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Se estimează că, în anul 2014, la nivel
mondial:
 247 de milioane de persoane (1 din 20 de
persoane), cu vârste cuprinse între 15 și 64 de
ani, au consumat cel puțin un drog ilegal;
 27 de milioane de oameni sunt consumatori
problematici de droguri;
 aproape jumătate din acești consumatori
problematici de droguri își injectează drogurile;
 14% din cei care își injectează droguri, sunt
infectați cu HIV.
(Sursa: UNODC – World Drug Report 2016)

Primul pas pentru prevenirea eficientă a consumului de
droguri și a altor comportamente riscante este ascultarea
cu empatie și atenție.
Majoritatea copiilor și adolescenților nu vor consuma
niciodată droguri, iar cei care o fac sunt adesea afectați
de vulnerabilități pe care nu le pot controla.
Utilizați prevenirea pe baze științifice pentru a aborda
vulnerabilitățile reale ale copiilor și tinerilor și pentru a le
oferi abilități și oportunități.

(Sursa EMCDDA – Raportul european privind drogurile 2016)
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ROMÂNIA continuă să se numere
printre țările europene cu cel mai
scăzut consum de droguri fiind,
pentru majoritatea drogurilor, sub
media europeană a consumului.
Drogurile cele mai consumate sunt canabisul şi
noile substanţe psihoactive (NSP), fiind cele mai
disponibile droguri de pe piaţă, în percepţia
elevilor de 16 ani..

Programele de prevenire pe baze științifice au fost
implementate eficient în întreaga lume, rezultând familii,
școli și comunități mai fericite.

Conform celor mai recente date ESPAD (anul
2015), 8,1% dintre adolescenții de 16 ani au
experimentat consumul de canabis, 6,1% au
consumat în ultimul an, iar 2,9% dintre ei au fumat
marijuana sau hașiș în ultima lună.

Locuri în care
prevenirea poate
avea succes

1,4% dintre elevi au debutat în consumul de
canabis la vârsta de 13 ani sau mai devreme.

În Uniunea Europeană, în anul 2014:
 Se estimează că peste 88 de milioane de adulți,
respectiv puțin peste un sfert din populația cu
vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, au încercat
droguri ilegale într-un anumit moment din viața
lor.
 Consumul de droguri este mai frecvent raportat
în rândul bărbaților (54,3 milioane) decât al
femeilor (34,8 milioane).
 Drogul cel mai frecvent consumat este
canabisul (51,5 milioane de bărbați și 32,4
milioane de femei.
 Nivelurile de consum de canabis de-a lungul
vieții variază considerabil de la o țară la alta, de
la aproximativ 4 din 10 adulți în Franța și o
treime dintre adulți în Danemarca și Italia, la
mai puțin de unul din 10 în Bulgaria, Ungaria,
Malta, România și Turcia.
 Se estimează că 17,8 milioane de adulți tineri
au consumat droguri în ultimul an, numărul
bărbaților fiind de două ori mai mare decât cel al
femeilor.
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5,1% dintre elevii de 16 ani au consumat
experimental NSP, iar 3,1% au consumat recent.

la locul de muncă

în grădinițe
în familie

Cele mai consumate NSP sunt cele care se
prezintă sub forma amestecurilor de ierburi de
fumat cu efecte asemănătoare drogurilor, consumul
recent de astfel de amestecuri fiind declarat de
2,7% dintre adolescenţi.
În anul 2015, au fost declarate, la nivel național, 21
cazuri de deces asociat în mod direct consumului
de droguri, dintre care 18 cazuri în rândul bărbaților
și 3 cazuri în rândul femeilor.

în clinici / spitale

în școli și licee / universități

în comunități / organizații religioase

Toate cazurile de deces asociate direct consumului
de droguri înregistrate în anul 2015, au survenit la
persoane în vârstă de până în 44 ani, majoritatea
fiind situată în segmentul 25-29 ani (10 din cele 21
de cazuri).
(Sursa: ANA – Raport național privind situația drogurilor 2016)

