotriva 
vânzării libere a drogurilor noi
Răspândirea rapidă a noilor substanţe determină statele 
membre să își regândească și revizuiască reacţiile standard 
la problema drogurilor. În 2010, atât Irlanda, cât și Polonia 
au adoptat rapid legislaţia care limitează vânzarea liberă 
a substanţelor psihoactive necontrolate în temeiul legilor 
privind drogurile. Aceasta a impus ca ambele ţări să 
conceapă cu grijă o definiţie juridică a acestor substanţe. 
Legea irlandeză le definește drept substanţe psihoactive 
necontrolate în mod specific în temeiul legislaţiei existente, 
care au capacitatea de a stimula sau a destinde sistemul 
nervos central, creând halucinaţii, dependenţă sau 
modificări importante ale funcţiei motoare, ale gândirii sau 
comportamentului. Produsele medicamentoase și alimentare, 
medicamentele de uz veterinar, băuturile alcoolice și tutunul 
sunt excluse. Legea polonă se referă la „drogurile de 
substituţie”, definite ca o substanţă sau plantă utilizată în 
loc de sau în aceleași scopuri ca un drog controlat, a cărei 
producţie sau comercializare nu este reglementată de 
prevederi speciale. Legea nu face nicio referire la faptul că 
drogul ar trebui sau nu să fie considerat periculos.

Legea irlandeză este pusă în aplicare de către organele 
de poliţie. Ofiţerii de poliţie de la nivel superior pot trimite 
unui vânzător o „notificare a interdicţiei” și, în cazul în 

care acesta nu o respectă, instanţele pot emite un „ordin 
de interdicţie”. Vânzarea, promovarea și nerespectarea 
unui „ordin de interdicţie” se pedepsesc cu închisoare 
până la cinci ani. În schimb, în Polonia, legea este pusă în 
aplicare de inspectoratul sanitar de stat. Pedeapsa pentru 
producerea sau introducerea în circulaţie a drogurilor de 
substituţie constă într-o amendă severă, iar cea pentru 
promovarea acestora este cu închisoare până la un an. 
Inspectorii sanitari de stat pot interzice comercializarea 
unui „drog de substituţie” pentru o perioadă maximă of 
18 luni, pentru a evalua siguranţa acestuia, atunci când 
există o suspiciune justificată că drogul respectiv ar putea 
reprezenta o ameninţare pentru viaţa sau sănătatea 
oamenilor. În cazul în care se constată că drogul este 
nociv, distribuitorul este obligat să achite costul evaluării. 
De asemenea, inspectorii au dreptul de a închide sedii 
pe o perioadă de cel mult trei luni. Nici în Irlanda și nici 
în Polonia nu este stabilită o infracţiune sau o pedeapsă 
pentru consumatorii acestor substanţe.

Acţiunile poliţienești împotriva noilor 
substanţe psihoactive supuse controlului

În 2010, în Regatul Unit au fost publicate pentru forţele 
de poliţie orientări detaliate privind acţiunile poliţienești 
împotriva noilor substanţe psihoactive supuse controlului, în 
special canabinoidele sintetice, piperazinele și catinonele, 
precum și GBL și 1,4-butanediol (ACPO, 2010). Orientările 
furnizează informaţii cu privire la aspectul, tiparele de 
consum, efectele și riscurile drogurilor și la manipularea 
lor manuală. Orientările recomandă o abordare naţională 
coerentă a acţiunilor poliţiei împotriva deţinerii și distribuţiei 
acestor substanţe. Se recunoaște necesitatea unei analize 
medico-legale pentru identificarea corectă, precum 
și a dovezilor standard necesare. Se pune accent pe 
importanţa unei abordări comune între poliţie și autorităţile 
locale în ceea ce privește măsurile luate împotriva 
magazinelor tip „head shop”. Sunt încurajate vizitele 
efectuate de poliţie la aceste magazine tip „head shop”, 
pentru a colecta date și a informa proprietarii și a le oferi 
posibilitatea de a preda substanţele controlate. În acest 
scop, se propune un formular standard de informare, prin 
care proprietarul magazinului este invitat să ia cunoștinţă 
de măsurile instituite și să se asigure că respectă legea. 
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Analiza apelor reziduale 

Analiza apelor reziduale sau epidemiologia deșeurilor 
este o disciplină știinţifică care evoluează rapid, oferind 
posibilitatea de a monitoriza tendinţele la nivelul populaţiei în 
ceea ce privește consumul de droguri ilegale. 

Progresele înregistrate în chimia analitică au făcut posibilă 
identificarea în apele reziduale, la concentraţii foarte mici, 
a drogurilor ilegale și a principalilor lor metaboliţi care 
se elimină prin urină. Această metodă este comparabilă 
cu prelevarea unui eșantion mult mai diluat de urină de la 
o întreagă comunitate (în locul unei probe de la un consumator 
individual). Luând în considerare anumite ipoteze, este posibil 
ca să se calculeze pornind de la cantitatea de metabolit din 
apele reziduale, cantitatea estimată de drog consumat la 
nivelul comunităţii.

Deși primele cercetări s-au concentrat pe identificarea cocainei 
și a metaboliţilor ei în apele reziduale, studii recente au realizat 
estimări ale nivelurilor de canabis, amfetamină, metamfetamină, 
heroină și metadonă. Pare promiţătoare și identificarea 
drogurilor mai puţin frecvent consumate, precum ketamina și 
noile substanţe psihoactive. 

Acest domeniu de activitate evoluează în manieră 
multidisciplinară, beneficiind de contribuţii importante ale mai 
multor discipline, inclusiv chimia analitică, fiziologia, biochimia, 
ingineria apelor reziduale și epidemiologia convenţională 
a drogurilor. La o reuniune a specialiștilor OEDT pe tema analizei 
apelor reziduale, care a avut loc în 2011, au fost identificate cel 
puţin 18 grupuri de cercetare care activează în acest domeniu 
în 13 ţări europene. Prioritatea principală a actualei agende 
de cercetare o constituie obţinerea unui consens cu privire la 
metodele și instrumentele de eșantionare, precum și la stabilirea 
unui cod de bune practici pentru acest domeniu.
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(151) Hiperlinkuri către sursele online se găsesc în versiunea PDF a raportului anual, disponibilă pe site-ul OEDT (http://www.emcdda.europa.eu/
publications/annual-report/2011).
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Despre OEDT
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) este una 
dintre agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene. Înfiinţat în 1993 și 
având sediul la Lisabona, Observatorul constituie sursa principală pentru o 
informare cuprinzătoare cu privire la situaţia drogurilor și a dependenţei de 
droguri în Europa.

OEDT culege, analizează și difuzează informaţii bazate pe fapte, 
obiective, credibile și comparative privind drogurile și dependenţa de 
droguri. Astfel, OEDT oferă publicului său o imagine documentată privind 
fenomenul drogurilor la nivel european.
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specialiști și cercetători care își desfășoară activitatea în domeniul 
drogurilor și, în sens mai general, mass-media și publicul larg.

Raportul anual prezintă sinteza anuală a OEDT cu privire la fenomenul 
drogurilor în UE și constituie un document de referinţă esenţial pentru 
persoanele interesate să afle cele mai recente informaţii despre situaţia 
drogurilor în Europa.
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