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Rezumat: In prezent, traficul şi consumul de droguri a depăşit stadiul de simplu fenomen şi se manifestă ca 

una dintre cele mai incitante şi îngrijoratoare probleme cu care se confruntă civilizaţia la nivel mondial. Societatea 

românească contemporană se confruntă cu transformări majore în toate sferele vieţii economico-sociale, care au 

generat o insecuritate economică şi socială, suspiciune şi frustrare, un sentiment de descurajare şi chiar de 

inadaptare. Comportamental, aceste percepţii şi atitudini se materializează şi în comportamente deviante sociale, în 

care, un loc aparte îl ocupă consumul de droguri cu efecte negative asupra stării individului şi asupra relaţiilor lui 

economice şi sociale. Consumul de droguri ilegale reprezintă un factor recunoscut care contribuie la povara globală a 

bolilor şi la creşterea costurilor pentru combaterea acestui fenomen. Lucrarea prezintă o succintă analiză 

comparativă a efectelor sociale şi economice generate de fenomenul consumului de droguri în România şi Uniunea 

Europeană.  

 

Cuvinte cheie: droguri; costuri; impact economic; marginalizare; excluziune socială. 

 

 

Introducere 

 

Analiza fenomenului drogurilor la nivel mondial în ultimii ani pune în evidenţă caracterul complex, 

dinamic al acestuia, extinderea sa pe întreaga planetă. În acest context, consumul de droguri este o problemă 

socială şi economică majoră, ca rezultat al unui anumit tip de influenţă a societăţii, a mediilor de socializare: 

familia, şcoala, grupul de prieteni, cartierul, societatea în ansamblu. 

În ultimele două decenii, problema drogurilor din Europa treace printr-o fază deosebit de dinamică, 

iar datele disponibile sugerează că disponibilitatea drogurilor este ridicată, iar în unele zone chiar în creştere. 

În acest context, apar noi impedimente majore în calea intervenţiilor naţionale şi europene existente pentru 

combaterea consumului de droguri şi a problemelor asociate. 

Ca în cazul oricărui fenomen socio-economic, şi în cazul consumului de droguri se poate vorbi de 

multidimensionalitate, analiza şi explicarea consumului de droguri putând fi privite în funcţie de mai multe 

aspecte ale vieţii sociale şi economice.  

Consumul de droguri ilegale reprezintă un factor recunoscut care contribuie la povara globală a 

bolilor. Acest fenomen este asociat cu probleme de sănătate acute şi cronice, agravate de diverşi factori 

precum proprietăţile substanţelor, calea de administrare, vulnerabilitatea persoanei şi contextul social în care 

sunt consumate drogurile. 

Din cauza consumului, individul percepe realitatea în mod deformat, având halucinaţii vizuale, 

auditive, olfactive, care îşi pun amprenta asupra comportamentului său. Într-un asemenea context, 

consumatorul de droguri este uneori agresiv cu cei din jur, periclitând integritatea fizică sau psihică a 

acestora. Studiile din domeniu indică faptul că nu sunt puţine cazurile în care o persoană dependentă de 

droguri se face vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra familiei, precum abandonul de familie, rele 

tratamente aplicate minorului şi alte asemenea fapte. Abuzul de substanţe poate genera accidente de 

circulaţie, accidente de muncă, încălcându-se normele de protecţie a muncii.  
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Atât pentru elaborarea politicilor, cât şi pentru evaluarea lor, un rol important revine evaluării şi 

înţelegerii costurilor acţiunilor de combatere a consumului de droguri. Cu toate acestea, informaţiile 

disponibile privind cheltuielile publice în domeniu, efectuate în Europa, atât la nivel local, cât şi naţional, 

sunt în continuare insuficiente şi eterogene. În ultimul deceniu, 22 de ţări au realizat estimări complete ale 

cheltuielilor publice în materie de droguri, acestea variind între 0,01% şi 0,5% din PIB. De asemenea, 

tratamentele pentru consumul de droguri şi alte costuri medicale reprezintă o mare parte din cheltuielile 

estimate pentru intervenţiile de reducere a cererii. 

 

1. Consumul de droguri în România - scurtă prezentare 

 

În prezent, consumul de droguri în România ca şi în Europa implică o gamă mai largă de substanţe 

decât în trecut. 

Dacă la nivelul Uniunii Europene se estimează că peste 92 de milioane de persoane în vârstă de 15-

64 de ani (ceea ce reprezintă peste 25% din populaţia Uniunii), au încercat droguri ilegale într-un moment al 

vieţii, în România, la nivelul populaţiei generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului 

oricărui tip de drog ilicit de 7,6%. Studiile efectuate în statele membre indică faptul că se înregistrază 

creşteri pentru toate tipurile de consum. Diferenţele de tendinţă, înregistrate pot fi explicate prin revigorarea 

interesului pentru noile substanţe psihoactive, dar şi prin evoluţia consumului de canabis, care, în România 

deşi înregistrează cele mai mici valori din Europa, îşi continuă tendinţa ascendentă. 

Printre principalele caracteristici ale consumului şi abuzului de droguri în România pot fi amintite: 

a. răspândirea fenomenului pe întreg teritoriul ţării; 

b. extinderea utilizării medicamentelor cu conţinut psihotrop fără prescripţie medicală, uneori 

în amestec cu alcoolul; 

c. creşterea numărului deţinătorilor şi consumatorilor de droguri precum heroina, canabisul, 

cocaina şi creşterea utilizării intravenoase a drogurilor; 

d. creşterea numărului consumatorilor de alcool şi tutun la persoane cu vârsta cuprinsă între 15-

24 de ani; 

e. creşterea consumului de amfetamine în rândul elevilor; 

f. formarea unor grupuri de consum şi distribuţia drogurilor pe criterii de vârstă sau 

microgeografice; 

g. răspândirea consumului de droguri în baruri, cluburi, campusuri universitare, licee şi altele 

locuri frecventate în special de tineri. 

Cel mai consumat drog în România continuă să fie canabisul (la nivelul populaţiei generale, 

identificându-se, în anul 2016, o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului de canabis de 5,8%). Pe poziţia a 

doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanţe psihoactive (NSP) - 

2,5%, apoi cocaina/crack şi LSD - câte 0,7%, ecstasy - 0,5%, ciupercile halucinogene - 0,4%, heroina, 

amfetaminele şi ketamina - câte 0,3%. 

Consumul de canabis este mai prevalent în rândul bărbaţilor, valorile înregistrate fiind de două ori 

mai mari, comparativ cu nivelul observat în cazul femeilor (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Mariana BĂLAN 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

Figura 1 Prevalenţa consumului de droguri în populaţia generală, în funcţie de perioada analizată  

şi pe sexe 

 
      Sursa datelor: Raportul Agenţiei Naţionale Antigrog privind situaţia drogurilor, 2017, [1] 

 

Din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, inclusă în eşantion, 0,7% a experimentat 

consumul de cocaină/crack, iar procentul bărbaţilor consumatori este aproape dublu faţă de cel al femeilor 

consumatoare (0,8% faţă de 0,5%) (Figura 1). 

Consumul de cocaină/crack este experimentat atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, raportul 

prevalenţelor înregistrate în cele două medii fiind de 4,5. Şi la nivel regional (fără Regiunea Sud-Vest 

Oltenia) se înregistrează consum experimental de cocaină/crack: în Regiunea Bucureşti-Ilfov (1,3%), 

Regiunea Vest (1,1%) şi Regiunea Nord-Vest (0,8%) şi în scădere în Regiunea Vest (0,6%) şi Regiunea 

Nord-Vest (0,2%).  

La nivelul populaţiei generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului de heroină 

de 0,3%, bărbaţii înregistrând o prevalenţă a consumului de-a lungul vieţii de 0,3%, faţă de 0,2% în rândul 

femeilor (Figura 1). 

2,5% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, inclusă în eşantion a experimentat 

consumul de NSP, populaţia de sex masculin consumatoare de NPS reprezentând dublul populaţiei feminine 

care prezintă acelaşi comportament (Figura 1). Cele mai mari prevalenţe ale consumului de NPS s-au 

înregistrat în rândul populaţiei tinere, îndeosebi a celor cu studii universitare şi postuniversitare. Ca şi în 

cazul celorlalte tipuri de droguri ilicite, se constată un consum predominant de NSP în mediul urban, iar la 

nivelul regiunilor consumul experimental de NPS, variază de la 0,7 % în Regiunea Nord-Vest la 4,9% în 

Bucureşti-Ilfov.  

În cazul consumului de ecstasy, 0,5% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, a 

consumat acest tip de drog cel puţin o dată în viaţă. De-a lungul vieţii, 0,9 % dintre bărbaţi au declarat că au 

consumat ecstasy de-a lungul vieţii, ponderea femeilor consumatoare fiind de 0,1% (Figura 1). Consumul 

experimental de ecstasy este de 3 ori mai ridicat în mediul urban decât în cel rural, iar la nivel regional 

variază de la 1,1% (Regiunea Nord-Vest), la 0,1% (Regiunea Centru şi Regiunea Nord-Est). 

În anul 2016, amfetaminele au înregistrat în România o prevalenţă a consumului de-a lungul vieţii de 

0,3%, cea mai mare înregistrându-se la grupa de vârstă 25-34 ani (0,6%). Prevalenţa în rândul populaţiei 

masculine a fost de 6 ori mai mare decât cea observată în rândul celei feminine (0,6%, faţă de 0,1%) (Figura 

1).   

Ca şi în cazul celorlalte tipuri de droguri analizate, amfetaminele sunt consumate cu predilecţie în 

mediul urban, decât în cel rural, unde se înregistrează o prevalenţă de 5 ori mai mare (0,5%, faţă de 0,1%) şi 

la nivel teritorial, cei mai mulţi consumatori fiind din Bucureşti-Ilfov (0,7%) şi din Regiunea Nord-Vest 

(0,7%). 
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2. Consumul de droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor 

 

Adolescenţii şi tinerii constituie categoria cea mai vulnerabilă, deoarece aceştia sunt mai deschişi la 

nou, mai predispuşi la diferite experienţe, mai permeabili în adoptarea unor comportamente de risc. Este o 

vârstă caracterizată prin dorinţa de a face descoperiri, de a explora mediul înconjurător, o etapă în care se 

deschide un orizont de posibilităţi aparent nelimitate. Fiind o perioadă confuză, de schimbări şi de căutare a 

propriei identităţi, tinerii recurg la consumul de substanţe. 

La nivel naţional, în rândul elevilor de 16 ani, se înregistrează o prevalenţă a consumului oricărui tip 

de drog ilicit (inclusiv medicamentele utilizate fără prescripţie medicală) de-a lungul vieţii de 15,7%, acest 

tip de consum fiind mai mare în rândul băieţilor – 17,5%, faţă de 14% în rândul fetelor. 

Datele furnizate de sondajele realizate în cadrul ”Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, 

alcool şi droguri- 2015” [2] au relevant faptul că cele mai experimentate droguri în rândul tinerilor de 16 ani 

din România sunt canabisul cu o prevalenţă de 8,1% şi NSP cu o prevalenţă de 5,1%, cu valori de 

aproximativ 2 ori mai mari ale prevalenţelor consumului droguri în rândul băieţilor, comparativ cu cele 

înregistrate în rândul fetelor (Figura 2).  

 

Figura 2  Prevalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii în rândul adolescenţilor, în funcţie de sex şi 

tipul drogului consumat  

 

 
Sursa datelor: Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri. ESPAD - 2015, Agenţia 

Naţională Antidrog 

 

Noile substanţe psihoactive (NSP), cunoscute şi sub denumirea de „etnobotanice” sunt, după 

cannabis, cele mai consumate droguri în rândul elevilor din România. Astfel, 5,1% dintre elevii de 16 ani 

incluşi în eşantion au experimentat consumul de NSP şi, comparativ cu valorile observate la nivel european, 

România se află peste mediile europene. 

În ceea ce priveşte debutul în consum de droguri, pentru toate tipurile de droguri considerate, 

cercetările au evidenţiat că cele mai mici vârste medii de debut se înregistrează în rândul adolescenţilor de 

sex masculin: 11 ani în consumul de somnifere, 13 ani în consumul de antidepresive, 14 ani în consum de 

sedative/tranchilizante, respective în cel de inhalante, 14,5 ani în consumul de substante noi cu proprietăţi 

psihoactive (etnobotanice), 21,3 ani în consumul de cannabis, 22,3 ani în consumul de heroină şi 21 ani în 

consumul de amfetamine. Vârsta medie de debut în consumarea de droguri pentru fete este mai mare, fiind 

de 15 ani şi înregistrându-se pentru consumul de substante noi cu proprietăţi psihoactive (etnobotanice), 

respectiv pentru cel de antidepresive (Figura 3). 
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Figura 3. Vârsta de debut în consumul de droguri 

 
Sursa datelor: Raportul Naţional privind situaţia drogurilor - Noi evoluţii şi tendinţe. 2017, Agenţia 

Naţională Antidrog  

 

Analiza evoluţiei consumului de droguri de-a lungul vieţii, pe tipuri de droguri pentru tinerii de 16 

ani indică scăderi ale prevalenţei de-a lungul vieţii pentru consumul de inhalante, amphetamine şi 

tranchilizante şi sedative, creşteri ale prevalenţei de-a lungul vieţii pentru consumul de cannabis, cocaină şi 

heroină şi o relativă menţinere a valorilor consumului de droguri pentru celelalte tipuri de droguri.   

Prin urmare, se poate concluziona că, canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, 

atât în populaţia generală, cât şi în cea şcolară.  

Datele furnizate de Agenţia Naţională Antidrog indică faptul că în anul 2016 s-a atins un maximum 

în ceea ce priveşte cererea de tratament pentru dependenţa de droguri, numărul beneficiarilor ajungând la 

3544 (fiind de 2,6 ori mai mare decât minimumul înregistrat în anul 2006 - 1350 beneficiari), distribuită între 

cele trei tipuri de droguri care domină tabloul asistenţei pentru dependenţa de droguri din România: canabis, 

opioide şi noi substanţe psihoactive. 

 

3. Efectele economice şi sociale ale consumului de droguri în România în context european  

 

Prin efectele sale, consumul de droguri reprezintă unul dintre cele mai dificil de contracarat. Efectele 

cele mai grave, prin amploare şi durată, sunt resimţite în primul rând în starea de sănătate a consumatorului.  

La nivel global [3], decesele cauzate de consumul de droguri au fost, în anul 2016, de 452000 

persoane, cu un vârf în rândul grupului de vârstă 30-34 ani (aproximativ 22%), iar decesele datorate HCV 

netratate fiind înregistrate într-un grup de vârstă mai mare (55-59 ani). 

Pe lângă efectele proprii consumului diferitelor tipuri de substanţe ilicite, dăunător este şi 

comportamentul de risc în care se angajează aceste persoane în procurarea şi utilizarea drogurilor. De cele 

mai multe ori, consumul de droguri are loc în condiţii nesigure, ceea ce duce la răspândirea bolilor 

infecţioase (în special HIV, dar şi a hepatitei şi tuberculozei). La aceasta se mai adaugă şi de accesul limitat 

la mijloacele de prevenţie şi tratament, crescând astfel riscul de transmitere a acestor maladii. 

Efectele consumului de droguri pot fi grupate pe tipuri de tulburări: fizice (efecte ce cauzează 

organismului) sau psihice (care au efecte negative asupra echilibrului persoanei) [4].   

Din categoria efectelor fizice fac parte problemele cardiace (vegetaţii pe valvă mitrală, favorizând 

apariţia infarctului), oscilaţii ale pulsului, stopul cardio-respirator, afecţiuni ale căilor respiratorii, stare de 

greaţă, ameţeli. Consumului intens (>10 ori/zi) poate duce la aparaţia stafilococului auriu, acesta producând 

infecţii supurative sau septicemie.   

În categoria efectelor psihologice se regăsesc tulburările de memorie, atenţie şi logonevroza 

(bâlbâiala), dereglări psihopatologice (paranoia, accentuarea stării de depresie, halucinaţii), schimbări de 

comportament, panica, exacerbarea tentativelor de suicid şi agresivitate crescută, scăderea stimei de sine, 
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dependenţa psihică. Alţi autori cum ar fi Gilles Ferreol [5] apreciază că efectele consumului de droguri pot fi 

scontate şi nedorite. 

Cele scontate sunt bucuria, sentimentul de tensiune psihică, excitaţia psihologică dar şi reacţiile 

violente produse de substanţele stimulente, relacsarea, somnolenţa, calmul psihic, produse de substanţele 

sedative şi modificarea percepţiilor provocate de halucinogene. Cele nedorite de consumatori ar fi: 

dependenţa, efectele negative asupra sistemului nervos central, asupra inimii şi asupra altor organe vitale. 

Efectele sociale ale consumului de droguri trebuie analizate în funcţie de mediu de socializare: 

şcoala, grup de prieteni, familie, cartier, societatea în ansamblul ei. Consumatorul dependent de droguri este 

marginalizat, stigmatizat de către ceilalţi membrii ai societăţii care îl exclud din cercurile lor. Acesta devine 

pasiv faţă de îndatoririle sociale, violent, prezintă un interes scăzut faţă de şcoală, munca este desconsiderată, 

nu se mai integrează în propria familie, etc. Societatea tolerează consumatorii de droguri legale (alcool şi 

tutun), însă nu manifestă înţelegere pentru utilizatorii de „prafuri albe”. Mediul socio-cultural în care 

individul îşi desfăşoară traiul este extrem de important, acesta putând susţine persoana în lupta cu substanţele 

„morţii” sau, dimpotrivă, să o trimită spre adicţie. 

Din punct de vedere psihologic, consumul de droguri face ca, mai devreme ori mai târziu, să apară 

probleme emoţionale şi mentale (anxietate, tulburări de memorie, izolare, scăderea stimei de sine, etc). 

Totodată este evident apariţia comportamentului deviant al dependentului (psihotic, suicidar, agresiv, 

paranoic, depresiv, cât şi vagabondajul).  

Monitorizarea deceselor survenite în rândul consumatorilor de droguri oferă o imagine concretă 

asupra impactului consumului de droguri şi a consecinţelor sale. Şi pentru anul 2016, s-au înregistrat 

dificultăţi în colectarea datelor referitoate la decesele datorate consumului de droguri de la întreaga reţea 

medico-legală. În acest context, la nivel naţional (în lipsa datelor de la 11 instituţii medico-legale judeţene), 

în anul 2016, au fost declarate 19 cazuri de decese asociate în mod direct consumului de droguri şi 12 cazuri 

de decese indirect asociate consumului de droguri (Figura 4). 

În cele 3060 cazuri de urgenţe medicale care au fost înregistrate în anul 2016, la nivel naţional, a fost 

semnalat consumul a cel puţin al unui drog ilicit (consum singular sau în combinaţie). În ceea ce priveşte 

repartiţia pe sexe a urgenţelor medicale datorate consumului de droguri ilicite, şi în anul 2016, s-a înregistrat 

o repartiţie inegală între bărbaţi şi femei, cu o pondere crescută în cazul bărbaţilor – 77,6%, comparativ cu 

22,4% la femei.  

În anul 2016, 78,2% dintre persoanele care au accesat serviciile de urgenţă au fost cu vârsta sub 34 

ani, 18% persoane cu vârsta între 35 şi 64 ani, şi 2% persoane de peste 64 ani. În ceea ce priveşte modelul de 

consum, în 72,7% din cazurile de urgenţă s-a înregistrat consumul unei singure substanţe psihoactive, în timp 

ce, în 18,4% din cazuri s-a observat consum de droguri multiple. 

 

Figura 4 Distribuţia cazurilor de decese şi evoluţia vârstei medii în cazul deceselor asociate consumului de 

droguri, pe tipuri de decese (directe şi indirecte), număr  
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   Sursa datelor: Raportul Agenţiei Naţionale Antigrog privind situaţia drogurilor, 2017, Agenţia Naţională 

Antidrog 

 

În ceea ce priveşte repartizarea geografică a cazuisticii în funcţie de regiunea de dezvoltare 

economică a României în care a fost înregistrată urgenţa medicală, în anul 2016, se observă o reducere a 

numărului de cazuri (Figura 5) în majoritatea regiunilor, excepţie făcând Regiunea Nord-Vest, unde a crescut 

cu 10,9 pp faţă de anul 2015. 

 

Figura 5 Distribuţia urgenţelor medicale ca urmare a consumului de substanţe psihoactive, în 2016, pe 

regiuni de dezvoltare ale României 

 
Sursa datelor: Raportul Agenţiei Naţionale Antigrog privind situaţia drogurilor, 2017, Agenţia Naţională 

Antidrog 

 

Efectele economice ale traficului şi consumului de droguri fac referire cu precădere la următoarele 

aspecte: 

- creearea unei economii subterane a drogurilor; 

- lipsa veniturilor, starea de sărăcie a persoanelor dependente care atrage după sine şi sentimentul de 

nesiguranţă; 

- securitatea indivizilor, sub aspect economic este abordată şi în contextul inegalităţii veniturilor şi a 

fenomenului sărăciei; 

- consecinţele medicale ulterioare consumului pot fi traduse tot în costuri economice ale societăţii 

respective. 

Se pot lua în calcul, din punct de vedere economic şi costurile pentru: 

- programe de asistenţă şi recuperare a persoanelor consumatoare de droguri (tratamente cu 

metasona, naltrexona, etc); 

- programe, campanii şi proiecte de prevenire în rândul populaţiei; 

- controlul la frontiere; 

- detenţia persoanelor care au comis infracţiuni la regimul drogurilor; 

- susţinerea sistemului judiciar de urmărire a infractorilor. 

 

Consumul de droguri provoacă nu numai consecinţe fizice, sociale şi economice grave pentru 

consumatorul individual, dar, de asemenea, impune costuri enorme pentru societate în ansamblul său. 

Oamenii pot alege să ia droguri pentru a se revolta, pentru a scăpa, pentru a face faţă, pentru a supravieţui, 

etc. Creşterea globală a consumului de droguri pote fi legată de schimbările din societate, inclusiv ruperea de 

familie şi coeziunea comunităţii, creşterea şomajului şi sentimente crescute de alienare. 

Există adesea o corelaţie puternică între şomaj şi consumul de droguri, atât în ţările dezvoltate, cât şi 

pentru cele în curs de dezvoltare. În lucrarea lor, Mott şi Mirrlees-Black au arătat că „diferenţa în consumul 
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de droguri în rândul şomerilor a fost cu 60% mai mare decât în rândul celor angajaţi” [6]. Efectul este un 

cerc vicios: starea de sărăcie şi şomajul dintr-o comunitate conduce la activităţi de traficare, iar traficul 

conduce de cele mai multe ori la consum de droguri şi deci la sărăcire într-un final. 

Categorii majore de costuri rezultă şi din valoarea de aplicare a legilor împotriva traficului de 

droguri şi cheltuielile de judecată, costurile de închisoare şi de prevenire, de îngrijire şi reabilitare, inclusiv 

tratamentul pacienţilor cu virusul imunodeficienţei umane legate de droguri (HIV) sau sindromul imuno-

deficienţei dobândite (SIDA). 

 

Concluzii 

 

În secolul XXI, traficul şi consumul de droguri au depăşit stadiul de simple fenomene manifestându-

se ca unele dintre cele mai grave şi îngrijorătoare probleme cu care se confruntă civilizaţia umană.  

Consumul şi traficul de droguri produce efecte directe şi indirecte asupra umanităţii, relevând 

caracterul îngrijorător pe care îl au. Ansamblul unor condiţii socio-economice, psihologice şi biologice se 

constituie în factori de influenţă negativă asupra eredităţii sociale şi biologice ca şi asupra stării socio-

familiale, profesionale şi economice, generând astfel efecte de nesiguranţă, de instabilitate afectivă şi 

economică, de inadaptare trazitorie sau de durată la exigenţele sociale, determinând respingerea şi revolta 

împotriva obiceiurilor, tradiţiilor şi a sistemului de valori practicat în societate. 

Fenomenul globalizării, a devenit treptat un factor care favorizează din plin traficul şi consumul de 

droguri în întreaga lume, multe dintre ţări devenind treptat puncte de tranzit, de depozitare sau de producţie.  

La nivel naţional, se poate spune că România, prin poziţia sa geografică, poate fi considerată mai 

mult a fi o ţară de tranzit pentru mulţi dintre marii traficanţi de droguri.  

Fenomenul legat de consumul de droguri are implicaţii majore, atât în plan psihosocial, cât şi 

economic, dând naştere la numeroase alte lucruri care se leagă în mod direct de consum de droguri. 

Consumul de droguri şi modul de viaţă pe care-l presupune acesta conduc la limitarea accesului la 

poziţii şi roluri sociale normale în societate. Pentru consumatorul de droguri, relaţiile sociale se deteriorează, 

creştere riscul de excludere socială, şansele de reintegrare socială scad, ca şi cele de inserţie pe piaţa muncii.  

Costurile economice legate de consumul de droguri trebuie analizate împreună cu alte domenii în 

care acestea au efecte, cum ar fi domeniul sănătăţii, al siguranţei publice, al criminalităţii. 
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