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Cap 2. Analiza consumului de droguri în România (comparativ cu 

situaţia la nivelul UE) 

Fenomenul consumului de droguri a început să devină o problemă abia cu 
schimbările socio-politice din anii ’90, «deschiderea graniţelor» contribuind 

semnificativ în acest sens. România, iniţial, ţară de tranzit pentru droguri a devenit, 
în scurt timp, şi ţară de consumatori. Impactul a fost foarte mare în rândul tinerilor 

şi din 1995731 au început să bată la porţile spitalului de psihiatrie primii pacienţi 
dependenţi care solicitau tratament găsind însă foarte puţine răspunsuri. Absenţa 

instrumentelor de cuantificare şi evaluare a situaţiei drogurilor a influenţat această 
evoluţie, deoarece pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul 

drogurilor sunt necesare date realiste, relevante şi comparabile732. De altfel, în 
evaluarea relaţiei cercetare – politici antidrog, în raportele naţionale, se precizau 

următoarele: „până în anul 1999, nu s-a efectuat în România nici un studiu 
epidemiologic la nivel naţional”733, „limitate ca număr şi acoperire, cercetările 

realizate734 atât de instituţii guvernamentale735 cât şi de ONG736 [...] rămân în 
continuare insuficiente faţă de nevoia semnalată frecvent de către profesionişti”737. 

Pentru standardizarea datelor referitoare la fenomenul drogurilor la nivelul 
comunităţii europene, EMCDDA a stabilit o serie de indicatori care acoperă atât 

aspectele sociale şi medicale, cât şi pe cele referitoare la traficul de droguri şi 
combaterea acestuia. Procesarea informaţiilor furnizate738 este de natură să ofere o 

imagine de ansamblu a situaţiei drogurilor atunci când se adoptă decizii şi măsuri 
pentru diminuarea efectelor drogurilor. Cu ocazia lansării Raportului anual 2008 

privind situaţia drogurilor în Europa, directorul OEDT, Wolfgang Götz preciza: „O 
analiză raţională a ceea ce ştim despre situaţia actuală a drogurilor [...] asigură 

fundamentarea opiniilor prin fapte, iar cei care trebuie să facă alegeri dificile în 
privinţa politicilor au o înţelegere clară a opţiunilor disponibile şi a beneficiilor pe 

care le pot aduce”. Metodele epidemiologice standard de monitorizare a consumului 

                                                   
731 Monitorizarea cazurilor a început în 2001 (“În România, nu există încă un sistem de monitorizare 
a consumatorilor”- PNF  - Raport Naţional privind problematica drogurilor în România în anul 1999, p32) 
732 „Necunoaşterea numărului exact al consumatorilor şi al dependenţilor de droguri este cauzată de 
lipsa de preocupare a instituţiilor abilitate ale statului pentru evidenţierea statistică a acestora, de 
neefectuarea de studii, sondaje sau anchete de evaluare rapidă care să contribuie la determinarea cu 
certitudine a situaţiei abuzului de droguri în România, precum şi de atitudinea de ignorare, 
subestimare sau ascundere a adevărului din partea unor factori responsabili din domeniul educaţiei şi 
sănătăţii”- ANA (2003) - Raport de evaluare a fenomenului drogurilor în România, pg. 101 
733 PNF - Raport Naţional privind problematica drogurilor în România în anul 1999, p14 
734  finanţarea cercetărilor de profil a fost asigurată în România, în perioada 2003-2008, atât din 
fonduri de la bugetul de stat, cât şi din fonduri externe (UNAIDS, UNICEF, UNODC, FGSTM) 
735 ANA, SNSPMS/IMSS, DSP, CNLAS, MECI prin Autorit. Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
736 ARAS, Salvaţi Copiii, FICE, FIC, fundaţia ROMTENS etc. 
737 ANA - Raport naţional privind situaţia drogurilor (2008), pg 94-95 
738 Fiecare SM sau candidat pentru aderare la UE transmite datele colectate şi structurate pe baza 
acestor indicatori către EMCDDA, în vederea elaborării Raportului european anual privind Situaţia 
Drogurilor  
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drogurilor se dovedesc însă a fi prea lente în identificarea noilor tendinţe şi s-a 

recunoscut faptul că ele trebuie completate cu metode mai sensibile care să 
determine o evaluare eficientă a posibilităţii ca noile modele să se răspândească.   

2.1. Indicatorii epidemiologici cheie (de reducere a cererii de droguri)739 

2.1.1. Prevalenţă şi modele de consum al drogurilor în populaţia generală 

(sondaje de opinie) 

„Indicatorul urmăreşte măsurarea comparabilă şi relevantă a consumului 

diferitelor droguri în populaţia generală, atitudinile şi comportamente ale grupurilor 
populaţionale şi reprezintă informaţia de bază în evaluarea situaţiei, monitorizarea 

tendinţelor, identificarea priorităţilor, planificarea şi evaluarea politicilor de 
răspuns”740.  

Studiile la nivelul populaţiei s-au axat iniţial doar pe evaluarea consumului de 
tutun şi alcool, CCSSDM realizând, în acest sens, cercetări la nivel naţional în 1983, 

1989 şi 1994. Conform anchetei naţionale din 1994741, majoritatea tinerilor, cu vârsta 
între 15-24 ani, erau nefumători: 64,5%-sex masculin şi 81,6% - sex feminin742 şi 

64,3% nu consumaseră alcool (54,9%-bărbaţi şi 73,3% - femei). Deşi se 
menţionează că datele privind consumul de alcool sunt subevaluate, deoarece cei 

anchetaţi nu recunosc acest tip de consum, autorii studiului apreciază că, în 
comparaţie cu studiile anterioare, se înregistrează o creştere a consumului de ţigări  şi 

alcool la persoanele de sex feminin şi la tineri.  
În 2003 şi 2007, CPSS743 a realizat două studii privind cunoştinţele, 

percepţiile şi comportamentele populaţiei generale cu privire la fumat. Rezultatele 
cercetării calitative din 2007 au arătat că există discrepanţă între cunoştinţe şi 

                                                   
739 Analiza va fi axată pe adolescenţi care reprezintă şi grupul de referinţă pentru analiza prezentată în 
cap. 5 
740 http://www.ana.gov.ro/indicatori_raportare.php 
741 Centrul de calcul, statistică sanitară şi documentare medicală (1995) – Ancheta privind 
autoevaluarea sănătăţii, gradul de autonomie a handicapatului şi comportamentul populaţiei faţă de 
sănătatea proprie: consumul de tutun şi alcool; metodologie: anchetă pe un eşantion reprezentativ de 
6291 de pers.   15 ani (ancheta s-a desfăşurat în fiecare judeţ, câte 2 localităţi urbane şi 2 rurale, şi 
fiecare sector al municipiului Bucureşti) utilizând metoda Sullivan, recomandată de OMS, de 
autoevaluare a sănătăţii (starea de sănătate în corelaţie cu condiţiile social – economice). Conform 
studiului din populaţia totală, anchetată: 64,1% nu au fumat niciodată, 7,9% erau foşti fumători şi 
28% erau fumători (5,5% - ocazional, iar 22,5% - zilnic) 
742 pentru fumat zilnic: 24,8%-bărbaţi şi 12,4% - femei 
743 Centrul pentru politici şi servicii de sănătate: 2003- Fumatul şi sănătatea publică în România – 
cunoştinţe, atitudini şi practici legate de consumul de produse din tutun în rândul populaţiei generale 
din România (metodologie: eşantion reprezentativ la nivel naţional, 15 - 60 de ani) şi 2007 – 
Cunoştinţele, atitudinile şi practicile populaţiei generale referitoare la consumul de tutun şi la 
prevederile legislative în domeniu; metodologie: studiu cantitativ pe un eşantion probabilist de 2434 
de persoane de 15-60 de ani, reprezentativ la nivel naţional şi studiu calitativ – 8 focus grupuri în  
Bucureşti, Braşov, Iaşi şi Timişoara la care au participat 66 de persoane (4 focus grupuri  cu 34 de 
persoane de 15 – 24 de ani) 

Extras din volumul @ Lefter, A. (2013). Consumul de droguri. Impact
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comportamente pentru că, deşi populaţia deţine unele cunoştinţe generale corecte 

despre consecinţele fumatului şi ale fumatului pasiv, fiind considerate atât de 
fumători cât şi de nefumători un pericol pentru sănătate, acestea generează, însă, 

într-o mică măsură atitudini corespunzătoare. Studiile cantitative au arătat că 1/3 
dintre adolescenţii de 15-24 de ani (34,5% -2003 şi 34,8%-2007) fumează şi că mai 

mult de unu din 10 fumători (13,9% - 2003 şi 12,1%-2007) au început să fumeze 
înainte de a împlini 15 ani, iar 48,9% (2007) înaintea vârstei de 19 ani.  

Din 2004744, ANA a iniţiat şi în România cercetarea, la nivel naţional, privind 
cunoştinţele, atitudinile şi practicile legate de consumul de tutun, alcool şi droguri 

ilicite. Conform studiului realizat în 2007745, prevalenţa consumului de tutun de-a 
lungul vieţii a scăzut la 55,3% (53,3% pentru grupa de vârstă 15-24 de ani) de la 

62,1% cât era în 2004 (61,8% pentru grupa de vârstă 15-24 de ani). Analiza datelor 
au arătat că: bărbaţii fumează într-o proporţie mai mare decât femeile (67,5% faţă de 

43,5%), subiecţii cu studii superioare (63,5%) faţă de cei cu studii primare (38,5%), 
cei din marile oraşe (59,3%) comparativ cu cei din mediul rural (50,9%) şi cei 

domiciliaţi în Bucureşti (60,4%), Dobrogea (65,2%) şi Banat (68,4%) faţă de cei care 
locuiesc în Oltenia (45,5%), Muntenia (49,8%), Moldova (54,3%), Crişana-

Maramureş (57,3%) şi Transilvania (58,5%). 
De asemenea, datele din cele două anchete (2004 şi 2007) conduc la 

concluzia că pe total populaţie746 consumul de alcool a scăzut, aproximativ cu cinci 
procente, pentru toate perioadele de referinţă şi că proporţia tinerilor de 15-24 ani 

care au declarat că au consumat băuturi alcoolice a scăzut mai accentuat decât la 
persoanele mature de 45-64 de ani.  

Analiza datelor pe categorii de vârstă a arătat că, în 2007, 7 din 10 
adolescenţi de 15-18 ani (63,8%) şi 83,4% dintre persoanele de 19-64 de ani au 

consumat cel puţin o dată în viaţă băuturi alcoolice. De asemenea, rezultatele ultimei  
anchete mai arată că:  

 prevalenţa în ultimul an a consumului excesiv de alcool (ebrietate) este de 

56% pentru toată populaţia şi de 51,6% pentru grupa de vârstă 15-24 ani; 

                                                   
744 http://www.ana.gov.ro/rom/Interior%20carte%20ROM.pdf; N= 3500- populaţie 
neinstituţionalizată cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, eşantion reprezentativ la nivel naţional 
745 http://www.ana.gov.ro/rom/upl/rezultate_studiu_populatia_generala.doc; N= 7497- populaţie 
neinstituţionalizată cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani (marjă maximă de eroare de +/-1,2% la un 
nivel de încredere de 95%), eşantion reprezentativ la nivel naţional din punct de vedere al mediului 
de rezidenţă (urban-rural; pentru urban: oraşe mici, oraşe medii, oraşe mari) şi al regiunilor istorice 
(Moldova, Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banat, Crişana-Maramureş şi Bucureşti);  
746 rezultatul analizei de regresie indică o relaţie de invers proporţionalitate între vârstă, număr de 
clase absolvite şi mediul rezidenţial şi o relaţie de direct proporţionalitate între consumul activ de 
alcool şi consumul activ de tutun.  Prin urmare consumatorul activ de alcool  este cu o mare 
probalitate tânăr, cu educaţie medie şi peste, din mediul urban şi consumator activ de tutun. În 
concluzie, o scădere cu un an pe scala vârstei duce la prevalenţă mai mare a consumului activ de 
alcool, cu cât eşti mai educat cu atât există o probabilitate mai mare să fii consumator activ de alcool. 
De asemenea, a locui în mediul urban induce o probabilitate mai mare a prevalenţei consumului activ 
de alcool, iar apartenenţa la categoria de consumatori activi de tutun înseamnă o mai mare 
probabilitate pentru consumul activ de alcool. 

Extras din volumul @ Lefter, A. (2013). Consumul de droguri. Impact
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 vârsta minimă la care respondenţii au declarat că au consumat pentru 

prima dată o băutură alcoolică este de 3 ani, iar 80% dintre populaţia consumatoare 

a avut această primă experienţă până la împlinirea vârstei de 20 de ani (vârsta medie 

fiind de 18 ani la nivelul întregii populaţii). 
 
Tabel 2. 1 Proporţia persoanelor care au declarat că au consumat băuturi alcoolice, în funcţie 
de grupa de vârstă ( % din numărul celor care au răspuns, 2004-2007) 

Perioada de 
referinţă 

Grupa de vârstă (în ani) 
Total 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 

De-a lungul 

vieţii 

81,8 72,6 89,0 82,2 91,1 84,1 88,4 86,4 85,7 84,7 87,1 81,7 

În ultimele 
12 luni 

69,1 63,2 77,4 71,8 75,0 71,0 72,2 69,9 62,0 61,3 71,7 67,8 

În ultimele 
30 de zile 

54,6 47,5 66,7 57,2 63,0 59,5 58,7 58,5 49,3 49,6 59,0 54,6 

Sursă: Agenţia Naţională Antidrog /Studiu în rândul populaţiei de 15-64 ani (GPS) 
 
 

Studiul realizat în 2007 a arătat că: 

A. în funcţie de grupa de vârstă 

 drogul cel mai experimentat de populaţia de toate vârstele este cannabisul 

(1,7%- 2004, 1,5%-2007), celelalte droguri fiind încercate cu precădere de 

persoanele de 15-34 ani;  

 prevalenţa consumului de-a lungul vieţii înregistrează cele mai ridicate 

valori la persoanele cu vârsta între 25 şi 34 ani, cu excepţia consumului de ecstasy 

(2004 şi 2007) şi cannabis şi inhalante (2007) care sunt raportate cu precădere de 

către tinerii de 15-24 ani;  

 
Tabel 2. 2 Prevalenţa consumului de droguri ilegale de-a lungul vieţii, în funcţie de grupa 
de vârstă, în România -% 

Anul Drogul 
Grupa de vârstă (ani) Total 

15-24  25-34  35-44  45-54  55-64  15-64  

2004 

Cannabis 2,7 3,0 1,0 0,5  1,7 
Cocaină 0,4 1,0 0,2   0,4 
Heroină 0,3 0,5    0,2 
Ectasy 0,8 0,3    0,3 
Amfetamine 0,3 0,6    0,2 
LSD  0,6    0,2 

2007 

Cannabis 3,7 2,2 0,8 0,2 0,1 1,5 
Cocaină 0,1 0,1    0,1 
Heroină 0,1 0,2 0,1   0,1 
Ecstasy 0,7 0,6 0,4   0,4 
Amfetamine 0,1 0,1    0,1 
Inhalante 0,2 0,1  0,1  0,1 
Cocaină sau heroină pe cale injectabilă 0,1 0,2 0,1   0,1 

Sursă: ANA (2004, 2007) Studiu în rândul populaţiei de 15-64 ani (GPS) 
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 în 2007 comparativ cu anul 2004: 

- pentru populaţia de toate vârstele: în 2004, după cannabis cele mai frecvente 

droguri sunt cocaina (0,4%) şi ecstasy (0,3%), iar în 2007 consumul de cocaină 
este în scădere (de la 0,4% la 0,1%), fiind devansat de consumul de ecstasy care 

înregistrează o creştere de la 0,3% la 0,4%; 

- în 2007: cea mai mare prevalenţă se înregistrează tot pentru cannabis dar pentru 

grupa de vârstă 15-24 de ani (pentru care se înregistrează o creştere de 1% 

ajungând la 3,7%), pentru tinerii de 25-34 de ani prevalenţa scăzând de la 3% la 
2,2%; ecstasy, deşi scade prevalenţa de la 0,8% la 0,7%, rămâne un drog 

consumat mai mult de tinerii de 15-24 de ani; consumul de inhalante are o 
prevalenţă mai mare la tinerii de 15-24 de ani (0,2%) comparativ cu cei de 25-

34 de ani (0,1%); consumul de amfetamine şi LSD scade; 

- în anul 2007, deşi se înregistrează o scădere pentru consumul de cocaină pentru 

toate grupele de vărstă, iar pentru cel de heroină pentru primele 2 grupe de 

vârstă (15-24 de ani şi 25-34 de ani), apare un consum de heroină pentru 
subiecţii de 35-44 de ani şi un consum de cocaină sau heroină pe cale injectabilă 

pentru subiecţii de 15-44 de ani. 
 

B. în funcţie de regiune: 

 cannabisul se consumă în toate regiunile ţării, cele mai ridicate valori fiind 

înregistrate în Bucureşti (3,8%-2004, 5,6% -2007), Transilvania (2,8%-2004, 1,3%-

2007) şi Oltenia (2,1% -2004); 

 consumul de ecstasy este prezent în 2004 în Bucureşti -1,3%, Oltenia - 

0,6% şi Transilvania – 0,2%, iar în 2007 se consumă, cu excepţia Dobrogei, în toate 

regiunile ţării; 

 amfetaminele sunt consumate, în 2004, doar în Transilvania (0,9%) şi 

Bucureşti (0,3%), iar în 2007 doar în Bucureşti - 0,3%; 

 pentru cocaină, în 2004, s-a înregistrat o prevalenţă a consumului de 1,9% 

în Bucureşti, 0,7% în Muntenia, 0,3% în Oltenia şi 0,2% în Transilvania, iar în 2007 

consumul a fost semnalat doar  în Bucureşti - 0,5%; 
 

Harta 2. 1 Prevalenţa consumului de 
droguri ilegale de-a lungul vieţii, în 
funcţie de regiune, GPS -2004 

Sursa : ANA/DORDT 

Harta 2. 2 Prevalenţa consumului de droguri 
ilegale de-a lungul vieţii, în funcţie de 
regiune, GPS-2007 

 
Sursa : ANA/DORDT 
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 heroina este consumată în 2004 în Bucureşti - 1%, Moldova - 0,3% şi 

Muntenia cu 0,1%, iar în 2007 în Bucureşti – 0,2%, Transilvania - 0,2% şi Oltenia - 

0,2%, iar LSD - în 2004 doar Transilvania (0,8%), iar în 2007 doar în Bucureşti - 

0,4%; 

 doar în 2007 s-a înregistrat consum de inhalante: Bucureşti (0,3%), 

Oltenia (0,2%) şi Transilvania (0,1%) şi consum pe cale injectabilă de heroină sau 

cocaină: 0,3% în Bucureşti şi 0,2% în Transilvania şi Oltenia. 
 

C. vârsta de debut în consum: cannabis - cea mai mică vârstă declarată a fost de 
11 ani; 76,6% dintre consumatorii de cannabis menţionând o vârstă de debut mai 

mică de 24 ani; ecstasy - cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar cea 
mai mare vârstă de debut fiind de 30 ani. 

 
D. diferenţe de gen: bărbaţii, spre deosebire de femei, au încercat, cel puţin o 

dată în viaţă, toate tipurile de droguri ilegale: 2,3% cannabis, 0,5% ecstasy, 0,2% 
heroină şi 0,1% celelalte categorii de droguri; la femei s-a înregistrat un consum 

experimental de: cannabis–0,7%, ecstasy – 0,2%, inhalante şi halucinogene – 0,1%. 
 

E. prevalenţa consumului de droguri ilegale în Bucureşti: pentru toţi indicatorii 
epidemiologici cheie există valori mai mari în Bucureşti faţă de restul ţării (6,8% de-

a lungul vieţii, 2,3% pentru consumul recent747 şi 0,5% pentru consumul actual748), 
iar respondenţii au declarat că au consumat toate tipurile de droguri ilegale 

menţionate în chestionar; prevalenţa consumului de cannabis de-a lungul vieţii în 
funcţie de vârstă, are cele mai mari valori pentru grupa 25-34 ani – 10,7%, urmată 

de grupa 15-24 ani – 9,7%; cea mai mică vârstă de debut în consumul de cannabis a 
fost de 11 ani, iar cea mai mare de 34 ani. 

 
F. disponibilitatea drogurilor pe piaţă: la nivel naţional, mai mult de 20% din 

populaţia generală (15 şi 64 ani) au declarat că este uşor să îţi procuri diferite droguri 
în termen de 24 de ore749; în cazul tinerilor în vârstă de 15-24 ani, aceste procente 

ajung până la 30%; cel mai facil acces a fost declarat de către bucureşteni (procente 
pentru răspunsul “uşor de obţinut în 24 ore” în funcţie de drog - între 30% şi 40%), 

comparativ cu celelalte regiuni în care procentele s-au situat între 20-30%. 
 

Referitor la consumul de cannabis (cel mai consumat drog) al tinerilor din 
statele UE şi Norvegia se observă: 

 conform ultimului sondaj disponibil: cel mai mare consum se înregistrează 

în  Danemarca, Cehia, Franţa şi UK, valori mai mici se înregistrează în Finlanda, 

                                                   
747 prevalenţa consumului în ultimele 12 luni 
748 prevalenţa consumului în ultimele 30 de zile 
749 Haşiş/Marijuana: dificil - 73,3%, uşor- 26,7%; Cocaină: dificil - 77,4%, uşor - 22,6%; Heroină: 
dificil - 77,1%, uşor- 22,9%; Ecstasy sau alte droguri de substanţă: dificil - 75,2%, uşor- 24,8%; LSD, 
acizi: dificil - 77,4%, uşor-22,6%. 
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Luxemburg, Lituania, Suedia, Portugalia, Bulgaria şi Estonia, iar cea mai mică 

prevalenţă se înregistrează în Malta şi România;  
 

Tabel 2. 3 Prevalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii, pentru grupa 15-24 de 
ani, în studii pe populaţia generală la nivel naţional, în statele UE şi Norvegia (%) 
Ţara Anul Cannabis  Cocaină  Amfetamine Ecstasy 

Cehia 
2002*** 45,5  5,6 13,2 
2004*** 43,9 2,1 4,9 18,7 

Polonia 
2002** 18,6 1,8 5,2 2,2 
2006* 17,3 1,1 4,8 2,3 

Grecia 
1998* 16,6 1,7 0,7 0,8 
2004* 9,0 0,6 0,2 0,4 

Olanda 
1997–98* 28,8 3,0 3,6 5,1 
2001* 32,2 3,1 6,1 9,2 
2005* 28,3 2,8 2,0 5,1 

Danemarca 
2000** 40,9 4,7 10,9 4,1 
2005** 44,2 8,0 11,2 5,5 

Franţa 
1999* 32,6 1,4 0,0 1,7 
2000* 38,0 1,6 1,1 2,1 
2005* 42,0 2,5 0,8 3,0 

Germania 
2000*** 36,5 3,8 4,6 5,2 
2003*** 43,0 4,7 6,0 6,3 
2006*** 39,0 4,0 5,1 5,3 

Spania 

1997* 5,6 1,4 3,8 5,7 
1999* 27,4 4,2 3,1 5,1 
2001* 35,0 6,7 4,5 8,0 
2003* 38,0 7,7 3,8 8,5 
2005–06* 38,9 8,7 4,9 6,9 

Italia 
2001* 22,6 2,3 0,7 1,5 
2003* 27,3 5,2 1,5 2,6 
2005* 32,6 5,7 1,7 2,5 

Slovenia 
2000* 22,1 2,2 1,4 5,6 
2002* 30,1 1,0 1,7 4,1 
2006* 31,3 2,5 3,6 9,9 

Ungaria 
2001* 19,0 1,9 5,0 6,0 
2003*** 25,3 1,4 5,9 7,9 

Irlanda 
2002–03* 22,8 5,1 4,4 7,7 
2006–07* 24,8 7,0 3,2 6,5 

Norvegia 
1999* 21,8 3,7 6,2 3,4 
2004* 23,4 3,4 5,3 3,4 

Belgia 
2001* 21,0  3,9  
2004* 22,3    

Finlanda 

2000* 16,0 1,3 1,7 1,3 
2002* 25,2 1,6 4,3 3,9 
2004* 21,2 2,2 3,7 3,3 
2006* 19,0 1,3 3,9 3,3 

Suedia 

1994** 2,8 0,0 0,0 0,0 
1996** 5,9 0,7 2,2 0,4 
1998** 9,6 0,8 2,0 1,2 
2000** 12,3 0,0 0,6 1,2 
2006** 15,4    

Portugalia 
2001* 12,2 1,1 0,4 1,8 
2007* 15,1 1,4 0,8 2,1 

România 2004* 2,7 0,4 0,3 0,8 
2007* 3,7 0,1 0,1 0,7 

UK 2004** 40,4 9,0 12,3 11,0 
Austria 2004* 29,7 2,9 3,7 5,2 
Letonia 2003* 22,9 1,4 6,0 6,2 
Luxemburg 1998* 16,1 0,5  2,3 
Lituania 2004* 15,7 0,7 2,6 2,6 
Bulgaria 2005*** 13,5 3,8 4,4 3,8 
Estonia 1998*** 12,0 3,0 6,0 3,0 
Cipru 2006* 6,9 1,4 0,9 2,1 
Malta 2001*** 4,9 1,1 1,1 1,7 
Notă: grupa de vârstă:  *– 15-24 de ani, ** - 16-24 de ani, ***-18-24 de ani;  ţările au fost ierarhizate după prevalenţa 
pentru consumul de cannabis (descrescător după valoarea din ultimul sondaj realizat şi grupat în funcţie de modificările între 
primul şi ultimul sondaj ) Sursa: EMCDDA- Tabelul GPS-14 (http://www.emcdda.europa.eu) 
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 comparând primul cu ultimul sondaj disponibil: se înregistrează o scădere 

a consumului în Cehia – 1,6%, Polonia - 1,3% şi Grecia – 7,6%; în Olanda după o 

creştere de 3,4%, în 2005 consumul a scăzut la nivelul iniţial; creşterea procentului 

de tineri care au consumat cannabis cel puţin o dată în viaţă în Spania – 33,3%, 

Suedia – 12,6%, Slovenia – 12%, Italia – 10%, Franţa – 9,4%, Ungaria –6,3%, 

Danemarca – 3,3%, Finlanda – 3%, Portugalia – 2,9%,Germania 2,5%, Irlanda – 

2%, Norvegia – 1,6%, Belgia -1,3% şi România – 1%;  
În privinţa celorlalte droguri ilicite: 

 consumul de cocaină - prevalenţe mari se înregistrează în UK, Spania, 

Danemarca, Irlanda şi Italia, iar cele mai mici prevalenţe s-au înregistrat în România, 

Luxemburg, Grecia, Lituania, Malta şi Polonia; între primul şi ultimul sondaj s-a 

înregistrat o creştere a consumului în Spania – 7,3%, Danemarca – 3,3%, Italia – 

2,9%, Irlanda – 1,9%, Franţa – 1,1%, Portugalia – 0,3% şi Germania – 0,2%; 

 consumul de amfetamină – înregistrează valori mari în UK, Danemarca, 

Norvegia, Estonia, Letonia, Ungaria şi Germania, iar cea mai mică valoare în 

România – 0,1% şi Grecia – 0,2%; 

 consumul de ecstasy – înregistrează valori mari în Cehia, UK, Slovenia, 

Ungaria, Spania, Irlanda, Letonia, Danemarca, Germania, Austria şi Olanda, iar cea 

mai mică valoare în România – 0,7%. 
 

2.1.2. Prevalenţă şi stabilirea modelelor de consum problematic al drogurilor  

Scop: estimări comparabile şi relevante privind prevalenţa şi modelele de 

consum de droguri problematice, cum ar fi dependenţa de heroină sau injectarea de 
droguri, care nu sunt relevant măsurate prin sondaje. Acest indicator este utilizat 

pentru evaluarea nevoilor de tratament sau a măsurilor de reducere a consecinţelor 
dăunătoare sănătăţii şi oferă o bază pentru estimarea altor costuri sociale, cum ar fi 

criminalitatea asociată consumului750.  
Metodă: Estimări statistice bazate pe date existente (tratament, poliţie, SIDA, 

decese). 
 

Începând cu 1990, preţul heroinei a fost relativ stabil pe piaţa ilegală a 
drogurilor din România (cu excepţia unei perioade scurte, în 2001, din cauza 

războiului din fosta Iugoslavie), fapt ce a atribuit acestui drog reputaţia de „drog 
accesibil” sau de „drog pentru săraci”, devenind astfel şi drogul „problemă” cu cel 

mai frecvent consum, foarte mulţi consumatori începând adesea direct cu heroina 
administrată intravenos.   

Evaluare rapidă a situaţiei (rapid situation assessment) consumului de heroină 
injectabilă751: 

                                                   
750 http://www.ana.gov.ro/indicatori_raportare.php 
751 în România, estimarea consumului problematic de droguri poate fi realizată numai în cazul 
heroinei, numărul mic de admiteri la tratament pentru cocaină sau amfetamine nepermiţând astfel de 
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 1998752 - Estimarea753 a avut în vedere patru judeţe: Bucureşti, Constanţa, 

Iaşi şi Timişoara754; conform evaluării a rezultat un număr de 60 de persoane 

consumatoare de droguri injectabile în Constanţa şi 781 în Bucureşti755. Drogul 

injectabil utilizat pe scară largă a fost heroina, 72% dintre CDI fiind tineri, cu vârsta 

cuprinsă între 20 şi 29 de ani756. Concluziile au indicat diferenţa care există între 

Bucureşti şi restul ţării atât în ceea ce priveşte drogul consumat, numărul 

consumatorilor care au solicitat servicii sau îngrijiri medicale, cât şi a numărului 

estimat de consumatori de droguri. Studiul mai relevă o mai slabă conştientizare a 

riscului asociat consumului de droguri injectabile în cazul respondenţilor din 

Constanţa şi Timişoara, faţă de cei din Bucureşti; 

 2002757 - a avut în vedere patru oraşe: Bucureşti, Constanţa, Iaşi şi 

Timişoara. Conform evaluării a rezultat un număr de cca. 30.000 (numărul variază 

                                                                                                                      
evaluări; nu a fost realizată, până în prezent, nici o  estimare a consumului problematic de droguri la 
nivel naţional. 
752 în programul "Marea Alianţă Română Antidrog" (MARA) publicat în  MO nr. 949/26.10.2005 
este menţionată evaluarea realizată de Banca Mondială şi publicată în 1998 - "HIV.AIDS in South 
Eastern Europe" – în care se aprecia că numărul CDI din România era de 10.000 
753 a fost realizată de către Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate din Bucureşti, cu 
sprijinul UNICEF, UNAIDS şi CIDA. Metodologie studiu: interviu (CDI, personalul de 
supraveghere şi suport din penitenciare, mass-media, personal medical, personal din 
cluburi/discoteci/alte locuri de petrecere a timpului liber),  focus grup cu poliţişti, chestionare elevi şi 
studenţi. În studiu au intrat consumatori cu multiple internări (spaţiul temporal dintre reinternări a 
fost la Spitalul de Urgenţă de 3 luni şi 1 săptămână iar la Centrul Pilot de Intervenţii în Toxicomanii 
de 2 luni), 89% dintre consumatori fiind bărbaţi. S-a încercat folosirea tehnicii estimării nominale: 
presupune abordarea unui număr de consumatori de droguri, fiecare fiind rugat să aprecieze numărul 
cunoscuţilor care consumă droguri injectabile şi care au apelat în ultimele 6 luni la serviciile medicale 
de dezintoxicare din oraş; totodată, pentru a evita dubla, tripla, cvadrupla etc. numărătoare, 
respectivului i se mai solicitau câteva indicii despre persoana respectivă (iniţialele numelui şi 
prenumelui, vârsta , sexul). Ulterior se compară codurile întregii liste, anulând codurile duble, triple 
etc. şi se obţine valoarea x. Apoi se confruntă lista pacienţilor spitalizaţi în serviciile medicale 
respective în ultimele 6 luni cu lista persoanelor (codurilor) nominalizate de intervievaţi şi se obţine 
valoarea y. Prin raportarea celor 2 valori x/y se obţine un factor de multiplicare (k). Numărul estimat 
al consumatorilor de droguri se calculează ponderând factorul de multiplicare k cu numărul total al 
celor cu care s-a discutat. Toţi consumatorii intervievaţi au refuzat însă să ofere astfel de indicii, 
făcând imposibilă aplicarea tehnicii  
754 Criteriile alegerii acestor oraşe de către autorii studiului au fost mărimea şi importanţa lor, ca şi 
poziţionarea geografică, elemente care contribuie la mărirea accesului la piaţa ilicită, care, alături de 
aglomerarea urbană favorizează extinderea fenomenului de consum. La Iaşi şi Timişoara nu s-a reuşit 
realizarea unei estimări datorită numărului mic de persoane care au acceptat să fie intervievate. 
Estimarea pentru Constanţa nu respectă în totalitate tehnica estimării nominale (nu elimină erorile 
date de posibila numărare a unei persoane de mai multe ori) 
755 S-a recurs la tehnica captură-recaptură deoarece exista o bază de date mai largă de la Centrul Pilot 
de tratare a toxicomanilor şi de la Spitalul de Urgenţă; 39 de utilizatori de droguri injectabile s-au 
regăsit în ambele baze 
756 media situându-se la 24 de ani, cu o deviaţie standard de 5 ani; cel mai tânăr subiect avea 15 ani, 
iar cel mai vârstnic 45 ani 
757 realizată de Comisia Naţională de Luptă Anti-SIDA şi Fundaţia ROMTENS şi cu sprijinul tehnic 
şi financiar al UNICEF şi UNAIDS 
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între 18.000-40.000) de CDI în Bucureşti (aprox. 1,3 % din totalul populaţiei 

oraşului) şi 211 în Timişoara. Rezultatele studiului „Situaţia utilizatorilor de droguri 

injectabile în România” indică o proporţie mare a celor ce folosesc în comun acele şi 

seringile: aproximativ jumătate dintre CDI din Bucureşti şi Timiş, aproximativ o 

treime dintre cei din Iaşi şi mai puţin de o zecime dintre cei din Constanţa; 

 2003758 - realizată de către ANA în cooperare cu UNAIDS România, prin 

metoda captură – recaptură759, pe baza datelor colectate pe trei surse de date diferite 

şi independente: patru spitale din Bucureşti, ONG-uri care desfăşoară programe de 

harm-reduction (ALIAT şi ARAS), precum şi date de la DGCCOA din cadrul 

IGPR. Rezultatele au arătat că 1% din populaţia Bucureştiului consumă heroină 

injectabilă, ceea ce reprezintă un număr estimat de 24 000 de cazuri760. Atât pentru 

femei cât şi pentru bărbaţi, peste 50% din numărul total de cazuri au cel mult 24 de 

ani761 (ceea ce reprezintă mai mult de 1% din populaţia Capitalei) ; 

 2007 – realizată de ANA prin metoda multiplicatorilor762: ca benchmark au 

fost utilizate datele privind admiterea la tratament ca urmare a consumului de 

droguri (program substitutiv cu metadonă), iar multiplicatorul a fost obţinut prin 

studiul privind prevalenţa bolilor infecţioase asociate CDI 763 unde analiza datelor a 

                                                   
758 Raportul pe Romania (2003) pg. 27-28; în Raportul pe Romania – 2005 (cu date din 2004) – p. 39 este 
menţionată următoarea evaluare rapidă realizată în 2004, tot prin metoda captură – recaptură, de 
ANA şi Centrul ONU din Bucureşti, în colaborare cu trei asociaţii- ARAS, ALIAT şi Open Doors, 
în perioada iunie-noiembrie 2004, fiind folosite doar două surse de date (pentru care s-a folosit, 
pentru prima oară în România, sistemul de codificare  pentru CDI care se adresează programelor de 
schimb de seringi): ONG-urile menţionate şi care derulau în Bucureşti programe de schimb de 
seringi şi patru centre de tratament din reţeaua MS. Numărul estimat de consumatori de heroină 
injectabilă din Bucureşti a fost de 23.949 (15.774 - 32.124 - pentru un interval de încredere de 95%). 
Acelaşi număr a rezultat şi din estimarea realizată cu un an înainte, dar definiţia utilizată în 2003 
pentru consumul problematic a fost diferită (consum regulat/de lungă durată de heroină). 
759 reguli: interzicerea migrării pe parcursul studiului (iunie-noiembrie 2003); posibilitate egală de 
includere în calcul pentru toţi indivizii; sistem unic de codificare; surse independente de date. Au fost 
folosite date referitoare la un număr de 2100 de persoane care au intrat in contact direct cu una 
dintre instituţiile menţionate: datele furnizate de sursele medicale au fost introduse într-o bază de 
date unică (1886 de cazuri), eliminându-se astfel „numărarea dublă” şi care a fost intersectată cu baza 
de date a poliţiei (228 de cazuri), rezultând un număr de 17 cazuri comune (17 CDI, care s-au adresat 
sistemului de sănătate în perioada iunie-noiembrie 2003, au fost înregistraţi şi în evidenţa poliţiei 
pentru diferite motive (trafic, consum etc).  Evaluarea a presupus intersecţia datelor din câte două 
surse o dată şi nu prin intersecţia simultană a celor trei surse menţionate. Pentru 2 baze de date (n1 şi 
n2), în care au fost identificate m elemente comune, numărul estimat (N) al consumatorilor se 
calculează după formula N= (n1/m) x n2.  
760 extremele variind pentru un „interval de încredere” de 95% între 13.694 şi 34.318 
761 <19 ani – 12,1%, 20-24ani  - 40,5%, 25-29 ani – 29,9%, 30-34 ani – 11,7%,  35 ani – 5,8%  
762 la intersecţia bazelor de date (cele furnizate de poliţie cu cele furnizate de centrele de tratament; 
cele furnizate de poliţie cu cele furnizate de serviciile de urgenţă; datele furnizate de centrele de 
tratament cu datele furnizate de serviciile de urgenţă) s-au obţinut valori cu intervale de încredere 
foarte largi, observându-se totodată şi o distribuţie diferită a populaţiei în funcţie de grupa de vârstă 
de la o sursă de date la alta 
763 chestionar aplicat consumatorilor de droguri injectabile din Bucureşti aflaţi în programele de 
schimb de seringi (N= 300, perioada de colectare a datelor mai-octombrie 2007) 
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indicat că 7,5% dintre persoanele incluse în servicii de dezintoxicare şi programe de 

schimb de seringi au fost incluşi, în ultimul an, şi într-un program substitutiv cu 

metadonă. A rezultat764 un număr estimat de 16900765 consumatori problematici de 

droguri în Bucureşti (o rată de 1,74 la 1000 de persoane în vârstă 15-49 ani); 

 2008 - realizată de ANA prin metoda multiplicatorilor (acelaşi utilizat în 

2007), iar ca benchmark au fost utilizate datele privind admiterea la tratament ca 

urmare a consumului de droguri (program substitutiv cu metadonă) în 2008. A 

rezultat un număr estimat de 17.400 (17.387; 95% CI: 11.855 – 32.600) consumatori 

problematici766 de droguri în Bucureşti (o rată de 1,75 la 1000 de persoane în vârstă 

15-49 ani); 

 2009 - realizată de ANA prin metoda multiplicatorilor: ca benchmark au 

fost utilizate datele privind utilizatorii de droguri din serviciile de schimb de seringi 

din Bucureşti în 2009 (9457 CDI), iar multiplicatorul a fost obţinut în urma Studiului 

de supraveghere epidemiologică şi comportamentală HIV şi hepatite în rândul 

consumatorilor de droguri injectabile din Bucureşti767, realizat în septembrie 2008-

iulie 2009 de către UNODC, ANA şi Angel Appeal România. A rezultat un număr 

estimat de 17.767 consumatori problematici768 de droguri în Bucureşti. 
 

Studii în rândul consumatorilor de droguri: 

 1997 – CSCPT769 a realizat studiul “Consumatorii de droguri internaţi; 

repere psiho-comportamentale” care a relevat următoarele aspecte: drogul cel mai 

consumat de subiecţi este heroina770, în doze variind între 1 şi 4 gr/zi, cu o medie de 

2 gr. La început drogul se consumă sub formă de ţigări sau prin “tehnica foliei” 

împărţite în grup, pentru ca ulterior tinerii să şi-le procure singuri şi să-şi 

administreze doze din ce în ce mai mari, apelând chiar şi la  metoda injectabilă 

pentru a mări efectul. Consumul de droguri se face în majoritatea cazurilor (peste 

80%) în cadrul anturajului (grupurile de cartier, discoteci, etc.)771, dar şi în propria 

                                                   
764 estimarea s-a făcut prin împărţirea numărului de persoane care au fost incluse în programele de 
substituţie cu metadonă, în anul 2007, la multiplicator = 0,075 ( 95% CI: 0,04 – 0,11) 
765 16867- extremele variind pentru un „interval de încredere” de 95% între 11500 şi 31625 
766 Definiţia cazului – consum de droguri injectabile; grupa de vârstă: 15-49 ani; Bucureşti (principala 
limită în realizarea unei estimări la nivel naţional este reprezentată de disponibilitatea 
serviciilor/programelor din restul ţării.) 
767 Behavioral Surveillance Survey among Injecting Drug Users from Bucharest, Romania 
768 extremele variind pentru un „interval de încredere” de 95% între  16.345 şi 19.459; definiţia 
cazului – consumatori de droguri injectabile; grupa de vârstă: 15-49 ani; Bucureşti  
769 Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT)  
770 ocazional, se consumă şi marihuana, haşiş, cocaină sau combinaţii de droguri, alcool şi 
medicamente (ex.: vodcă cu diazepam) 
771 este însă prezent cu o pondere mai mică (aproximativ 25%) în cadrul liceelor de elită bucureştene 
(Lazăr, Şincai, Caragiale, etc.), frecventate de copii proveniţi din familii cu poziţii sociale şi posibilităţi 
materiale foarte bune 
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