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REFERATE GENERALE / GENERAL STUDIES

Factori psihologici și sociali implicaţi în consumul de 
droguri la adolescenţi
Psychological and social factors involved in drug use 
in adolescents

Camelia Stanciu1, Andrei Cotruș2

Rezumat  
Lucrarea de faţă își propune să abordeze subiectul consumului de droguri și mediul favorizant acestui fenomen, deoarece tendinţele în ceea ce privește 
consumul de droguri la nivel mondial, în special în rândul tinerilor, încep să fie convergente în ultimele decenii, efectele sale resimţindu-se atât pe plan 
individual, dar mai ales pe plan social. Astfel, România se înscrie și ea în tendinţa de creștere a numărului de dependenţi și, poate și mai alarmant, de scădere 
a vârstei la care debutează consumul de droguri.

Abstract 
This paper aims to address the issue of drug use and the favoring of this phenomenon, because the trend in the world, especially among young people, 
begin to converge in recent decades, and the  effects of drug use are felt both from the individual, but especially by the society. Thus, Romania is also part 
of this trend, and  it has the tendency to increase the number of addicts and perhaps which is more alarmingly, the decrease in age at onset of drug use.
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Introducere

Adolescenţii, tinerii formează o populaţie vulnera-
bilă la consumul de droguri, aceștia fiind mai receptivi 
la experienţe noi și extreme. Această vulnerabilitate a 
adolescenţilor la consumul de droguri este direct le-
gată de faptul că drogurile au devenit accesibile, con-
sumul fiind asociat deseori cu presiunea exercitată de 
grupul de prieteni.

Indiferent de natura lor, fie că sunt de origine ve-
getală, animală sau minerală, aceste substanţe care 
aparent aduc fericire sau care „fabrică visuri”, fac anual 
mai multe victime decât armele de distrugere în masă.

În ceea ce privește vârsta consumatorilor din Ro-

mânia, media debutului consumului de droguri a scă-
zut drastic, ajungându-se la cazuri de copii consuma-
tori de numai 10-12 ani.

Un studiu realizat de Agenţia Naţională Antidrog 
(ANA) și Centrul European de Monitorizare a Dro-
gurilor și a Dependenţei de Droguri (EMCDDA) 
arată că România s-a transformat dintr-o ţară de 
tranzit în una de consum de substanţe halucinogene.

O analiză comparativă 2004–2007–2010 realizată 
de ANA indică faptul că prevalenţa consumului de 
droguri de-a lungul vieţii continuă să fie concentrată 
pe droguri recreaţionale (canabis, ecstasy) care sunt 
consumate cu predilecţie de persoane cu vârsta cu-
prinsă între 15 și 34 ani (www.ana.gov.ro/rapoar-
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te%20nationale/raport_ro_2011.pdf ).
Raportul din 2012 realizat de aceeași agenţie in-

dică faptul că prevalenţa consumului oricărui tip de 
drog ilicit cel puţin o dată în viaţă în rândul ado-
lescenţilor de 16 ani din România ă fost de 15,6% 
(www.ana.gov.ro/rapoarte%20nationale/Re-
port_RO_2012.pdf ).

Consumatorul de droguri este, în mod cert, o vic-
timă. El întâmpină reale dificultăţi în relaţia cu fami-
lia, cu societatea și își pune în pericol propria viaţă.

Prin natura lor, adolescenţii sunt dificili datorită 
schimbărilor care au loc în ceea ce îi privește. Ado-
lescenţa este un stadiu de viaţă intermediar între co-
pilărie și maturitate. Ea a mai fost numită și „etapă a 
evoluţiei umane” (Dincă, 2004). Limitele cronologice 
ale adolescenţei sunt discutabile, în sensul că o parte a 
autorilor consideră adolescenţa ca încadrându-se în-
tre 12 și 18 ani, chiar 20 de ani, iar alţii, între 14 ani 
și 18-20 de ani, drept pentru care ea a fost împărţită 
în trei stadii:

• perioada timpurie: între 10-11/13-14 ani, 
perioadă a transformărilor profunde fizice și 
fiziologice, a unor conturări complicate a in-
tereselor, aptitudinilor și concepţiei morale a 
copilului; această perioadă se numește prea-
dolescenţă sau pubertate;

• a doua perioadă: 13-14/17-18, 20 ani este cea 
a adolescenţei propriu-zise, care se caracte-
rizează printr-o echilibrare puternică, intimă 
a concepţiei despre lume și viaţă, prin clari-
ficarea și intensificarea elaborării idealurilor, 
printr-o intensă dezvoltare a laturii cognitive, 
afective și voliţionale a personalităţii;

• stadiul adolescenţei prelungite: de la 18/20 
de ani, la 24/25 de ani.

Acest stadiu este caracterizat de „integrarea psiho-
logică primară la cerinţele unei profesii, la condiţia de 
independenţă și de opţiune maritală”(Şchiopu, 2008).

Adolescentul este supus unor transformări gene-
rate de nevoile și trebuinţele pe care le resimte - atât 
de nevoile apărute încă la pubertate, cât și de noile 
trebuinţe apărute în adolescenţă. Acesta se confruntă 
cu o serie de nevoi noi sau nevoile descrise în peri-
oadele anterioare cunosc o prefacere semnificativă 
(Dincă, 2004): nevoia de a ști, de a fi afectuos, de 
apartenenţă la un grup, de independenţă, nevoia de 
a-și găsi modele.

Activitatea intelectuală este percepută de adoles-
cent ca având o importanţă deosebită pentru maturi-

tate. „În ansamblul său, gândirea adolescentului este 
logică și profundă, organizată, sistematică, riguroasă 
și reflexivă, deschisă la nou” (Creţu, 2003).

„La unii adolescenţi se dezvoltă o vorbire litera-
ră elevată și expresivă. În orice caz adolescenţii își 
adaptează vorbirea după gradul de cultură al interlo-
cutorului. Jargoanele școlare sunt folosite mai puţin” 
(Şchiopu & Verza, 1989).

„Adolescenţa este un stadiu disponibil de dezvol-
tare cognitivă, care ajunge să se exprime la parametri 
maximi numai în condiţii de stimulare de către me-
diu și educatori și a existenţei motivaţiei propriii și a 
implicării efective în sarcini cognitive.” (Creţu, 2001).

Unii autori susţin că identitatea psihosocială sau 
conștiinţa de sine depinde de dezvoltarea unui sine 
integrat, care poate face faţă responsabilităţilor ex-
terne. Scopul adolescenţei constă, așadar, în stabilirea 
identităţii personale și în confirmarea acesteia de că-
tre ceilalţi”. Printre cele mai importante caracteristici, 
în dezvoltarea conștiinţei morale și a conștiinţei de 
sine, se numără identitatea ego-ului și plasarea su-
biectului în realitate (Verza, 1993).

Diferiţi autori caracterizează adolescenţa ca o 
perioadă critică în îndelungatul proces de formare a 
identităţii. Dificultatea pe care o întâmpină adoles-
cenţii atunci când încearcă să pună bazele identităţii 
personale este desemnată prin noţiunea de criză de 
identitate, finalizarea acesteia manifestându-se prin 
atingerea identităţii sau printr-o stare de confuzie a 
rolului. Criza de identitate este descrisă ca o căutare 
de către adolescent a răspunsului la întrebarea „Cine 
sunt eu?”. Aceasta este etapa în care adolescentul se 
autodefinește ca elev, fiu sau fiică, prieten sau fiinţă 
umană, își stabilește cadrul de aptitudini și potenţia-
lul de dezvoltare ulterioară.

Structura imaginii de sine este deosebit de com-
plexă, cuprinzând imaginea de sine propriu-zisă (ce 
crede adolescentul despre sine), imaginea de sine ide-
ală (ce dorește să devină), imaginea de sine atribuită 
lumii (ce crede individul că gândesc alţii despre el), 
imaginea lumii despre el (ceea ce cred alţii cu adevărat 
despre el). Criza de originalitate se referă la ansam-
blul comportamentelor adolescentului prin care el 
încearcă să armonizeze aspiraţiile și atitudinile sale 
cu condiţiile concrete al mediului social (Ibiș, 2001).

Conflictul între generaţii reprezintă conflictul în-
tre generaţia dominantă și grupul de adolescenţi elevi 
de liceu sau studenţi, respectiv noua generaţie care se 
formează prin dezvoltare socială și personală. Acum 
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adolescentul trece printr-o perioadă de continuă răz-
vrătire, testând regulile acestora, interdicţiile, punând 
la îndoială religia și valorile familiei. Aceeași provo-
care va fi manifestată și la adresa autorităţii prin hai-
nele pe care le poartă și prin muzica pe care o ascultă. 
„Pentru aceasta vestimentaţia trebuie să fie deosebită, 
chiar dacă nu este acceptată, muzica să cânte cât mai 
mult, camera să fie dezordonată, limbajul să fie în-
cărcat de simbolisme bulevardiere cu tendinţă de a 
provoca etc. (Verza, 1993).

Atitudinea de răzvrătire a adolescentului îl face să 
se înstrăineze de familie, ceea ce îi va determina pe 
părinţi să intre în alertă. Copilul încetează să mai fie 
influenţat în mod special de către părinţi, deși ma-
joritatea copiilor rămân încă sub tutela lor, dar ei își 
doresc ca părinţii lor să nu mai fie atât de restrictivi și 
de demodaţi. În această perioadă, relaţia cu prietenii, 
colegii de școală devine tot mai importantă, legătu-
rile dintre acestia transformându-se în refugiu, care 
de cele mai multe ori duc la fapte imorale, scăzând în 
același timp interesul pentru școală sau alte activităţi 
de dezvoltare din punct de vedere al educaţiei.

Majoritatea adolescenţilor acceptă însă că auto-
ritatea în luarea deciziilor aparţine părinţilor și pro-
fesorilor. O familie echilibrată, cu legături anterioare 
normale între membrii ei, traversează cu bine perioa-
da furtunoasă a adolescenţei.

Consumul de droguri în România

Statisticile din întreaga lume arată că numărul cel 
mai mare de consumatori este reprezentat de tineri 
(Popescu si colab, 2004). Adolescenţii, tinerii formea-
ză o populaţie vulnerabilă la consumul de droguri, 
deoarece aceștia sunt mult mai receptivi la experienţe 
noi și extreme. De exemplu, o statistică referitoare la 
consumul de stupefiante în Germania și Franţa, indi-
că faptul că aproximativ 50% dintre tinerii acestor ţări 
au fost sau sunt consumatori de droguri. Se observă 
că media debutului consumului de droguri a scăzut 
dramatic, ajungându-se la cazuri de copii consuma-
tori de numai 10-12 ani, și în România. Centrele de 
prevenţie și control al consumului de toxice în rândul 
adolescenţilor oferă următoarele informaţii:
• aproximativ 10% dintre adolescenţi fumează 

până la 15 ţigarete pe zi, 20 de zile pe lună (deși 
procentul este în continuă creștere). Tutunul are 
efecte nocive multiple pe termen lung și creează 
de asemenea dependenţă. Un adolescent care fu-

mează de mai mult de 1 an are o șansă de 80% să 
devină dependent.

• aproximativ 75% dintre liceeni au consumat al-
cool ocazional. Dintre aceștia, 28% relatează epi-
soade cu consum exagerat de alcool (mai mult 
de 5 băuturi tari, într-un interval de câteva ore). 
Una din cauzele principale de deces în rândul 
adolescenţilor sunt accidentele auto cauzate de 
consumul excesiv de alcool. Consumul de alco-
ol scade inhibiţiile specifice vârstei și predispun 
adolescentul la o viaţă sexuală necorespunzatoare 
(sex neprotejat), ceea ce crește riscul contractă-
rii unei boli cu transmitere sexuală (HIV-SIDA, 
herpes, chlamidya) sau apariţia unei sarcini ne-
dorite.

• aproximativ 40% dintre adolescenţi au încercat 
cel puţin o data marijuana, în timp ce 22% dintre 
ei folosesc frecvent acest drog. Marijuana este o 
opţiune des întâlnită în rândul adolescenţilor și 
poate cauza pierderi de memorie, tulburări cog-
nitive (de învăţare) sau de atenţie.

• aproximativ 9% dintre adolescenţi au încercat 
cocaina, în timp ce 4% folosesc acest drog frec-
vent (cel puţin o dată pe lună).

În ceea privește caracteristicile consumatorilor de 
droguri: 

• băieţii consumă mai frecvent droguri decât 
fetele;

• consumă mai frecvent droguri tinerii cu vârste 
mai mari și din clasele superioare;

• sunt mai predispuși la consumul de droguri, 
pe de o parte, tinerii ai căror părinţi au nivel 
de instrucţie redus și statusuri sociale inferi-
oare și care nu dispun de resurse și de com-
petenţe în a-și îndruma și consilia copiii și, pe 
de altă parte, tinerii care provin din familii cu 
studii superioare și cu statusuri înalte care le 
pot oferi resurse pentru achiziţia de droguri 
și care nu au timp să-și supravegheze propriii 
copii;

• tinerii cei mai expuși consumului de droguri 
sunt cei cu rezultate slabe la învăţătură și cei 
care au repetat anii de școală;

• familiile proprii influenţează consumul de 
droguri prin stilul autoritar excesiv, prin cli-
matul familial caracterizat de certuri frecvente 
între părinţi și copii, între membrii cuplului 
conjugal, prin destructurarea familiei prin di-
vorţ, ca și prin alcoolismul părinţilor.
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Trăsături psihologice și caracteristici generale ale 
consumatorului de droguri

Specialiști consideră că persoanele care devin con-
sumatoare de droguri, în special tinerii, au un grad de 
vulnerabilitate a personalităţii, anterioară începerii 
consumului.

„Ei par lipsiţi de resursele necesare pentru a face 
faţă exigenţelor vieţii cotidiene, sunt instabili în ceea 
ce privește sentimentele, sunt în dezacord cu societa-
tea și autorităţile. Mulţi dintre ei acuză stări depresive, 
de anxietate, dar nu este sigur dacă acestea sunt cau-
zele sau consecinţele dependenţei de drog. (Rășcanu, 
2004)”

Pentru mulţi adolescenţi dorinţa de a fi altfel, te-
ribilismul, dorinţa de afirmare a propriei identităţi 
prin opoziţie cu ceilalţi, reprezintă impulsul primar 
(DSM-IV, 2003).

Teama de ridicol, grija de a părea încă un copil și 
dorinţa de a-i imita pe cei mari contribuie la corupe-
rea lui precoce. Astfel adolescentul începe să fumeze, 
să bea, să practice jocuri de noroc și caută prilejuri în 
care să-și demonstreze forţa și curajul. Atracţia pe care 
o simte la un moment dat adolescentul pentru grupul 
de adolescenţi și uneori și de adulţi poate fi explicată 
și prin faptul că grupul respectiv îi permite realizarea 
unor dorinţe care îi sunt interzise în mod brutal de 
către părinţi și participarea la acţiuni aventuroase și 
activităţi mai interesante. Efectele principale ale vieţii 
de grup sunt dependenţele pe care le dezvoltă aceasta 
între membrii grupului respectiv. Dorinţa de afirmare 
în faţa grupului, precum și teama că vor fi respinși, 
că vor fi izolaţi de către grup dacă refuză propunerile 
așa-zișilor „iniţiaţi”, îi fac pe noii membri să nu ia în 
considerare riscurile la care se expun.

O altă cauză este presiunea grupului; în funcţie 
de nivelul stimei lor de sine, de gradul de profunzime 
a idealului lor în viaţă, de raporturile cu familia, de 
rezultatele școlare, de imaginea pe care o au despre 
sine și pe care vor s-o creeze celorlalţi, adolescenţii au 
capacităţi diferite de rezistenţă la presiunea pe care o 
exercită anturajul lor.

Cu toate acestea, „dependenţa, abuzul, intoxicaţia 
și abstinenţa de o substanţă implică adesea uzul mai 
multor substanţe, concomitent sau excesiv” (DSM-IV, 
2003). De exemplu, de cele mai multe ori, indivizii 
dependenţi de cocaină consumă de asemenea și alco-
ol, anxiolitice sau opiacee, pentru a contracara simp-
tomele anxioase persistente provocate de cocaină. „Un 

consumator de droguri ajuns la stadiul de toxicomanie 
își petrece majoritatea timpului căutând și consumând 
droguri. Modul său de viaţă este total dezorganizat. 
Pentru el, necesităţile vitale de a bea, a mânca, și a 
dormi trec pe planul al doilea. Bioritmul său este in-
versat, trăiește noaptea și doarme ziua. Apar și semne 
care traduc degradarea stării generale. El nu-și mai 
îngrijește sănătatea, deoarece nu mai percepe corect 
durerea provocată de procesele infecţioase, reumatice, 
neoplazice etc.”( Popescu O si colab, 2004).

Doru Buzducea oferă o serie de indicatori asociaţi 
consumului de droguri (Buzducea,  2005): iritabilita-
tea; instabilitatea psihică și comportamentală; iritarea 
ochilor; idei paranoice; agresivitatea nejustificată și 
neadecvată; depresia; apatia; lapsusurile și dificultăţile 
de vorbire; diminuarea randamentului școlar; scăderea 
motivaţiei; nervozitatea. iraţionalitatea; probleme de 
relaţionare interpersonală.

În cazul în care dependenţa de stupefiante a ajuns 
deja să fie instalată, s-ar putea să fie nevoie de mult 
mai multe eforturi, iar acestea ar trebui să fie foarte 
bine dirijate. „Ele nu trebuie să fie concentrate nu-
mai asupra consumului de droguri în sine, ci și asupra 
celorlalte probleme și dificultăţi cu care tânărul este 
confruntat” (Popescu O si colab, 2004). 

Din momentul instalării dependenţei faţă de drog, 
subiectul experimentează alte tipuri de stări: înaintea 
administrării drogului, individul simte o dorinţă im-
perioasă de a-l consuma; după administrarea drogului 
urmează o stare de mare satisfacţie, mai degrabă decât 
starea de euforie extremă care caracterizează individul 
ce nu este dependent de drog; pe măsură ce efectele 
drogului încep să dispară, toxicomanul trăiește efecte-
le neplăcute ale sindromului de abstinenţă, iar dorinţa 
psihologică și/sau fiziologică de a-și administra dro-
gul se face din nou simţită. În acest mod, motivaţia 
consumului de drog se schimbă, de la obţinerea unei 
stări pozitive de euforie la individul care nu este de-
pendent de drog, la evitarea unei stări neplăcute, ne-
gative (sindromul de abstinenţă) la cel dependent.

Cauze ale consumului de droguri la adolescenţi

Printre cauzele externe ale consumului de droguri 
în rândul persoanele tinere, autorul francez Gilles Fer-
reol mai menţionează: cercul de prieteni, nivelul de 
educaţie redus, lipsa informaţiilor despre droguri (Fer-
reol, 2000). Autorul evidenţiază faptul că faptul că ado-
lescenţii sunt mânaţi spre consumul de droguri de cu-
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riozitate, de nevoia de experimentare a senzaţiilor tari.
Câteva teorii psihologice asupra consumului de 

droguri se bazează pe noţiunea de psihologie patolo-
gică sau inadecvată: există ceva în viaţa emoţională și 
fizică a diferiţilor indivizi care îi predispune la consu-
mul de droguri. Ei folosesc drogurile ca o „evadare din 
realitate”, ca o metodă de a evita problemele vieţii și de 
a se retrage în stări euforice (Rășcanu, 1999). Conform 
autoarei, mai multe cercetări asupra personalităţii și 
atitudinilor consumatorilor de droguri au demonstrat 
că, în comparaţie cu neconsumatorii, primii au tendinţa 
de a fi mai rebeli, mai independenţi, deschiși către noi 
experienţe, dispuși să-și asume mai multe riscuri, sunt 
mai toleranţi, acceptând comportamentul deviant, sunt 
receptivi la incertitudine, sunt căutători de plăceri, non-
conformiști și neconvenţionali.

Unii copiii și tineri utilizează drogurile sau solven-
ţii organici în încercarea de a uita de problemele cu 
care sunt confruntaţi sau de a atenua supărarea ivită 
în urma unui eveniment neplăcut petrecut în familie. 
Alteori, cauzele gestului lor sunt mai profunde: o re-
acţie faţă de unele abuzuri, faţă de faptul că nu li se 
acordă atenţie la școală sau în anturaj (Popescu O si 
colab, 2004).

Depresia 
Posibilităţile reduse de adaptare și de integrare, 

neputinţa adolescenţilor de a se racorda la structuri-
le social-profesionale și frecventele eșecuri, insuccese, 
dezamăgiri, anxietăţi pot genera comportamente ne-
faste (Verza, 1993). 

Psihiatrul J. White (citat de ...) susţine că afec-
ţiunea depresivă se împarte în două tipuri: depresii 
primare și depresii secundare. Cele secundare apar ca 
urmare a altor afecţiuni sau stări, cum este de exemplu 
dependenţa de alcool. Depresiile primare sunt tulbu-
rări ale dispoziţiei neasociate cu nici o altă formă de 
afecţiune mentală sau fizică. Şi acestea se împart în 
două categorii: depresii bipolare (stări alternative de 
tristeţe și de bucurie) și depresii unipolare (interpre-
tate ca fiind o „beznă emoţională”).

Un adolescent deprimat este foarte sensibil la pre-
siunile negative ale colegilor săi și poate cădea ușor 
victimă alcoolului, drogurilor, delincvenţei, imoralită-
ţii sexuale și altor comportamente antisociale. În loc 
să folosească cuvintele pentru a atrage atenţia asupra 
tumultului lor interior, ei vor fi irascibili și agitaţi. 

O. Popescu și col. afirmă că utilizarea drogurilor 
reprezintă, în special în cazul tinerilor, un mod de a 
reacţiona în faţa singurătăţii, senzaţiei de inutilitate, 

lipsei de respect de sine și de încredere în propria per-
soană (Popescu O și colab, 2004). 

Gilles Ferreol (2000) subliniază faptul că părinţii 
consideră că adolescenţii care au încercat un drog sau 
îl consumă în mod curent au anumite particularităţi: 
întâmpină probleme în comunicare și în relaţionarea 
cu alţii; le lipsește încrederea în sine; se simt nesati-
sfăcuţi în mai multe privinţe; sunt mai nervoși, agitaţi, 
stresaţi, vulgari, violenţi în comparaţie cu ceilalţi; res-
ping autoritatea părinţilor și a profesorilor; au părinţi 
care dispun de bani; nu sunt supravegheaţi; anturajul 
nu este cunoscut de părinţi; nu se mai interesează de 
școală și absentează mult.

Anturajul 
Omul, prin firea lui, are nevoie de apartenenţa la o 

familie, un grup sau o comunitate. În cadrul relaţiilor 
copil-adult, oricât de judicioase ar fi aceste raporturi, 
primul se simte în inferioritate. De aceea, maturizarea 
socială, în sensul stabilirii relaţiilor de la egal la egal, 
nu o poate oferi pe deplin decât prietenia cu persoane 
de aceeași vârstă sau vârste apropiate.

Adolescenţa este vârsta la care influenţa părinţilor 
scade considerabil în detrimentul anturajului (cercul de 
prieteni, clasa). Adolescenţii devin vulnerabili, se simt 
izolaţi, neacceptaţi, și vor încerca, de obicei, să găsească 
un grup căruia să i se alăture. Grupul ajunge să consti-
tuie pentru adolescent un fel de „familie paralelă” în ca-
drul căreia se desfășoară tot felul de activităţi culturale, 
sportive, de agrement, stimulând creativitatea acestuia. 
Influenţa grupului este mai mare atunci când adoles-
cenţilor le lipsesc orientarea și afecţiunea părinţilor. 

Nu întotdeauna adolescentul știe să se apere îm-
potriva influenţelor străzii, colegilor sau adulţilor mai 
turbulenţi, certaţi cu normele și legile convieţuirii so-
ciale. Utilizarea drogurilor, în special în cazul tinerilor, 
reprezintă „un mod de a reacţiona în faţa singurătăţii, 
lipsei de respect faţă de sine, sentimentului de inuti-
litate, lipsei de încredere în propria persoană. Cei mai 
expuși sunt și cei mai sensibili la influenţa semenilor 
lor crezând că vor găsi prin legăturile cu camarazii lor 
o modalitate de a fi în siguranţă (Ferreol, 2000). 

Presiunea asupra unui tânăr neconsumator exer-
citată de o persoană sau de un grup în vederea stabi-
lirii unui anumit comportament nu înseamnă atât de 
mult cât înseamnă o presiune autoimpusă, pe care o 
simte el din dorinţa de a se comporta ca toţi ceilalţi 
din anturajul său, simţindu-se astfel integrat în grup 
(Popescu O și colab, 2004). 

În urma unui studiu desfășurat, G. Ferreol a con-
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statat că principalul factor extern indicat de adoles-
cenţi ca fiind favorabil consumului de droguri este 
anturajul sau grupul de prieteni. Dintre tinerii care 
încearcă drogurile ilegale, cei mai mulţi le obţin de la 
prieteni, devenind în scurt timp o practică obișnuită, 
care îi deosebește de ceilalţi. 

Cu toate acestea, consumat individual sau colec-
tiv, dincolo de curiozitatea specifică vârstei și de rolul 
grupului de egali, riscul de consum în rândul adoles-
cenţilor crește odată cu intrarea într-un grup ale cărui 
persoane consumă sau oferă droguri.

Adolescenţa este asociată cu o perioadă în care se 
manifestă fenomene de revoltă, adolescentul având 
un caracter neconformist faţă de normele sociale. El 
poate avea o identificare negativă sau pozitivă faţă de 
aceste norme, creând senzaţia unei instabilităţi a per-
sonalităţii sale. Răzvrătirea adolescenţilor apare din 
mai multe motive. În unele cazuri ea este pur și simplu 
o manifestare a faptului că înaintarea adolescentului 
spre maturitate a ajuns într-o perioadă de strâmtorare. 
Crizele care apar datorită modificărilor de la nivelul 
fizicului pot declanșa diferite schimbări în comporta-
ment, ducând la respingerea sfaturilor părinţilor, refu-
gierea în cercul de prieteni sau chiar adoptarea  unor 
obiceiuri „rebele” cum ar fi consumul de droguri. 

Pentru că de cele mai multe ori simte dorinţa de a 
ieși în evidenţă printr-o atitudine, prin vestimentaţie, 
vocabular, coafură sau pur și simplu prin includerea 
într-un grup popular care reușește să îl influenţeze în 
privinţa adoptării regulilor sau practicilor care îi fac 
atât de „speciali”. 

Influenţa grupului este cu atât mai mare atunci 
când adolescenţilor le lipsesc orientarea și afecţiunea 
părinţilor. Cei mai mulţi dintre tinerii consumatori de 
droguri nu sunt supravegheaţi de către părinţi în ceea 

ce privește relaţiile lor cu cei din anturajul apropiat și 
în legătură cu felul în care își petrec timpul liber, sau 
sunt supravegheaţi în mod superficial.

Problema consumului de droguri este tot mai 
prezentă în rândul tinerilor, însă ceea ce este mai im-
portant este faptul că vârsta la care debutează scade 
simţitor. O altă problemă o reprezintă numărul dece-
selor  dependenţilor, de cele mai multe ori cauza fiind 
reprezentată de supradoze.

Concluzii

Motivul care îi conduce pe adolescenţi la consu-
mul de droguri îl reprezintă, în cea mai mare parte, 
influenţa grupului de prieteni, iar mediul în care de-
butează este de cele mai multe ori unul de distracţie. 
În astfel de momente, (consumul de alcool, tutun sau/
și droguri) valorile familiale își pierd din însemnăta-
te, adolescentul care nu are încă o personalitate foarte 
bine structurată, cade pradă tentaţiei de a fi ca ceilalţi 
și de a impresiona prin acţiunile sale.

Considerăm importantă ca direcţie de intervenţie 
implicarea elevilor în elaborarea și prezentarea unor 
acţiuni care urmăresc diminuarea numărului de con-
sumatori; să aibă posibilitatea să culeagă informaţii și 
să le prezinte după cum consideră că ar stârni interes 
și ar avea rezultate. La aceste activităţi considerăm 
utilă prezenţa unor foști consumatori care să își rela-
teze experienţele, care să ofere răspunsuri și care să fie 
dispus să ofere ajutor. 

Ajutorul oferit unui adolescent consumator de 
droguri trebuie să ia forma unei intervenţii specia-
lizate oferită de un specialist, dublată de atitudinea 
de înţelegere, sprijin și acceptare necondiţionată din 
partea părintelui.

*
*         *

Introduction

Teenagers, young people form a vulnerable 
population to drugs; they are more receptive to 
new and extreme experiences. This vulnerability of 
adolescent drug use is directly related to the fact that 
drugs have become more easy available; consumption 
is often associated with the pressure from a group of 
friends.

Whatever their nature, whether vegetable, animal 
or mineral , these substances apparently bring 
happiness or " dream factory " made   annually more 
victims than weapons of mass destruction .Regarding 
age consumers in Romania, the average onset of drug 
use decreased significantly, leading to consumption 
of only cases of children 10 to 12 years. A study 
conducted by the National Antidrug Agency (NAA) 
and the European Monitoring Centre for Drugs and 
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Drug Addiction (EMCDDA) shows that Romania 
has become a transit country for hallucinogens 
consumers.

A comparative analysis conducted by ANA 2004-
2007-2010 indicate that the prevalence of lifetime 
drug continues to be focused on recreational drugs 
(cannabis, ecstasy) consumed predilection by people 
aged between 15 and 34 years (www.ana.gov.ro / 
reports % 20nationale/raport_ro_2011.pdf ). A 2012 
report conducted by the same agency indicates that 
the prevalence of any type of illicit drug at least once 
in life in adolescents 16 years of Romania was 15.6 % 
(www.ana.gov.ro / reports % 20nationale / Report_
RO_2012.pdf )

The drug addict is clearly a victim. He faces real 
difficulties in relationships with family, society and 
endangers their own lives. By nature, teenagers are 
difficult because of changes occurring in their regard. 
Adolescence is a stage of life between childhood and 
adulthood intermediate. It has been called "the stage 
of human evolution” (Dincă M. 2004). Chronological 
limits of adolescence are questionable in the sense 
that some authors consider adolescence as falling 
between 12 and 18, even 20 years, and others, between 
14 years and 18-20 years, for which the adolescence 
was divided into tree stages:

• Early period : between 10-11/13-14 year 
period of profound physical and physiological 
changes , some intricate shaping of interests, 
skills and moral conception of the child, this 
period is called pre-addolescence or puberty

• Second period : 13-14/17-18 , 20 years is the 
actual adolescence , which is characterized by a 
strong balance, intimate worldview and life, by 
clarifying and enhancing development ideals 
by intense side of cognitive development, 
affective and volitional personality 

• extended adolescence stage: between  18/20 
years, to 24/25.

This stage is characterized by „primary 
psychological integration requirements of a profession, 
the condition of independence and marital option 
„(Şchiopu  U. 2008).

Teenager undergoes transformations generated by 
the needs and necessities they felt - so still needs arising 
at puberty and new necessities arising in adolescence. 
It faces a number of new needs or the needs described 
in prior periods are experiencing a significant 
transformation (Dincă M. 2004): the need to know, to 

be affectionate, of belonging to a group, independence, 
need to find patterns. Intellectual activity is perceived 
by the adolescent as having particular importance 
for adulthood. „The whole adolescent thinking is 
logical and thorough, organized, systematic, rigorous 
and reflective, open-minded” (Cretu T. 2003)." Some 
adolescents develop elevated literary and expressive 
speech. Anyway adolescents adapt their speech 
according to the degree of party culture. Educational 
slang used less” (Şchiopu et all, 1989). „Adolescence is 
a stage of cognitive development available that reaches 
to express the full potential only under stimulation 
by the environment and educators and the existence 
of their own motivation and effective involvement 
in cognitive tasks„ (Cretu T., 2001). Some authors 
argue that psychosocial identity or sense of self 
depends on the development of an integrated self 
that can withstand external responsibilities. Teen 
aim is therefore to establish personal identity and its 
confirmation by others. „Among the most important 
features in the development of moral consciousness 
and self-awareness are ego identity and placing 
the subject in reality (Greens, E., 1993). Different 
authors characterize adolescence as a critical period 
in the long process of identity formation. Difficulty 
that teenagers face when trying to establish personal 
identity is referred to as a crisis of identity, completion 
manifested by achieving identity or a role confusion. 
Identity crisis is described by the adolescent as a 
search of the answer to the question „Who am I? „. 
This is the stage that defines itself as student teen son 
or daughter, friend or human being establishes the 
skills and potential for further development.

Self-image structure is complex, including self-
image itself (what teenager thinks about himself ), 
ideal self-image (which wishes to become ) self-image 
attributed to the world (what the individual believes 
that others are thinking about it) image of the world 
about it (which I really like about it). Crisis originality 
refers to all adolescent behaviors by which he seeks 
to harmonize the aspirations and attitudes to actual 
conditions of the social environment (Ibiș A., 2001). 
Conflict between generations is conflict between 
the dominant generation of teenagers group of high 
school students, that the new generation is formed by 
social and personal development. Now the teenager 
is going through an era of rebellion testing their 
rules, prohibitions, questioning religion and family 
values  . The same challenge will be manifested to the 
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authority by the clothes they wear and the music they 
listen to. „For it to be special clothes, even if it is not 
accepted to play music as much, room to be messy, etc.
(Green E.,1993)

Adolescent rebellion attitude makes him estranged 
from the family, which will lead parents to enter the 
alert. The child ceases to be influenced especially by 
parents, although most children are still under them, 
but they want their parents to not be so restrictive and 
outdated. During this period, the relationship with 
friends, schoolmates becomes increasingly important 
links between them turning into retreat, which often 
lead to immoral acts, while decreasing interest in 
school or other development activities in terms view 
of education.

Most teenagers, however, that supports decision-
making authority,  belongs to parents and teachers. A 
balanced family with normal previous links between 
its members, across well during stormy adolescence.

Drug use in Romania

Statistics worldwide show that the largest number 
of consumers is young people (Smith, O., Achim , 
V. , Smith AL, 2004). Teenagers, young people form 
a vulnerable population to drugs because they are 
more receptive to new experiences and extreme. For 
example, statistics on drug use in Germany and France 
indicates that about 50 % of young people in these 
countries have been or are drug users. It is noted that 
the average onset of drug use declined dramatically, 
leading to consumption of only cases of children 10 to 
12 years in Romania. Prevention and control centers 
for drug consumption among adolescents, were giving 
the following information:

10% of teens smoke up to 15 cigarettes per day, 20 
days per month (although the percentage is growing). 
Tobacco has several harmful long-term effects and it 
also creates addiction. A teenager who smokes more 
than one year has a 80% chance of becoming addicted.

• 75% of teenagers have consumed alcohol 
occasionally. Of these, 28 % relates to heavy 
drinking episodes (more than 5 strong drink 
in a few hours). One of the leading causes 
of death among teens is car accidents caused 
by alcohol abuse. Alcohol lowers inhibitions 
and predispose adolescents to inappropriate 
sexual life (unprotected sex), which increases 

the risk of contracting a sexually transmitted 
disease (HIV- AIDS, herpes, Chlamydia) or 
the occurrence of an unwanted pregnancy.

• 40% of teens have tried marijuana at least 
once, while 22 % of them frequently use 
this drug. Marijuana is a common option 
among teenagers and can cause memory loss , 
cognitive learning or attention.

• 9% of teenagers have tried cocaine, while 4 
% use the drug frequently ( at least once a 
month).

As the characteristics of drug users:
• commonly boys consume drugs more often 

than girls;
• commonly drug consumers are older youth 

and from upper classes;
• are more prone to drug use, in the first 

place, young people whose parents have low 
education level and lower social statuses and 
who lack the resources and skills to guide and 
advise children and, on the other hand young 
people from families with higher statuses that 
can provide resources for the purchase of drugs 
and do not have the time to supervise their 
children; the most exposed youngsters to drug 
use are those with poor outcomes in school and 
those who have repeated school years; their 
families influence drug use excessively trough 
authoritarian style, the family environment 
characterized by frequent quarrels between 
parents and children, members of the couple, 
the family breakdown through divorce, and 
parental alcoholism.

Psychological and general features of drug users

Specialists believe that people become drug users, 
especially young people, have a degree of vulnerability 
of personality, prior to the commencement of 
consumption.

"They seem to lack the resources to cope with 
the demands of everyday life, are unstable in terms 
of feelings, and are at odds with society and the 
authorities. Many of them complain of depression, 
anxiety, but it is uncertain whether they are causes or 
consequences of drug addiction. (Rascanu R. , 2004) 
For many teens desire to be different, rebellious desire 
to assert its own identity in opposition to others, is 
the primary impulse (Romila I., 2003).
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Fear of ridicule, care of another child and the 
desire to imitate the older ones contributing to the 
corruption. Thus the adolescent begins to smoke, 
drink, gamble and seek opportunities in which to 
demonstrate strength and courage. The attraction 
he feels at a time for the group of teenager’s  and 
sometimes adults can be explained by the fact that 
the group allows the realization of desires which are 
prohibited brutally by parents and participating in 
adventurous activities and activities interesting. The 
main effects of group life are dependencies that it 
develops between members of the group. The wish 
of affirmation to the group, and fear that they will be 
rejected, they will be isolated from the group if they 
refuse proposals so-called „insiders”, they are the new 
members do not consider the risks they run.

Another reason is peer pressure, depending on 
their level of self-esteem, level of depth to their 
ideal of life, relationships with family, school results, 
the image they have of themselves and others who 
want to create adolescents have different capacities 
for resistance to pressure exerted by their entourage. 
However, "addiction, abuse, intoxication and 
abstinence from substance use often involves multiple 
substances simultaneously or excessive." (Romila 
A., 2003). For example, in most cases, individuals 
addicted to cocaine also consume alcohol, opioids, 
anxiolytics, or to counteract the cocaine- induced 
persistent anxiety symptoms. „A drug addictive 
spends most of his time seeking and consuming the 
drug. His lifestyle is totally disorganized. For him, 
the vital needs of drinking, eating, and sleeping pass 
the background. His biorhythm is inverted, lives at 
night and sleeps during the day. Signs of degradation 
appear to translate general condition. He no longer 
cares for the health because it correctly perceive 
the pain of infectious processes, etc.. (Popescu et all 
2004) " Doru Buzducea offers a number of indicators 
related to drug use (Buzducea, D., 2005): irritability, 
mental and behavioral instability, irritation, paranoid, 
unreasonable and inappropriate aggression, 
depression, apathy, slips and speech difficulties, 
reducing yield school, decreased motivation, 
nervousness, interpersonal problems.

If drug addiction has already been installed, it 
may need much more work, and they should be well 
directed. „They should not be focused only on the 
drug itself, but also on other issues and difficulties 
confronted young (Popescu et all 2004). "

Since the installation of drug dependence, the 
subject experiences other states: before administration 
of the drug , the individual feels the urge of eating , after 
drug administration is a state of satisfaction, rather 
than extreme euphoria characterizing individual not 
is dependent on the drug, as the drug's effects begin 
to disappear. Addiction lives unpleasant effects of 
withdrawal syndrome and the desire psychological 
and / or physiological to manage drug is resurfacing. 
In this way, the reason the use of the drug changes 
from positive to obtain a state of euphoria which is 
not dependent upon the individual drug, to avoid 
unpleasant conditions.

Causes of drug consumption among adolescents

The external causes of drug use among young 
people, the French author Gilles Ferreol mentions: 
group of friends, low educational level, lack of 
information about drugs (Ferreol G., 2000). The 
author points out that the fact that teenagers are 
driven to drugs by curiosity, experimentation need 
strong emotions. Some psychological theories of drug 
use based on the notion of pathological psychology 
or inadequate: there is something emotional and 
physical lives of different individuals that predispose 
them to drug use. They use drugs as an „escape from 
reality „as a way to avoid the problems of life and to 
withdraw euphoric (Răşcanu R., 1999). According 
to the author , more research on the personality and 
attitudes of drug users have shown that, compared 
with those teenagers who don’t use drugs, the former 
tend to be more rebellious, more independent , open 
to new experiences, willing to take more risks, are 
more tolerant, accepting deviant behavior are sensitive 
to uncertainty, pleasure seekers, nonconformists and 
unconventional. Some children and young people 
use drugs or organic solvents in an attempt to forget 
the problems they are experiencing or mitigate anger 
arisen following an unpleasant event occurred in the 
family. Sometimes their reasons are deeper gesture: 
a reaction to some abuse, the fact that they are not 
paying attention in school or environment (Smith et 
all, 2004).

Depression
Reduced possibilities of adaptation and 

integration, inability to connect teenagers to 
professional social structures and frequent failures, 
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failures, disappointments, anxieties may cause 
harmful behaviors (Greens E., 1993). Psychiatrist 
J. White argues that depressive disorder is divided 
into two types: primary depression and secondary 
depression. The other side is caused by disorder or 
condition, such as for example alcohol addiction. 
Primary depression mood swings are not associated 
with any other form of mental or physical condition. 
And they fall into two categories: bipolar depression 
(alternative states of sadness and joy) and unipolar 
depression (interpreted as „emotional Darkness ’’).

A depressed teenager is very sensitive to negative 
pressures of colleagues and can easily fall victim to 
alcohol, drugs, crime, sexual immorality and other 
antisocial behaviors. Instead of using words to draw 
attention to their inner turmoil, they will be irritable 
and agitated.

O. Popescu et al. states that the use of drugs is, 
especially for young people, a way to react to loneliness, 
feelings of hopelessness, lack of self-esteem and self 
confidence (Popescu et all , 2004). Ferreol Gilles 
(2000) stresses that parents think that teenagers who 
tried a drug or consuming routinely have certain 
characteristics: having problems communication 
and relationships with others , they lack confidence , 
they feel dissatisfied in many ways, are more nervous, 
agitated, stressed, vulgar, violent than others , reject 
the authority of parents and teachers, have parents 
who have money , they are not supervised ; entourage 
is not known to parents, no longer interested in school 
and absent more.

Entourage 
Human, by nature, requires membership in a family, 

a group or a community. Therefore, social maturation, 
the purpose of establishing peer relationships, cannot 
provide fully than friendship with people of the same 
age.

Adolescence is the age at which parental influence 
decreases considerably at the expense entourage 
(circle of friends, class). Adolescents are vulnerable, 
feel isolated, unsupported, and will usually try to find 
a group to which to join. Group is for teens to get a 
kind of „parallel family" in which it carries all sorts of 
cultural activities, sports, leisure , driving his creativity. 
Peer pressure is higher when adolescents lack parental 
guidance and affection.

Not always teenager knows how to defend against 
street influences, peers or adults turbulent, fighting 

with the rules and laws of social life. Drug use, 
especially among young people, is " a way to react to 
loneliness , lack of self-respect , sense of hopelessness, 
lack of self confidence. The most exposed are the 
most sensitive to the influence of their peers thinking 
that will find the links to their comrades a way to be 
safe (Fereol G., 2000)

The exerted pressure on a young person or a group 
to establish a certain behavior does not mean as much 
as the self-imposed pressure means that he feels the 
desire to behave like everyone else around him, feeling 
thus integrated into the group (Smith, et al, 2004).

Following a study conducted, G. Ferreol found 
that the main external factor indicated as favorable 
adolescent drug use entourage or group of friends. 
Among young people who try illegal drugs, most 
derive from friends, soon became common practice, 
which distinguishes them from others. However, 
individually or collectively consumed beyond curiosity 
and the role of age-specific peer group risk drinking 
among adolescents increases with joining a group 
whose people consume or provide drugs. Adolescence 
is associated with a period of rebellion manifested 
phenomena teen having a character nonconforming 
to social norms. He may have a negative or positive 
identification to these rules, creating the feeling of 
instability personality. Adolescent rebellion occurs 
for several reasons. In some cases it is simply a 
manifestation of the fact that the adolescent to 
adulthood advance came at a time of trouble. Seizures 
occur due to changes in the physique can trigger 
various changes in behavior leading to rejecting the 
counsel of parents, escaping the circle of friends or 
even adopt habits "rebel" such as drug use. Because 
often feel the desire to stand out with an attitude, 
the clothes, vocabulary, hair or simply by including a 
popular group that manages to influence the adoption 
of rules or practices that make so "special". The group's 
influence is higher when adolescents lack parental 
guidance and affection. Most of young drug users are 
not supervised by parents regarding their relationships 
with that close entourage and about how they spend 
their free time or are supervised superficial. Problem 
drug use is increasing among young people present, 
but what is more important is that the age at which 
onset decreases significantly. Another problem is the 
number of deaths of addicts, most often due to being 
represented by an overdose.
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Conclusions

The reason that leads adolescents to drug represents 
the most influence of the friends and environment 
begins is often one of fun. In such moments, (alcohol, 
tobacco and / or drugs) family values   lose their 
meaning teenager who has a personality very well 
structured falls prey to the temptation to be like 
others and impress by his action.

We consider that is important as the direction of 
intervention involving students in the development 

and presentation of actions, to reduce the number of 
users, to have the opportunity to gather information 
and present it as they see it arouse interest. In these 
activities the presence of former consumers is useful 
to relate their experiences, to provide answers and 
be willing to help. Aid provided for an adolescent 
drug addicted, should take the form of a specialized 
intervention provided by a specialist, coupled with the 
attitude of understanding, support and unconditional 
acceptance of the parents.

*
*         *
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