
romanian 
harm 
reduction 
network

EstimarEa costurilor 
politicilor antidrog  

din românia
raport dE țară

2013

Valentin Simionov

Romanian Harm Reduction Network (RHRN)

Parte din campania globală „Count the Costs” inițiată de TRANSFORM 
Drug Policy Foundation (informații suplimentare sunt disponibile la 
adresa http://www.countthecosts.org), prezentul raport este realizat 
în cadrul proiectului „Advocating Drug Policy Reform” coordonat 
de Eurasian Harm Reduction Network și finanțat de Open Society 
Foundations (OSF). Scopul său este de a documenta costurilor directe 
și indirecte ale politicilor naționale în domeniul drogurilor duse de 
statele menționate și de a le supune dezbaterii publice. Raportul 
regional poate fi accesat la adresa http://www.harm-reduction.org/
images/stories/library/costs_report_final_eng.pdf

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) reunește organizații și 
persoane care susțin dezvoltarea de programe orientate către reducerea 
riscurilor asociate consumului de droguri prin intermediul parteneriatului 
dintre instituțiile publice și societatea civilă, prin îmbunătățirea calității 
serviciilor actuale și prin facilitarea implementării unor politici eficiente 
legate de droguri. 

Romanian Harm Reduction Network
Tel./Fax: +4021 310 71 20 
Email: office.rhrn@gmail.com
Website: rhrn.ro
Facebook: Asociatia Rhrn

Fo
to

: Z
su

zs
an

na
 K

ili
an

, M
on

ey

coperta count the costss alb ro.indd   1 28.05.2013   16:21:14



EstimarEa costurilor 
politicilor antidrog  

din românia

RapoRt de țaRă
2013

Valentin Simionov

Romanian Harm Reduction Network (RHRN)

estimarea costurilor ro cu anexe.indd   1 28.05.2013   17:08:37



dEsprE rHrn

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) reunește organizații și persoane ce susțin dezvoltarea 
programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri prin intermediul parteneriatu-
lui dintre instituțiile publice și societatea civilă, prin îmbunătățirea calității serviciilor actuale și prin 
facilitarea implementării unor politici eficiente legate de droguri. RHRN a fost creată în 2001, ca rețea 
informală de organizații coordonată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și înregistrată oficial în 
octombrie 2006.

Obiectivele RHRN: 1) conștientizarea factorilor de decizie competenți asupra respectării drep-
turilor omului în acord cu tratate internaționale la care România este parte și cu legislația 
în vigoare; 2) inițierea și susținerea dezvoltării și implementării politicilor publice eficiente 
adresate consumatorilor de droguri și altor grupuri marginalizate; 3) realizarea unor campanii 
publice ce se constituie ca pledoarii împotriva marginalizării sociale a consumatorilor de dro-
guri; 4) organizarea și implementarea de activități, inclusiv activități culturale și ecologiste cu 
scopul de a reduce riscurile asociate consumului de droguri.

RHRH este membru al Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), European Harm Reduction 
Network (EuroHRN) si al International Drug Policy Consortium (IDPC) și susține ideea că po-
liticile în domeniul drogurilor trebuie elaborate în conformitate cu principiile de drepturile 
omului și sănătății publice. 

Prezentul raport face parte din campania globală „Count the Costs”, inițiată de TRANSFORM 
Drug Policy Foundation. Mai multe informații despre aceasta campanie sunt disponibile la 
adresa: http://www.countthecosts.org/

Prezentul raport a fost realizat de Valentin Simionov în cadrul proiectului „Advocating Drug Policy 
Reform”, proiect coordonat de Eurasian Harm Reduction Network și finanțat de Open Society Foun-
dations. Scopul proiectului a fost documentare costurilor directe și indirecte ale politicilor naționale 
în domeniul drogurilor duse de Federația Rusă, Georgia, România și Republica Kârgâză și inițierea 
unei dezbaterii publice pe tema eficienței actualelor politici de control al drogurilor. Raportul regio-
nal este disponibil la adresa http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/costs_report_fi-
nal_eng.pdf

contact:
Romanian Harm Reduction Network
Bd. Hristo Botev nr. 26, et. 4, ap. 9
Sector 3, București, 030237
Tel./Fax.:+4021 310 71 20    
Email: office.rhrn@gmail.com
Facebook: Asociatia Rhrn
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rEzumat

Cel puțin în documentele oficiale și în intervențiile directe, România 
este unul dintre cele mai avansate state membre ale UE în ceea ce 
privește abordarea echilibrată a problemei drogurilor: programele de 
schimb de seringi au fost inițiate în 20001, un sistem de servicii aplecat 
asupra prevenirii consumului de droguri, asupra tratării și reabilitării 
consumatorilor cronici de droguri fiind clar definit în sistemul legislativ 
național2 și parțial implementat; programe de tratament substitutiv al 
dependenței de opiacee și de schimb de seringi sunt accesibile în pe-
nitenciare; consumul de droguri este interzis pe teritoriul României, dar 
nu este pedepsit prin amenzi sau încarcerare... Pe de altă parte, nu exis-
tă o limită pentru cantitatea ce poate fi deținută, astfel că utilizatorii de 
droguri pot fi închiși pentru urme de substanțe interzise găsite în bu-
zunare sau în seringi folosite; aceștia sunt încurajați să ofere informații 
despre traficanți, ajungând astfel în situații care le pun viața în pericol, 
dat fiind că în programele de protecție a martorilor sunt incluși doar 
acei colaboratori care oferă informații despre marile organizații crimi-
nale; deși în teorie (conform legislației și a documentelor programatice) 
există un întreg sistem de servicii integrate, serviciile pentru utilizatorii 
de droguri sunt supraaglomerate și subfinanțate.

rezultate contradictorii în ultimii 20 de ani

De la începutul anilor ’90, când România și-a deschis granițele, 
până în prezent, statul a cheltuit sume importante pe programe de 
reprimare, control și toleranță zero, în timp ce reducerea riscurilor și 
reintegrarea socială a consumatorilor de droguri a rămas în sarcina 
ONG-urilor și a autorităților locale. 

1. Din anul 2005, schimbul de seringi este recunoscut ca fiind o metodă eficientă 
de prevenire a transmiterii HIV, fiind reglementat ca atare.
2. Strategia Națională Antidrog 2005-2012; Ordinul interministerial nr. 1216/C/2006 
din 18 mai 2006 (Ministerul Justiției) privind modalitatea de derulare a programelor 
integrate de asistență medicală, psihologică și socială pentru persoanele aflate în 
stare privativă de libertate, consumatoare de droguri.
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ESTIMAREA COSTURILOR POLITICILOR ANTIDROG DIN ROMÂNIA6

Cheltuielile publice sunt greu de estimat dat fiind că România nu a 
adoptat criteriile COFOG1. Analiza datelor publice disponibile ne permi-
te să concluzionăm statul investește mai mult în aplicarea legilor decât 
în asistența medicală și socială în ceea ce-i privește pe consumatorii de 
droguri: aproximativ 2.000 de consumatori de droguri sunt închiși pentru 
diverse contravenții, majoritatea dintre acestea fiind fără legătură cu dro-
gurile, dar fiind cauzate de dependența de droguri; 6.436 de persoane au 
fost arestate pentru acuzații legate de droguri și 718 au fost condamnate 
pentru contravenții legat e de droguri în anul 2010, în timp ce tratamen-
tul substitutiv al dependenței de opiacee e limitat la 601 pacienți2 cu doar 
2.163 de persoane care au beneficiat de tratament medical3. 

Nivelul consumului de droguri și cel al riscurilor legate de dro-
guri au crescut constant de la începutul anilor ’90, când au apărut în 
România substanțele interzise.

problema actuală: explozia răspândirii Hiv

În ultima vreme s-a constat o legătură între creșterea număru-
lui de consumatori de droguri injectabile care trec de la heroină la 
substanțe stimulante de tipul amfetaminelor (în mare parte catino-
ne sintetice și piperazine sintetice), scăderea numărului de seringi 
sterile distribuite și recenta creștere a nivelului infectării cu HIV în 
această categorie de populație.

Impactul politicilor actuale (interzicerea drogurilor) nu a fost încă 
evaluat. Alegerea de promova aceste politici ține mai mult cutume-
le culturale și morale decât de dovezi științifice. Partizanii prohibiției 
indică eficiența acesteia prin estimări ale prevalenței scăzute a con-
sumului de droguri. Se impune o evaluare completă a avantajelor și 
dezavantajelor politicilor actuale este necesară; de asemenea, se im-
pun consultări la scară largă între instituțiile-cheie din sectoarele gu-
vernamental și nonguvernamental pentru a găsi căi mai eficiente de a 
aborda problema drogurilor și a riscurilor legate de acestea.

1. Clasificarea funcțiunilor din administrația publică.
2. Estimarea riscurilor privitoare la răspândirea HIV în rândul utilizatorilor de 
droguri injectabile în UE/SEE realizată de EMCDDA în colaborare cu ECDC în urma 
creșterii numărului de cazuri raportate în Grecia și România.
3. Agenția Națională Antidrog, Raportul național privind situația drogurilor, 2011.
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introducErE

Conform Global Commission on Drug Policy, „lupta antidrog 
a fost pierdută, cu consecințe dezastruoase pentru indivizii și 
societățile din întreaga lume”1. La 50 de ani după semnarea 
UN Single Convention și la 40 de ani după lansarea „luptei globale 
antidrog”, se face simțită nevoia unor reforme în politicile de con-
trol al drogurilor.

Fostul director al Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și 
Criminalitate (UNODC), dl Antonio Maria Costa, recunoștea că ac-
tuala luptă antidrog a dus la o mulțime de „consecințe neprevă-
zute”: „Modalitățile în care a fost implementat sistemul de control 
al drogurilor a avut câteva consecințe neprevăzute: piața neagră, 
modificarea țintei la nivelul politicilor, geografic și al substanțelor și 
marginalizarea consumatorilor”2.

Acest raport face parte din campania globală Count the Costs 
inițiată de TRANSFORM Drug Policy Foundation cu scopul de a de-
termina o reevaluare a abordării actuale și de a pune sub semnul 
întrebării supozițiile de la baza sistemului internațional actual de 
control al drogurilor: „Lupta antidrog este o alegere la nivelul poli-
ticilor. Există și alternative care ar trebui măcar luate în considerare 
și explorate folosind cele bune studii și analize disponibile. Cu toții 
împărtășim același scop – o lume mai sigură, mai sănătoasă și mai 
dreaptă. E timpul toate domeniile a căror activitate are legătura cu 
abordarea noastră în privința drogurilor să facă apel la guverne și 
Națiunile Unite pentru a realiza o veritabilă analiză a costurilor și pen-
tru a explora alternativele” (Count the costs briefing, „Introduction”, 
www.countthecosts.org).

Scopul prezentului raport este de a supune atenției guvernului 
României necesitatea unei evaluări a eficienței actualelor politici antidrog, 

1. War on Drugs, Report of the Global Commission on Drug Policy, iunie 2012, p. 2.
2. UNODC, „Maing drug control «fit for purpose»: Building the UNGASS decade”, 
martie 2008.
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ESTIMAREA COSTURILOR POLITICILOR ANTIDROG DIN ROMÂNIA8

conform Strategiei Naționale Antidrog, luând în cal cul recenta creștere a 
nivelului de infectări cu HIV în rândul consumatorilor de droguri injecta-
bile (CDI) și explozia consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoac-
tive (SNPP) la nivel național. Prin raportul de față nu încercăm să evaluăm 
costurile politicilor antidrog, ci mai degrabă să examinăm efectele și po-
sibilele consecințe neprevăzute ale abordării actuale. O evaluare de ase-
menea anvergură ar necesita o analiză multilaterală pe termen lung și 
care depășește capacitățile unei organizații nonguvernamentale.

metodologie

Pentru început, estimarea costurilor a fost făcută pe două niveluri:
•	 costuri juridice (etapa dinaintea procesului, etapa procesului și 

etapa executorie);
•	 costuri medicale și sociale legate de droguri: infecțiile asociate, 

urgențele medicale, prejudicierea sănătății, ajutoarele sociale etc.

Pe parcursul cercetării a devenit evidentă dificultatea menținerii 
acestei structuri, din cauza insuficienței informațiilor publice și lipsei 
unei formule pentru determinarea clară a costurilor cu o componen-
tă calitativă, de exemplu, paleta consecințelor sociale sau individu-
ale ale consumului de droguri. Pentru a estima costurile actualelor 
politici în privința drogurilor, au fost stabilite două direcții:

a) estimarea cantitativă:
•	 costul intervențiilor conform datelor avute la dispoziție: 

estimarea costurilor intervențiilor medicale și sociale, 
precum tratamentul substitutiv al dependenței de opia-
cee, tratamentul ARV, ajutorul social acordat persoanelor 
seropozitive (PLHIV);

•	 costurile totale ale politicilor sau ale intervențiilor sis-
tematice conform datelor avute la dispoziție (surse: ra-
poarte financiare, documente oficiale, site-uri oficiale cu 
informații financiare pentru domeniul analizat);

b) estimarea calitativă:
•	 consecințele neprevăzute ale actualelor politici în privința 

drogurilor: pe baza documentelor publice disponibile, 
activităților și experienței de teren ale RHRN și organizațiilor 
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INTRODUCERE 9

partenere, a fost construită o listă analitică a actualelor po-
litici privitoare la droguri. Informațiile au fost preluate din 
întâlniri și interviuri cu experți, din mass-media, din cerce-
tările existente, din datele epidemiologice, prin observație 
directă și prin interviuri cu consumatorii de droguri.

Estimările costurilor sunt realizate pe baza informațiilor oficiale 
obținute de la instituțiile publice și a estimărilor costurilor serviciilor 
oferite de ONG-uri. Pentru mai multe informații, vezi anexele 1 și 3.

Costurile nu sunt exprimate conform unei definiții unice, cum 
ar fi o definiție care să includă toate tipurile de cheltuieli identifi-
cate. Fiecare instituție abordată a oferit o listă de costuri conform 
calculelor proprii. Prin urmare, costurile prezentate în acest ra-
port descriu fenomene diferite, ele putând fi expresia sau putând 
include formule de calcul diferite.

pentru calcularea costurilor directe a fost stabilit următorul 
set de criterii:
1. limitarea costurilor generate de adulți – motivul constă în 

informațiile insuficiente pentru a realiza o analiză completă a 
costurilor și în cazul adulților, și al minorilor;

2. costul minim sau costul mediu – cercetarea ia în calcul costul 
minim sau mediu pentru o anumită acțiune;

3. lista costurilor pentru fiecare segment al unei anumite acțiuni – 
de exemplu, costurile legate de PLHIV = costuri medicale + aju-
toare sociale + alte costuri;

4. calculul și estimarea costurilor au fost realizate după următoa-
rele principii:
a) stabilirea unei unități de cost, de exemplu, persoană/zi, per-

soană/lună etc. (unitatea de cost este exprimată prin rapor-
tul persoană/timp sau persoană/acțiune; folosind această 
unitate, vom calcula costul anual al unei acțiuni);

b) stabilirea unui interval de timp: lună, an etc.;
c) identificare costului pe unitate;
d) calcularea costului acțiunii prin produsul perioadei cu costul 

pe unitate.
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ESTIMAREA COSTURILOR POLITICILOR ANTIDROG DIN ROMÂNIA10

Informațiile sunt apoi centralizate într-un tabel conform criteri-
ilor stabilite, incluzând toate costurile relevante obținute. Pe baza 
acestor date sunt obținute apoi estimările costurilor.

Exemplu:
costul tratamentului arv
Cost pentru persoană/lună: 650 USD/lună/persoană (conform 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate).
Cost pentru persoană/an: 650 USD x 12 luni = 7.800 USD.
Buget anual (ESTIMARE): 7.800 USD x 7.276 PLHIV în tratament (con-

form Comisiei Naționale de Luptă anti-SIDA) = 56.752.800 USD.
Valoarea de referință (PENTRU COMPARARE): Programul 

național pentru boli transmisibile: 56.550.000 ron (17.761.875 
USD, 1 USD = 3,2 RON) conform Ministerului Sănătății, reglemen-
tări tehnice, 30.12.2010, Monitorul Oficial nr. 53bis, 21.01.2011, 
partea I.

colectarea și analiza datelor

Perioada luată în calcul pentru cercetare: 2009-2011.
Datele au fost adunate între lunile mai și octombrie 2011.
Datele au fost colectate din surse publice. Au fost făcute demer-

suri pe lângă instituțiile responsabile cu implementarea Planului 
național de acțiune al Strategiei naționale antidrog 2005-2012. În 
cazurile în care a fost posibil, au fost adunate date provenind de la 
ONG-uri și furnizori privați de servicii.

Pe lângă sursele publice de informații, o parte importantă a da-
telor a fost extrasă din rapoarte și studii, articole și interviuri din pre-
să cu experți și consumatori de droguri.

Sursele datelor:
•	 27 de instituții publice; pentru detalii suplimentare asupra tipu-

rilor de costuri și a instituțiilor, vezi anexa 1;
•	 ONG-uri și o clinică privată;
•	 consultarea documentelor disponibile (vezi referințele):

•	 legislația națională;
•	 rapoartele naționale asupra drogurilor;
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INTRODUCERE 11

•	 strategiile naționale privitoare la SIDA și droguri, plus docu-
mente adiționale: UNGASS România (2008-2010), Raportul 
național asupra situației drogurilor (2003-2011);

•	 rapoartele financiare ale instituțiilor publice, ale donatori-
lor internaționali, ale ONG-urilor, ale Direcției de Investigare 
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 
(DIICOT), UNODC, GFATM, ale Fundației Romanian Angel 
Appeal;

•	 studii și cercetări;
•	 legislații internaționale;
•	 rapoarte internaționale: EMCDDA, ECDC.

limitele cercetării

Datele insuficiente și lipsa informațiilor detaliate asupra chel-
tuielilor publice în privința reducerii cererii și ofertei de substanțe, 
precum și lipsa studiilor epidemiologice și asupra răspândirii pe ter-
men lung care să ia în calcul consumatorii de droguri sunt cele mai 
importante limitări cu care s-a confruntat studiul.

Alte limite și dificultăți sunt:
•	 capacitatea limitată de a analiza și corela diferite informații 

financiare;
•	 lipsa informațiilor globale și a celor detaliate privitoare la chel-

tuielile publice: informații incomplete ce conduc la concluzii 
îndoielnice, precum cheltuieli parțiale pe proiecte legate de 
droguri, contribuții ale statului la proiecte internaționale etc. 
Există o multitudine de surse de informații privitoare la cheltu-
ielile publice conform Planului de acțiune al Strategiei naționale 
antidrog care fac dificilă o analiză mai largă;

•	 datele sunt clasificate după surse, iar comparațiile sunt greu 
de făcut dat fiind că nu există un criteriu comun (de exemplu, 
estimările asupra consumatorilor problematici de droguri din 
București în 2002 și în perioada 2007-2010);

•	 costurile de aplicare a legii nu au putut fi identificate: bugetele 
instituțiilor publice axate pe lupta antidrog sunt structurate con-
form legislației actuale, ce include linii bugetare organizate după 
criterii care nu permit o analiză detaliată pe activități specifice, 
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precum operațiunile antidrog; așadar, este dificil de estimat care 
sunt cheltuielile operațiunilor antidrog (de exemplu, bugetul to-
tal al instituțiilor de stat este structurat conform modelului buge-
tar general, precum cheltuieli pentru resurse umane, cheltuieli pe 
servicii, cheltuieli curente etc., neexistând o categorie specifică 
pentru operațiunile antidrog care să fie analizată);

•	 calculul costului unei anumite politici, de exemplu, costul im-
plementării art. 4 din Legea nr. 143/2000 nu a fost posibil din 
cauza lipsei de date;

•	 costurile calculate sunt estimări – ele nu includ toate categoriile 
posibile de cheltuieli, ci reprezintă un minimum exprimat ca o 
sumă a cheltuielilor așa cum apar ele în rapoartele sau răspun-
surile oficiale;

•	 pentru majoritatea datelor oferite, calculul costurilor nu este 
complet: nu include întotdeauna salariile, costurile administra-
tive și alte costuri indirecte.
Din cauza acestor limite, rezultatele cercetării au câteva punc-

te slabe, determinate într-o oarecare măsură de insuficiența și/sau 
calitatea informațiilor publice obținute, uneori nestructurate sau 
fragmentare. În concluzie, pentru a atinge un nivel consistent de 
informare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru transparența 
informațiilor din partea instituțiilor publice.

consumul de droguri și Hiv – imagine de ansamblu

românia – profil de țară
Populația totală: 19.042.9361

Populația cu vârstele cuprinse între 15 și 49 de ani: 10.759.000
Cazurile de HIV/SIDA: 17.2122

PLHIV: 10.4353

1. Comisia centrală pentru recensământul populației și al locuințelor, comunicat 
de presă, 2 februarie 2012 (http://www.recensamantromania.ro/wp-content/
uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011_.pdf ).
2. Institutul național de boli infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Compartimentul 
pentru monitorizarea și evaluarea infecției HIV/SIDA în România (cnlas.ro), date 
cumulative pentru perioada 1985 – 31.12.2011.
3. Idem.
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PLHIV CDI: 1141

Consumul de droguri – prevalența de-a lungul vieții: 4,3%2

Indicele dezvoltării umane: crescut3

Cheltuielile totale pentru sănătate per capita (USD): 3694

Nivelul veniturilor: pătura superioară a nivelului mediu5

droguri legale și ilegale6

Politicile restrictive privitoare la libera circulație a persoanelor 
și a bunurilor în vigoare până în 1989 au împiedicat operațiunile 
crimei organizate legate de droguri în România epocii comuniste. 
Informațiile sunt insuficiente pentru a aproxima existența și anvergu-
ra consumului de droguri în Republica Socialistă România. Singura 
sursă de informații identificată este ofițerul de Securitate Pacepa7, 
prim-adjunct al directorului DIE între 1972 și 1978, care afirmă că 
serviciile secrete române erau implicate în traficul internațional de 
droguri: ofițerii serviciilor secrete aveau legături cu traficul de dro-
guri din Europa și Australia8. Conform jurnalistului Laurențiu Fulga, 
în urma căderii regimului comunist, rețelele existente de trafic de 
droguri au continuat să funcționeze pe cont propriu: operațiunile 
de trafic de heroină controlate de români sunt menționate în mass-
media australiene până în anul 2005 și sunt confirmate de consu-
matorii australieni. La începutul anilor '90, România a devenit țară 
de tranzit pentru drogurile ilegale. În timpul războaielor balcanice, 
filiera balcanică s-a divizat, România devenind ramura nordică a 
acesteia.

1. Idem.
2. Prevalența consumului de droguri în România – Rezultatele studiului în 
populația generală 2010, Agenția Națională Antidrog, 24 iunie 2010. Prevalența pe 
timpul vieții se referă la populația cu vârste între 15 și 64 de ani.
3. GFATM (http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/ROM).
4. Idem.
5. Idem.
6. Termenul „legale” se referă exclusiv la SNPP.
7. Ion Mihai Pacepa, Orizonturi roșii. Crimele, corupția și moștenirea Ceaușeștilor, 
Humanitas, București, 2010.
8. Laurențiu Fulga, Ziua, preluat de HotNews, 29 august 2005, http://www.
hotnews.ro/stiri-arhiva-1212549-mafia-romaneasca-drogurilor-din-australia.htm

estimarea costurilor ro cu anexe.indd   13 28.05.2013   17:08:38



ESTIMAREA COSTURILOR POLITICILOR ANTIDROG DIN ROMÂNIA14

Perioada de tranziție a generat probleme sociale deosebite 
constând în pauperizarea majorității covârșitoare a populației, 
creșterea șomajului în special în rândul tinerilor, accentuarea pro-
blemelor familiale, amploarea infracționalității ș.a.

Din cauza abuzului de droguri din rândul tinerilor, relațiile fa-
miliale, mai ales cele dintre părinți și copii devin tot mai dificile. 
În atare situații, se ajunge la compromiterea situației școlare și a 
activităților profesionale, la rupturi în relațiile sociale și la mul-
tiplicarea tensiunilor. Relele tratamente și abandonul familial 
sunt adesea răspunzătoare de tentația consumului de droguri. 
(Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Corupției, Raport 
național privind problematica drogurilor în România, 1998)

Cercetările asupra prevalenței drogurilor au fost realizate în 
mod neregulat, iar informațiile oferite sunt foarte nesigure. Chiar și 
astfel, datele arată o creștere constantă a consumului de droguri și o 
extindere continuă a piețelor drogurilor din țară.

Consumul de droguri a crescut în fiecare an în marile orașe, cunos-
când un vârf epidemic în București, unde heroina s-a extins în toate 
categoriile sociale. Primele cazuri de dependență de heroină au fost 
înregistrate oficial în 1996. La sfârșitul anului 1998, erau înregistrați 
839 de consumatori cronici de droguri, 72% dintre aceștia fiind consu-
matori de heroină1. O evaluare rapidă realizată de Institutul Național 
de Sănătate Publică în 1998 releva 1.000 de utilizatori de droguri în 
patru mari orașe. În 2002, un studiu estima populația CDI între 14.000 
și 44.000. Potrivit ANA, în 2003 existau în București 24.000 de CDI2.

Din 2007, ANA estimează anual mărimea populației de CDI din 
București folosind metoda multiplicării.

1. Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Corupției, Raportul național privind 
problematica drogurilor în România, 1998.
2. Evaluarea rapidă de situație privind consumul de droguri injectabile, Agenția 
Națională Antidrog, UNDP și DGCCOA, 2003.
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estimarea populației de consumatori cronici de droguri din 
București (în cifre absolute și procente), bazată pe metoda multi-
plicării, pentru perioada 2007-2010:

An Numărul de consumatori cro-
nici de droguri (CDI)

Proporția la 1.000 de persoane 
cu vârstele cuprinse între 18 și 
49 de ani

2007 16.867 17,4
2008 17.387 17,5
2009 17.767 18,0
2010 18.316 19,2

Sursa: Agenția Națională Antidrog

Începând cu anul 2008, consumul de droguri legale/noi 
substanțe psihoactive (SNPP) a crescut în mod alarmant, mai ales în 
rândul tinerilor. Potrivit realizat în 2010, prevalența consumului de 
droguri legale este estimată la 1,9%1.

1. ANA, Strategia națională antidrog 2006-2012, Raportul național privind situația 
drogurilor în România, 2011.
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capitolul 1

politicilE românEști în domEniul 
drogurilor și prEvEnirEa infEctării 

cu Hiv, tratamEntul și îngrijirEa 
pErsoanElor sEropozitivE

reglementări privitoare la droguri

Scopul politicilor românești privitoare la droguri este 
„menținerea la un nivel scăzut a consumului de droguri în rândul 
populației generale, în prima etapă (2-4 ani), și de reducere a cazu-
rilor de noi consumatori, în a doua etapă, în paralel cu reducerea 
criminalității organizate în legătură cu drogurile”1. Acesta ar trebui 
atins în cinci domenii ale politicilor: reducerea cererii, reducerea 
ofertei, informare și evaluare, cooperare internațională, cooperare 
între agenții. Ultimele două sprijină implementarea primelor trei: 
prevenirea, tratamentul și reducerea ofertei.

legislația antidrog
România a ratificat Convenția unică a Organizației Națiunilor 

Unite privind stupefiantele în 1973. În 1979, un nou decret a defi-
nit noțiunea de trafic ilicit de droguri și sancțiunile aferente și , de 
asemenea, a incriminat o parte dintre substanțele indexate prin 
Convenția din 1971. Convenția din 1971 și Convenția din 1988 au 
fost pe deplin ratificate în 1992 (Legea nr. 118). Codul penal a fost 
adaptat pentru a include dispoziții privitoare contravențiile legate 
de droguri. Acorduri bilaterale și multilaterale au fost semnate cu 
țările vecine pentru a construi un cadru al cooperării internaționale 
în combaterea traficului internațional de droguri și pentru a lupta 
împotriva crimei organizate.

1. Guvernul României, Strategia națională antidrog 2005-2012, București, 2005.
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Aproape inexistente înainte de 1989, numărul contravențiilor 
legate de droguri a crescut de la 4 în 1991 la 803 în 1998. În urma 
creșterii numărului de infracțiuni la regimul drogurilor și a consumu-
lui de droguri din țară1, o nouă lege privitoare la droguri a fost aplicată 
începând cu anul 20002. Legea a fost modificată de câteva ori, unul 
dintre cele mai importante amendamente fiind reducerea pedepse-
lor privitoare la posesia de droguri pentru uz personal3.

Legea nr. 143/2000 a incriminat toate operațiunile fără licență le-
gate de droguri. Acțiunile legate de droguri cu alte scopuri decât uzul 
personal, precum cultivarea, vânzarea și traficul, sunt pedepsite cu în-
chisoare de la 3 la 25 de ani, conform cu substanțe aflate sub control 
național, ce includ 3 categorii principale: a) droguri de mare risc4 (ane-
xele 1 și 2); b) droguri de risc5 (anexa 3); c) precursori (anexa 4).

Consumul de droguri fără rețetă medicală este interzis pe te-
ritoriul României. Posesia de droguri pentru uz personal6 este pe-
depsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă în cazul 
drogurilor de risc și cu închisoare de la 2 la 5 ani în cazul drogurilor 
de mare risc.

Activitățile ce implică utilizarea de precursori fără licență sunt, 
de asemenea, incriminate (OG nr. 121/2006).

Ministerul Sănătății este autoritatea responsabilă cu controlul 
plantelor și substanțelor, reglementând și licențiind utilizarea dro-
gurilor medicale, conform Legii Nr. 339/2005. Începând cu anul 

1. Reitox National Focal Point, Romania – Drug situation 2002: „Conform statisticilor 
instituțiilor însărcinate cu aplicarea legii, în 202, numărul infracțiunilor legate de 
droguri a fost de 120 de ori mai mare față de 1989 și de 5 ori mai mare față de 1996” 
(p. 21).
2. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
3. Legea nr. 522/2004 pentru modificare Legii nr. 143/2000 privind combaterea 
traficului și consumului ilicit de droguri.
4. Droguri de mare risc: heroină, cocaină, ecstasy, amfetamină, metamfetamină, 
LSD etc.
5. Droguri de risc: canabinoizi, salvia divinorum, buprenorfină, narcotice, 
anestezice, benzodiazepine, canabinoizi și stimulente sintetice etc.
6. Legislația română nu precizează cantitățile minime de droguri pentru posesie 
personală. Conform legii, orice fel de posesie de droguri, inclusiv urme de droguri 
în seringi, este considerată a fi infracțiune și este pedepsită după categoria 
substanței: droguri de risc sau de mare risc.

1. POLITICILE ROMâNEșTI PRIVITOARE LA DROGURI...
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2011, Ministerul Administrației și Internelor poate propune înregis-
trarea, anularea sau transferul unei noi plante, substanțe sau precur-
sor între listele din Legea nr. 143/2000.

Agenția Națională Antidrog (ANA) este responsabilă de planifi-
care, coordonarea și evaluarea politicilor privitoare la droguri.

coordonarea politicilor privitoare la droguri
Coordonatorul general al implementării Strategiei naționale 

antidrog (SNA) este Agenția Națională Antidrog. ANA este 
o instituție specializată, aflată în subordinea Ministerului 
Administrației și Interiorului. Agenția Națională Antidrog are pu-
teri depline în ceea ce privește coordonarea politicilor privitoare 
la droguri, colectarea datelor, planificarea și elaborarea strategiei 
naționale antidrog.

În coordonare cu alte instituții, ANA implementează și coordo-
nează acțiunile la nivel național și local.

Instituțiile responsabile cu prevenirea și combaterea consumului 
și traficului de droguri ilicite, conform SNa, sunt următoarele:

Agenția Națională Antidrog
Reducerea cererii Reducerea ofertei
Ministerul Sănătății
Ministerul Muncii
Ministerul Educației

Inspectoratul General al Poliției 
Române
Ministerul Public
Autoritate Națională a Vămilor
Ministerul Agriculturii

ANA colectează date de la instituțiile partenere și produce un 
raport anual privitor la situația drogurilor și la implementarea po-
liticilor. Raportul este structurat conform indicatorilor stabiliți de 
EMCDDA.

În luna martie 2009, în urma inițiativei prim-ministrului de a re-
structura Secretariatul General al Guvernului, Ministerul de Interne 
a restructurat ANA. Agenția a devenit un serviciu în subordinea 
Inspectoratului Poliției Române. Relațiile cu alte ministere a fost 
transferată unui secretar de stat din Ministerul Administrației și 
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Internelor. ANA și-a păstrat toate atribuțiile, dar a pierdut puterea 
politică – de exemplu, ANA a jucat un rol minor în discuțiile cu privi-
re la controlul drogurilor legale.

Această măsură a dus la o absență a conducerii în supervizarea 
politicilor privitoare la droguri și la decizii contradictorii în domeniul 
politicilor privitoare la droguri.

Ministerul Sănătății a reorganizat Centrul Național de Sănătate 
Mintală, adăugându-i o atribuție în combaterea consumului de 
droguri. Noua structură a fost numită „Centrul Național pentru 
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog”. Acesteia nu i-a fost acordată 
nici o putere în legătură cu domeniul drogurilor ilegale. Unitate 
funcționează cu personal limitat (5 angajați) și este specializată 
exclusiv pe probleme de sănătate mintală, cu expertiză limita-
tă în sfera drogurilor ilegale. Resurse neoficiale au menționat că 
noua structură ar fi trebuit să rezolve dilema furnizării de servi-
cii medicale dezvoltate până în 2009 sub auspiciile Ministerului 
Administrației și Internelor. Din cauza capacității limitate de 
funcționare, noua structură a luat decizii limitate ca număr și 
importanță. Societatea civilă și mass-media au cerut în repeta-
te rânduri reforma ANA. În contextul exploziei SNPP, în luna mai 
2011, ANA a fost restabilită în poziția anterioară, recâștigându-și 
statutul inițial.

strategiile naționale în privința drogurilor și a Hiv/sida

strategia națională antidrog 2005-2012
Politicile românești privitoare la droguri sunt descrise în 

SNA 2005-2012. După cum este menționat în document, până 
la sfârșitul anului 2012, România ar trebui să dețină „un sistem 
integrat de instituții și servicii publice, care va asigura reduce-
rea incidenței și prevalenței consumului de droguri în rândul 
populației generale, asistența medicală, psihologică și socială a 
consumatorilor de droguri și eficientizarea activităților de pre-
venire și combatere a producției și traficului ilicit de droguri și 
precursori”1.

1. Strategia națională antidrog 2005-2012, p. 4.

1. POLITICILE ROMâNEșTI PRIVITOARE LA DROGURI...
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Pentru fiecare domeniu al politicilor, strategia definește un 
obiectiv general și obiective specifice, care pot fi traduse în acțiunile 
Planului Național de Acțiune.

guvernare și coordonare – strategiile naționale 
privitoare la Hiv/sida

În 2003, Guvernul a stabilit Comisia Națională pentru Suprave-
gherea, Controlul și Prevenirea Cazurilor de Infecție HIV/SIDA 
drept corp interministerial sub autoritatea prim-ministrului și 
condus de consilierul prim-ministrului pe probleme de sănătate 
publică. Comisia are rolul de a planifica, integra, corela și moni-
toriza politicile guvernamentale privitoare la supravegherea, con-
trolul și prevenirea HIV/SIDA din punct de vedere medical, social 
și educațional1.

Comisia a realizat Strategia națională privitoare la HIV/SIDA 
2004-2007 și a supravegheat implementarea acesteia. Nu a fost cre-
at vreun buget, plan de acțiune sau măsuri executive care să condu-
că la implementarea cu succes a acesteia. 

În 2007, Comisia a fost transferată sub autoritatea Ministerului 
Sănătății. Din cauza instabilității politice (Ministerul Sănătății a 
fost cel mai afectat minister în ceea ce privește schimbările de 
conducere) și a autorității scăzute, Comisia nu a mai funcționat din 
momentul respectiv. Dată fiind situația, rolul Comisiei a fost pre-
luat de Comitetul Național de Coordonare (Country Coordination 
Mechanism  – CCM), instituție coordonatoare a Fondului Global 
de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM). La finalul 
programului GFATM în România (iunie 2010), atribuțiile CCM erau 
extinse către coordonarea strategică a programelor îndreptate 
spre lupta împotriva HIV/SIDA și tuberculozei și, de asemenea, 
către corelarea acestor programe cu strategiile și planurile reali-
zate în privința celor două afecțiuni. Societate civilă este implica-
tă activ în procesele decizionale, programatice și de monitorizare 

1. HG nr. 330/20 martie 2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale 
pentru Supravegherea, Controlul și Prevenirea Cazurilor de Infecție HIV/SIDA.
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ale CCM și în acceptarea de către alți actori a CCM1. În orice caz, 
CCM nu deține nici o putere concretă; principalul rol al său este 
consultativ.

CCM nu este o entitate juridică, dat este deplin structurat 
și organizat. CCM este condus de reprezentantul Ministerului 
Sănătății și de reprezentantul Uniunii Naționale a Organizațiilor 
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Acesta include toate 
autoritățile guvernamentale cu roluri specifice în implementarea 
strategiei (printre care se numără Ministerul Sănătății, Ministerul 
Educației, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul 
Apărării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor), societatea 
civilă, reprezentanții persoanelor afectate de HIV și tuberculoză, 
sfera universitară, agențiile Națiunilor Unite și firme farmaceutice 
(UNGASS Report – Romania 2010). 

Actualmente, prevenirea2 și tratamentul HIV/SIDA sunt coor-
donate de Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate. Ministerul Sănătății este însărcinat cu politicile privitoare la 
HIV și cu implementarea Programului Național de Boli Transmisibile, 
în timp ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate acoperă costu-
rile tratamentului ARV pentru furnizorii locali de servicii (spitale re-
gionale și locale de boli infecțioase sau spitale județene cu secții de 
boli infecțioase). Prevenirea și tratamentul HIV în penitenciare sunt 
acoperite Administrația Națională a Penitenciarelor.

În perioada 2006-2007, a fost creat un nou proiect de strategie 
(Strategia națională HIV/SIDA 2008-2013) printr-un proces consulta-
tiv extins. Chiar dacă documentul nu a fost adoptat, acesta a ghidat 

1. Making Global Fund Country Coordinating Mechanism work through full 
engagement of civil society – On-the-ground research in Argentina, Cambodia, 
Cameroon, India, Jamaica, Romania, and Uganda, ITPC, octombrie 2008.
2. Conform structurii actuale a Programului național privind bolile transmisibile, 
subprogramul 2.2 de supraveghere și control ale HIV, tratamentul substitutiv al 
dependenței de opiacee este singura acțiune preventivă a răspândirii infecției cu 
HIV sprijinită prin fonduri publice.

1. POLITICILE ROMâNEșTI PRIVITOARE LA DROGURI...
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activitățile și eforturile de colaborare ale partenerilor guvernamen-
tali, ai societății civile și internaționali.

În perioada mai-octombrie 2010, a fost elaborat un nou proiect 
de strategie1, cu sprijin financiar din partea UNODC, UNAIDS și 
UNICEF. Ministerul Sănătății a înaintat guvernului documentul 
pentru aprobare. Noul document a fost elaborat pe baza proiectului 
de strategie națională 2008-2013 și a fost propus spre aprobare 
Comisiei Naționale pentru Supravegherea, Controlul și Prevenirea 
Cazurilor de Infecție HIV/SIDA. Noul proiect de strategie a fost 
inițiat de Ministerul Sănătății și a beneficiat de concursul instituțiilor 
guvernamentale, al membrilor CCM și al reprezentanților societății 
civile și sectorului privat. Strategia națională HIV/SIDA 2012-2016 
acoperă toate zonele de intervenție și include intervenții 
multilaterale în privința populațiilor cele mai supuse riscurilor (most-
at-risk populations – MARPs). Fiecare zonă prioritară de intervenție 
are asociat un plan cu activități, indicatori, ținte intermediare și 
finale, surse de finanțare și entități de implementare. Strategia HIV/
SIDA 2012-2016 este în curs de aprobare.

1. Strategia națională HIV/SIDA 2011-2015.
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rEducErEa cErErii dE droguri, rEducErEa 
riscurilor, prEvEnirEa și tratamEntul 

infEcțiilor cu Hiv

Pentru a documenta costurile politicilor din România privitoare 
la droguri și impactul acestora, este necesară o evaluare extinsă și la 
multiple niveluri. Prezentul capitol se axează pe un volum limitat de 
informații colectate din surse oficiale și neguvernamentale, intervi-
uri calitative, examinarea documentelor și diverse corelații extrapo-
late pe baza datelor avute la dispoziție.

Principala intervenție privitoare la reducerea cererii de droguri 
în România constă în prevenire, tratament, servicii de sprijin și re-
ducerea riscurilor. Proiectele de prevenire a consumului de droguri, 
centrate pe promovarea unui stil de viață sănătos și pe diseminarea 
informațiilor cu privire la droguri, sunt sprijinite parțial din fonduri 
publice (ministere și administrații locale) și parțial de ONG-uri.

serviciile axate pe problema drogurilor

Serviciile de detoxificare se află în subordinea doar a Ministerului 
Sănătății, în timp ce tratamentul substitutiv al dependenței de opi-
acee ține MS și ANA1.

Dacă centrele de detoxificare și cele publice de tratament substi-
tutiv al dependenței de opiacee se află actualmente în grija instituțiilor 
guvernamentale (MS, ANA și ANP), serviciile de schimb de seringi sunt 
finanțate doar de donatori internaționali (agenții ale Națiunilor Unite, 
GFATM, UE și OSI). Serviciile comunitare de schimb de seringi au fost 
dezvoltate exclusiv de către ONG-uri cu sprijin internațional, iar schim-
bul de seringi și tratamentul substitutiv al dependenței de opiacee din 

1. Începând din 2009, ANA a reușit să asigure sustenabilitatea serviciilor de 
tratament substitutiv al dependenței de opiacee dezvoltate în timpul celor patru 
ani ai programului UNODC.
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penitenciare au fost inițiate și dezvoltate cu sprijinul UNODC. Până la 
sfârșitul anului 2007 și începutul anului 2008, ANA a deschis, cu sprijinul 
UNODC, trei centre de tratament substitutiv al dependenței de opiacee 
în București și câte unul în Oradea și Iași. Centrele din București au ajuns 
imediat suprasolicitate, iar celelalte două au rămas fără clienți.

În 2009, mai puțin de 5% din numărul de CDI din București au be-
neficiat de servicii de tratament substitutiv al dependenței de opiacee.

Până la mijlocul lunii septembrie 2011, acoperirea serviciilor de tra-
tament substitutiv al dependenței de opiacee au fost estimate la 9%1.

Cu ajutorul financiar și tehnic al UNODC, Administrația Națională 
a Penitenciarelor (ANP) a reușit să dezvolte programe de schimb de 
seringi și de tratament substitutiv al dependenței de opiacee în pe-
nitenciare: acestea sunt acum disponibile în 10 penitenciare (dintr-
un total de 38) și în 6 spitale penitenciare. În 2009, 160 de deținuți 
au accesat serviciile de schimb de seringi2. În 2010 au fost distribuite 
18.383 de seringi către 61 de deținuți CDI3. În 2009, aproximativ 50 
de deținuți au beneficiat de tratament substitutiv al dependenței 
de opiacee4. mai mult, ANP a reușit să înființeze în 2010 trei unități 
de reabilitare pentru consumatori cronici de droguri.

Accesul la tratamentul substitutiv al dependenței de opiacee în 
aresturile poliției este extrem de limitat. Doar recent Inspectoratul 
General al Poliției Române a permis continuarea tratamentului în cazul 
consumatorilor de droguri arestați, dar și aceasta numai în București.

infecțiile cu Hiv – prevenire, tratament și îngrijire

Reacția la nivel național în privința HIV/SIDA s-a concretizat în 
principal prin inițiativele de tratament al infecțiilor cu HIV și a dez-
voltat servicii limitate de prevenire a infecțiilor cu HIV pentru CDI și 
în cadrul penitenciarelor5.

1. Daan van der Gouwe, „HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users 
and in prison settings in Romania”, evaluare finală, Trimbos Institute, noiembrie 2011. 
2. UNGASS Report, Romania, 2010.
3. ANA, 2011.
4. UNGASS Report, Romania, 2010.
5. Daan van der Gouwe, „HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users 
and in prison settings in Romania”, evaluare finală, Trimbos Institute, noiembrie 2011.
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În ceea ce privește prevenire infectării cu HIV în rândul CDI prin 
intermediul schimbului de seringi, în 2003 doar 2,2% dintre CDI au 
fost deserviți de serviciile de prevenire a infectării cu HIV1.

La sfârșitul anului 2011, deservirea CDI prin servicii de prevenire a 
infectării cu HIV (schimb de seringi) a fost estimată la 50%2,3. Doar 18% 
dintre farmaciile din București vând seringi consumatorilor de droguri4.

Distribuirea seringilor – acoperire și rată pe client al serviciilor de 
schimb de seringi
Anul Numărul 

de seringi 
distribuite

Numărul 
de CDI 
deserviți

Numărul 
total de 
CDI

Deservirea (CDI 
care au acce-
sat servicii de 
schimb de se-
ringi din totalul 
populației CDI)

Rata (numărul 
de seringi/cli-
ent al servicii-
lor de schimb 
de seringi 
într-un an

2008* 1.108.762 7.284 17.387 42% 152
2009** 1.730.776 9.417 17.767 53% 183
2010*** 946.820 8.966 18.316 49% 105
2011**** 895.160 9.000 19.265 47% 100

* UNGASS Report, Romania, 2010.
**  ANA, Raportul național privind situația drogurilor, 2011.
***  Idem.
**** Country Progress Report on AIDS, January 2010 – December 2011.

După cum se vede în tabelul de mai sus, cantitatea de seringi, 
numărul de CDI deserviți și rata distribuției seringilor s-au diminuat 
pe parcursul anului 2010. Aceasta este consecința directă a retragerii 
donatorilor internaționali în urma intrării României în UE și al noului 
loc al țării în clasificarea Băncii Mondiale (țară cu nivelul veniturilor 

1. „Progress report on the Global Response to the HIV/AIDS Epidemic, 2003”, 
UNAIDS, septembrie 2003.
2. Daan van der Gouwe, „HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users 
and in prison settings in Romania”, evaluare finală, Trimbos Institute, noiembrie 
2011.
3. Deservirea este definită prin „cel puțin un contact pe an” pentru schimbul 
de seringi și serviciile conexe de prevenire a infectării cu HIV și de îngrijire a 
seropozitivilor.
4. Operations Research și RHRN, Consumatorii de droguri. Accesul la echipamente 
sterile de injectare și medicație de substituție, Alpha MDN, București, 2011. 
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în partea superioară a categoriei medii) – schimbări ce au făcut ca 
România să nu mai fie eligibilă pentru finanțări din partea GFATM.

Actualmente, România are un număr crescut de supraviețuitori 
seropozitivi în grupa de vârstă 19-24 de ani, care aparțin cohortei 
1987-1990 (> 6.000). Un mare număr de persoane seropozitive HIV 
beneficiază de tratament ARV în raport cu numărul total de persoa-
ne infectate cu HIV (~ 8.000)1.

Tratamentul și îngrijirea persoanelor infectate cu HIV sunt asi-
gurate de spitalele de boli infecțioase sau spitalele județene cu 
secții de boli infecțioase. Persoanele seropozitive sunt reprezenta-
te de o organizație națională: Uniunea Națională a Organizațiilor 
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA).

De la prima finanțare din partea GFATM2, intervențiile pentru pre-
venirea infectării cu HIV/SIDA s-au îndreptat atât asupra populației 
generale, cât și asupra grupurilor vulnerabile (CDI, LS, BSB, inclusiv 
adolescenții din grupurile cele mai supuse riscurilor, deținuții, copi-
ii străzii și comunitățile de romi). Intervențiile preventive în cadrul 
populațiilor cele mai supuse riscurilor au fost dezvoltate exclusiv de 
către organizațiile societății civile cu asistență financiară din parte 
donatorilor internaționali3.

1. Dr. Mariana Mărdărescu, MD, PhD, coordonator al Compartimentului 
de Evaluare și Monitorizare a Infecției cu HIV/SIDA în România, șef al secției 
Imunodepresie copii, Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.
2. Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, runda a 
doua, 2004-2007.
3. UNGASS Report, Romania, 2010.
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costuri dirEctE

tratament, reducerea riscurilor, încarcerare, decese 
legate de droguri

Cu excepția unui sprijin limitat oferit de Ministerul Muncii1, nici 
o instituție guvernamentală sau autoritate locală nu a oferit vreun 
ajutor financiar serviciilor ONG-urilor îndreptate spre populațiile 
cele mai supuse riscurilor (CDI, BSB, LS, copiii străzii și persoanele 
fără adăpost).

donatorii internaționali
În perioada 2004-2010, GFATM a sprijinit proiecte axate pe 

problema HIV/SIDA cu fonduri în valoare de 27.907.166 USD2. Din 
această sumă, aproximativ 2.032.900 USD au fost alocați pentru 
intervenții de reducere a riscurilor în cadrul celei de-a șasea run-
de FG3.

În perioada 2006-2011, UNODC a implementat programul 
„Prevenirea HIV/SIDA în rândul consumatorilor de droguri injec-
tabile în comunitate și în penitenciare”, oferind prin acesta apro-
ximativ 3 milioane de USD pentru prevenirea specifică a infectării 
cu HIV.

Între 2008 și 2010, UNICEF a implementat programul 
„Prevenirea infectării cu HIV/SIDA în rândul adolescenților cei mai 
expuși riscului de infectare”, sprijinind prin acesta investiții în va-
loare de aproximativ 800.000 de USD în domeniul prevenirii infec-
tării cu HIV.

1. Ajutorul social pentru persoanele seropozitive HIV este oferit de Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale prin organismele sale locale, ca și prin instituțiile 
locale responsabile cu asistența socială și protecția copiilor la nivel județean 
(UNGASS, 2010).
2. Sursă: http://www.theglobalfund.org/en/
3. Sursă: Fundația Romanian Angel Appeal.
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date disponibile în ceea ce privește cheltuielile în domeniul dro-
gurilor în România – estimări în USd

2006 2007 2008 2009 2010 2011
UNODC 284.959 788.959 857.023 587.727 373.616 607.716
UNICEF 800.000* -
FG 258.898 753.096 811.239 252.975 -

MEC T 110.557

18.426 +
982.744 
(Fondul 
Social 
European)

-

ANA** 4.859.640 7.113.401 6.763.295 10.308.541 10.775.337 -
MMSSF 23.896*** -
ANV 17.853 -
MS 439.304**** -
TOTAL 5.144.599 8.161.258 8.373.414 11.818.064 12.864.151

*  Contribuțiile UNICEF nu sunt disponibile pe ani – cifra reprezintă o esti-
mare și nu a fost adăugată la suma finală

**  Bugetul ANA
***  Estimare
**** Suma reprezintă bugetul total alocat pentru programe naționale axate 

pe sănătate mintală, boli infecțioase și educație privitoare la sănătate conform ra-
portului național al ANA privitor la situația drogurilor pe anul 2011. Suma nu a fost 
inclusă în totalul anual din acest tabel.

Cheltuielile naționale legate de SIda (USd)
programe de reducere a 
riscurilor pentru CdI 2009 2010 2011

Centrale/Naționale 255.526 42.674 113.892
Subtotalul din banii publici 255.526 42.676 113.892
Agenții ale Națiunilor Unite 185.484 239.117 239.148
Fondul Global - 298.667 -
Fonduri nerambursabile 
de la bănci de dezvoltare - 453.539 1.210.432

Toate celelalte finanțări 
internaționale 18.070 - 86.377

Subtotalul fondurilor 
internaționale 203.554 991.333 1.535.957

Total 459.080 1.034.007 1.649.849
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tratamentul substitutiv al dependenței de opiacee – 
estimarea costurilor

Ministerul Justiției – administrația Națională a penitenciarelor: 
562 USd/pacient/an

agenția Națională antidrog
an Categorie de 

cost
Unitate Cost (RoN/USd*) Numărul 

de 
pacienți

Costul 
total* pe 
an (USd)

2009 Tratament cu 
metadonă 

zi/lună 
(30)/an

25/750/9.000 RON
2.812.5 USD

187 525.937

2009 Tratament cu 
buprenorfină-
naloxonă

zi/lună/
an

40/1200/14.400 
RON
4.500 USD

88 396.000 

2009 Tratament cu 
naltrexonă

zi/lună/
an

20/600/7.200 RON
2.250 USD

149 335.250 

TOTAL 1.257.187 
* Costul include prețul medicației conform Catalogului național al prețurilor la 

medicamentele eliberate cu prescripție medicală (aprilie 2011) și costul echipamen-
telor medicale (teste rapide pentru droguri, mănuși și ochelari de unică folosință)

Rata de schimb: 1 USD = 3,2 RON

Ministerul Sănătății – spitale psihiatrice cu secții specializate pe 
dependențe (centre de detoxificare și de tratament substitutiv al 
dependenței de opiacee)

an Categorie de cost Unitate Cost (RoN/USd)

2011 Tratament cu 
metadonă zi/lună (30)/an 76,5/2.295/27.540 RON

8.606 USD

Rata de schimb: 1 USD = 3,2 RON

practician privat (informații oferite de o clinică privată)

an Categoria de cost Unitate Cost (USd)

2011 Tratament substitutiv de tipul reducerii 
riscurilor (prag minim) lună 140

2011 Tratament substitutiv cu prag înalt lună 187,5

2011 Tratament substitutiv cu servicii 
psihosociale complexe lună 312,5

3. COSTURI DIRECTE
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Costurile tratamentului cu metadonă variază între 562 USD/pa-
cient/an (sistemul ANP) și 2.812 USD/pacient/an (sistemul ANA).

încarcerarea consumatorilor de droguri
Chiar dacă consumul de droguri este incriminat, dar nu pedep-

sit, posesia pentru uzul personal poate conduce la încarcerare pen-
tru 2 ani pentru posesie de cannabis și 5 ani pentru restul drogurilor 
principale1.

Populația de consumatori de droguri din penitenciare a ră-
mas stabilă (în jur de 2.000 de persoane anual) între 2001 și 
2010, dar proporția acesteia a crescut față de restul populației 
din penitenciar de la 2,12% în 2001 la 7,64% în 2010. Nu există 
date asupra consumatorilor de droguri încarcerați pentru pose-
sie de droguri. Dintr-un total de 30 de interviuri cu consumatori 
de droguri in cadrul unei cercetări2, mulți dintre cei intervievați 
au fost sancționați pentru infracțiuni minore (furt, în majorita-
tea cazurilor) sau sub incidența articolului 2 al Legii nr. 143/2000 
(vânzarea de droguri ilegale). În orice caz, în cadrul grupului 
menționat, majoritatea era compusă din consumatori de hero-
ină sau foști consumatori de heroină care au trecut la consum 
de SNPP – aceștia comițând infracțiuni pentru a obține banii 
necesari consumului propriu. Costul menținerii unui consuma-
tor de droguri în penitenciar este de 722 de USD/lună, mult mai 
scump decât în cazul serviciilor comunitare care implică doar 
salariul unui ofițer de probațiune și costurile birocratice.

urgențe și decese legate de droguri
În urma exploziei SNPP, numărul cazurilor de urgențe medicale 

legate de droguri a crescut de la 999 în 2009 la 2.941 în 20103.

1. Droguri de mare risc: ecstasy, LSD, amfetamine, cocaină sau heroină. Pentru 
definiția „drogurilor de mare risc”, vezi secțiunea dedicată legislației privitoare la 
droguri.
2. Consumatorii de droguri în arest preventiv – o abordare din perspectiva 
drepturilor omului (RHRN, 2013).
3. Această creștere se explică și prin îmbunătățirea capacității de colectare a 
datelor: în 2009, datele au fost colectate doar din 51 de unități medicale, în timp ce 
în 2010 datele au venit de la 70 de unități medicale.
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În ceea ce privește decesele legate de droguri, cifrele acestora 
nu sunt concludente din cauza capacității limitate de detectare a 
substanțelor în laboratoarele de criminalistică1. În plus, datele asu-
pra deceselor legate de droguri sunt furnizate în special de către 
Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București: 
din 34 de decese legate de droguri înregistrate în 2010, 31 s-au pe-
trecut în București. ONG-urile au raportat cazuri de deces cauzat de 
SNPP, dar acestea nu au fost confirmate oficial dat fiind că laboratoa-
rele de criminalistică nu pot ține pasul cu dinamica pieței de SNPP2.

Naloxona este disponibilă în unitățile de urgențe, dar este in-
terzisă consumului „civil” – de exemplu, pentru CDI sau serviciile 
ONG-urilor.

Hiv/sida
tratament arv și prevenire

Deși toată lumea recunoaște că „e mai ușor să previi decât să 
tratezi”, politicile și cheltuielile la nivel național demonstrează exact 
contrariul.

Costurile tratamentului aRV și infecții oportuniste, 2008-2010

an Buget (euro/USd) Număr de 
pacienți

Rata per capita 
(USd)

2008 37.263.289/50.072.544* 7.434 6.735
2009 39.334.177/52.855.219** 7.244 7.296
2010 50.000.000/67.187.500 (estimare) 7.276 9.234
2011 46.511.627/62.500.000 (estimare) 7.536 8.293

2012 53.488.372 eURo  
(date NeCoNFIRMate)

* UNGASS Report, Romania, 2010.
** Idem

1. 10 decese legate de droguri în 2001, 21 de astfel de cazuri în 2006; situația 
s-a schimbat în 2007, când capacitatea de detectare a substanțelor s-a schimbat 
datorită echipamentelor cu performanțe crescute: Institutul Național de 
Criminalistică a raportat 32 de decese legate de droguri.
2. RHRN, ANA, UNICEF, Evaluarea riscurilor generate de abuzul noilor substanțe 
psihoactive comercializate sub denumirea de „droguri legale”, București, 2011.

3. COSTURI DIRECTE
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Costul tratamentului ARV și al infecțiilor oportuniste pe pacient 
se ridică la aproximativ 8.062 USD/pacient/an1. Pentru comparație, 
tratamentul cu metadonă într-unul din spitalele Ministerului 
Sănătății costă 5.315 USD/pacient/an2.

Tratamentul ARV costă 623,5 USD/pacient/an în sistemul ANP.
Costurile tratamentului ARV în instituțiile Ministerului Sănătății 

variază între 650 și 1.125 USD/pacient/an (Ministerul Sănătății/
Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof Dr. Matei Balș” București).

Ajutorul social pentru persoanele seropozitive este estimat la 
338 de USD/persoană/lună (de la autorităților locale) + 212 USD/
persoană/lună (de la Ministerul Muncii) = 537 de USD/persoană/
lună.

Estimarea costului total al tratamentului și ajutorului social pen-
tru o persoană seropozitivă este de 1.118 USD/persoană/lună.

1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 2011.
2. http://www.cetttsfstelian.ro/costuri.htm, iunie 2012.
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costuri implicitE

apariția unei epidemii de infectări cu Hiv

Țara a suferit de una din cele dezastruoase epidemii de infectări 
cu HIV din lume la începutul anilor '90: în 1990, România a raportat 
1.094 de cazuri de copiii bolnavi de SIDA, jumătate din totalul de 
cazuri din Europa! Între 1987 și 1992, copiii au fost tratați cu seringi 
refolosite în maternități și în spitalele pediatrice, iar pentru transfuzii 
a fost folosit sânge infectat cu HIV. În 1994, populația seropozitivă 
din România a fost estimată la 10.000 de persoane. 

Conform raportului național al Compartimentului de Evaluare 
și Monitorizare a Infecției cu HIV/SIDA în România, la sfârșitul lunii 
septembrie 2011 erau înregistrate un număr cumulativ de 17.212 
infectări cu HIV și cazuri de SIDA. 10.765 de persoane erau seropo-
zitive, iar 7.352 dintre acestea beneficiau de tratament ARV. Între 
ianuarie și septembrie 2011, au fost înregistrate 405 cazuri noi de 
infectare cu HIV, iar 117 persoane infectate au murit.

„România s-a angajat prin strategiile sale să ofere acces uni-
versal la prevenire, tratament și îngrijire. Dacă accesul la trata-
ment și ajutorul social pot fi considerate a fi universale, accesul 
la prevenire – mai ales pentru grupurile vulnerabile – este încă 
limitat și a fost, în ultimii 10 ani, aproape exclusiv dependent de 
finanțările internaționale” (UNGASS Report 2010).

Chiar dacă această politică a avut un succes de necontes-
tat în menținerea unui nivel scăzut de prevalență (sub 1%), în 
anii următori au apărut noi probleme: extinderea consumului 
de droguri injectabile și dezvoltarea sexului comercial, ambele 
menținute în sfera ilegalității, în conjuncție cu lipsa unor cam-
panii susținute de educație sexuală, s-au tradus în amenințări la 
adresa sănătății publice. Până în anul 2000, nu a existat nici o 
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acțiune axată pe lucrătorii sexual, CDI și BSB. ONG-urile au aco-
perit acest gol prin programe flexibile bazate pe lucrul pe teren 
(outreach), distribuire de prezervative și campanii de informare 
și educare. Impactul a fost limitat în ceea ce privește acoperirea, 
dar eficient, conform statisticilor oficiale: nivelul infectărilor cu 
HIV a rămas redus în cadrul populațiilor cele mai expuse riscuri-
lor în următoarea decadă.

În perioada 2000-2010, serviciile de reducere a riscurilor și 
acțiunile de prevenire a infectării cu HIV în cadrul populațiilor cele 
mai expuse riscului au fost finanțate de donatori internaționali. 
Sprijinul financiar internațional a scăzut odată cu intrarea României 
în UE. Statutul de membru al UE și creșterea economică rapidă (8,6% 
în 2008) au creat noi așteptări din partea comunității internaționale 
cu privire la capacitatea României de a se îngriji de propriile proble-
me privitoare la starea de sănătate a populației.

USAID și-a încheiat intervențiile în 2007. În urma schimbării 
criteriilor de eligibilitate pentru finanțările FG, România nu a mai 
fost eligibilă pentru încă o aplicație de țară odată ce runda a 6-a a 
finanțărilor FG pentru HIV s-a încheiat în iunie 20101. UNICEF a spri-
jinit proiecte legate de reducerea riscurilor (estimări ale capacității 
serviciilor, cursuri de formare, consultări, conferințe, studii, sprijin 
pentru categoriile de adolescenți cele mai supuse riscurilor) între 
2004 și 2011; UNICEF își va continua activitatea în România până în 
2017, dar sprijinul financiar pentru programe axate pe HIV a scăzut 
considerabil. UNODC2 a dezvoltat un program de reducere a riscu-
rilor între 2007 și 2011, sprijinind programele de schimb de seringi 
și cele de tratament substitutiv al dependenței de opiacee imple-
mentate de Administrația Națională a Penitenciarelor, Agenția 
Națională Antidrog și ONG-uri. Ca urmare, ANP a dezvoltat servicii 
de schimb de seringi și de tratament substitutiv al dependenței 
de opiacee în penitenciare, ANA a inclus tratamentul substitutiv 
al dependenței de opiacee în bugetul său anual, iar ONG-urile au 

1. Conform clasificării Băncii Mondiale, România se află, ca nivel de venituri, în 
eșalonul superior al clasei medii.
2. Daan van der Gouwe, „HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and 
in prison settings in Romania”, evaluare finală, Trimbos Institute, noiembrie 2011.
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putut susține servicii de schimb de seringi în urma încheierii run-
dei a 6-a a FG. Programul UNODC s-a terminat în 2011, fără posibi-
litate de prelungire. 

Drept rezultat al retragerii donatorilor internaționali, acoperirea 
serviciilor de schimb de seringi s-a redus la jumătate în 2011 față 
de 2010, iar incidența cazurilor de infectare cu HIV în cazul CDI s-a 
multiplicat de 12 ori față de anul 20091.

În luna noiembrie 2011 a fost raportată către EMCDDA o 
creștere puternică a nivelului de noi infectări cu HIV în rândul 
CDI pe parcursul anului 2011 pe baza informațiilor generate de 
activitățile de monitorizare obișnuită și de raportare a cazuri-
lor coordonate de Ministerul Sănătății. Dacă raportările pentru 
perioada 2007-2009 precizau un număr cuprins între 3 și 5 noi 
cazuri anual, numărul de noi infectări cu HIV în rândul CDI a cres-
cut la 12 în 2010 și la 62 în primele nouă luni ale anului 2011. 
Activitățile obișnuite de monitorizare efectuate la înregistrarea 
pentru serviciile de tratament al problemelor legate de dro-
guri au indicat o creștere a persoanelor seropozitive în rândul 
CDI testați: 1,1% (2/182) în 2008, 3,3% (11/329) în 2009 și 4,2% 
(12/288) în 2010). Cazurile raportate în 2011 au fost constituite 
în majoritate din rezidenți în București și în zonele din apropiere 
(56/62), mai ales bărbați (55/62) și sub 34 de ani (55/62). În 29 
de cazuri s-a confirmat existența unei densități mai mari de 500 
de celule CD4/mm3, indicând infectări recente. Nu a fost inițiată 
nici o companie de testare HIV direcționată pe grupul CDI, ma-
joritatea cazurilor fiind detectate când persoanele respective 
doreau tratament sau îngrijire spitalizată pentru alte afecțiuni. 
(Eurosurveillance, vol.  16, nr. 48, 1 decembrie 2011, „Rapid 
Communications – Human Immunodeficiency Virus in Injecting 
Drug Users in Europe Following a Reported Increase of Cases in 
Greece and Romania, 2011”).

1. În 2009 au fost raportate 5 noi cazuri de infectare cu HIV în rândul CDI; la 30 
septembrie 2011, Compartimentului de Evaluare și Monitorizare a Infecției cu HIV/
SIDA în România a raportat 62 de cazuri noi de infectare cu HIV în rândul CDI.

4. COSTURI IMPLICITE
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La 31 decembrie 2011, Compartimentul de Evaluare și Moni-
tori zare a Infecției cu HIV/SIDA în România avea înregistrate 114 noi 
cazuri de infectare cu HIV în rândul CDI – cea mai mare creșterea a 
numărului de infectări din România în cazul populațiilor cele mai 
supuse riscurilor.
CaLea de 
tRaNSMIteRe 2007 2008 2009 2010 2011

Verticală 9 
(2,44%)

12 
(2,7%)

22 
(5%)

21 
(4,8%)

16 
(2,6%)

BSB 14 
(3,8%)

33 
(7,5%)

34 
(8%)

46 
(10,5)

86 
(14%)

CdI 3 
(0,8%)

3 
(0,7%)

5 
(1,1%)

12 
(2,7%)

114 
(18,4%)

Heterosexuală 278 
(75%)

302 
(69%)

324 
(75%)

329 
(74,7%)

382 
(61,7%)

Nedeterminată 64 
(17%)

86 
(20%)

43 
(10%)

32 
(7,3%)

21 
(3,3%)

total 368 436 428 440 619

Pe măsură ce magazinele de „droguri legale” au înflorit în toată 
țara, SNPP au câștigat rapid interesul tinerilor. Conform EMCDDA 
(2009), România era pe locul 4 în Europa ca număr de magazine on-
line de legale.

În urma rapidei intrări a SNPP (mai exact, a substanțelor de tipul 
amfetaminelor) în rândul substanțelor utilizate de CDI din București, 
rata injectărilor s-a triplat, ratele de refolosire a echipamentelor de 
injectare au crescut, ca și incidența cazurilor de persoane seropozi-
tive în rândul acestei populații: în 2009, 15% din totalul de noi ca-
zuri de infectări cu HIV au fost găsite în rândul CDI, comparativ cu 
0,8% în 2007 și 2,7% în 2009. Unul din factorii acestei creșteri este și 
creșterea numărului de CDI care și-au făcut testul HIV. În orice caz, 
numărul de cazuri noi de infectări cu HIV a crescut de la 3 în 2007 la 
114 la 31 decembrie 2011!
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substanțele noi și schimbarea pieței drogurilor

Începând cu 2007, drogurile legale sau substanțele noi cu 
proprietăți psihoactive (SNPP)1 au apărut pe piața drogurilor din 
România2. În trei ani, SNPP au devenit principalele droguri de pe 
piață. Reacția la nivel național a fost o accentuare a incriminării, cu 
sprijin limitat sau zero pentru creșterea impactului serviciilor de re-
ducere a riscurilor și de tratament. 44 de SNPP au fost interzise în 
2010 prin două decizii guvernamentale3. Consecința imediată a fost 
că disponibilitatea lor pe piață a scăzut, dar au apărut substanțe noi, 
necunoscute și, potențial, mai nocive4. Date fiind disponibilitatea, 
prețul și statutul legal al SNPP, CDI au trecut de la heroină la SNPP 
de tipul amfetaminelor. Consecința a fost triplarea ratei de injecta-
re în rândul consumatorilor de substanțe stimulante injectabile de 
tipul amfetaminelor5, iar refolosirea instrumentarului de injectare a 
crescut de asemenea, ca și celelalte comportamente riscante în ge-
neral. Conform furnizorilor de tratament substitutiv al dependenței 
de opiacee din București, cererea pentru astfel de tratamente a scă-
zut. SNPP au pătruns în penitenciare, crescând astfel riscul de trans-
mitere a HIV/virusului hepatic C în rândul deținuților CDI. Furnizorii 
de servicii în comunitate și în penitenciar au raportat dificultăți de 
adaptare la schimbarea modelului de consum. Dat fiind că serviciile 
de reducere a riscurilor și de tratament au fost construite pe nevo-
ile consumatorilor de opiacee, consumatorii de SNPP nu au putut 
fi abordați în mod adecvat. ONG-urile au raportat cazuri de decese 
legate de SNPP și care nu au putu fi confirmate prin analize de la-
borator, dat fiind că dinamica pieței de SNPP este mai mare decât 
capacitatea laboratoarelor de a-și actualiza băncile de reactivi. De 

1. SNPP constau în două tipuri de produse: canabinoizi sintetici în formă vegetală 
care sunt fumați ori inhalați și stimulante de tipul amfetaminelor sub formă de 
pudră ce poate fi inspirată ori injectată (după dizolvare).
2. Pe lângă plante precum amanita muscaria ori salvia divinorum, stimulantele 
de tipul amfetaminelor sau canabinoizii sintetici au fost pe piață de la începutul 
afacerilor cu droguri legale. 
3. Ordonanța de Guvern nr. 6/2010 și Hotărârea de Guvern nr. 575/2010.
4. Mefedrona a fost incriminată în februarie 2010, prin OUG nr. 6.
5. HIV, HBV and HCV Behavioral Surveillance Survey among Injecting Drug Users in 
Bucharest, Romania, UNODC, 2010.

4. COSTURI IMPLICITE
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curând, Guvernul României a emis o nouă Ordonanță de Urgență ce 
amendează legislația actuală privitoare la droguri. Mai precis, noul 
document simplifică procedura de modificare listelor cu substanțe 
controlate: de acum va fi mai ușor de interzis o nouă substanță, 
odată ce aceasta a fost identificată. Cu trecerea timpului, pe lângă 
declarațiile de bune intenții, autoritățile nu au arătat nici un interes 
în adaptarea sistemului de tratament în cazul problemelor legate 
de droguri.

interzicerea nu este o soluție

În timp ce nivelul de infectări cu HIV crește și serviciile ONG-
urilor adresate CDI sunt sprijinite prin finanțări internaționale, politi-
cile guvernului sunt axate pe incriminare pentru a reduce consumul 
de droguri. 36 de SNPP au fost incriminate în februarie 2010 și alte 8 
în iunie 2010. Încercarea de a reduce accesul pe termen lung al tine-
rilor la SNPP a eșuat, dacă luăm în considerare urgențele medicale 
legate de consumul de SNPP raportate în 2010:

Cazuri nonfatale de urgențe medicale legate de consumul de 
substanțe psihoactive pe lună în 2010

Sursa: ANA, 2011

Schimbarea în modelele de consum, mai precis trecerea CDI de 
la heroină la stimulante de tipul amfetaminelor (cathinone sau pipe-
razine sintetice), a fost motivată de disponibilitatea, prețul (care era 
mai mic pe doză, dar mai crescut dacă se ia în considerare consumul 
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compulsiv determinat de aceste stimulante) și, de asemenea, de 
statutul lor legal: folosind SNPP, consumatorii nu se mai supuneau 
riscului de a fi hărțuiți sau arestați. În urma interzicerii, SNPP au fost 
absorbite de piața neagră. Conform CDI, heroina este actualmente 
în majoritatea cazurilor amestecată cu SNPP de tipul amfetaminelor, 
astfel că riscurile legate droguri cresc din cauza policonsumului.

Noua creștere a cazurilor de HIV în rândul CDI este și consecința 
diminuării accesului la seringi sterile, la tratament substitutiv și a 
evoluțiilor de pe piața drogurilor este costul direct al inacțiunii gu-
vernamentale cu privire la prevenire infectărilor cu HIV în rândul 
populației generale.

Datele ANA de la ultimul studiu în populația generală1 au ară-
tat un nivel crescut de consum al SNPP, care au devenit principalele 
substanțe consumate. Consumul de SNPP arată și faptul că se vor 
găsi întotdeauna modalități de consum care să eludeze contactul 
cu forțele de ordine. Disponibilitatea SNPP indică faptul că aplicarea 
legislației, inclusiv interzicerea unor substanțe, nu afectează în mod 
direct nici consumul, nici abuzul de substanțe psihotrope. Consumul 
de droguri este determinat mai degrabă de factori sociali, economici 
și culturali decât de statutul legal. Statutul legal al unei substanțe are 
efecte directe asupra calității și disponibilității substanței respective 
și, prin urmare, asupra sănătății consumatorului.

1. ANA, 2011.

4. COSTURI IMPLICITE
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concluzii

•	 Având în vedere actuala criză economică, instabilitatea politică, 
lipsa unor măsuri consistente menite să asigure accesul la ser-
vicii de prevenire și tratament HIV pentru consumatorii de dro-
guri și pentru celelalte grupuri la risc, există un risc considerabil 
pentru apariția unui al doilea val de epidemie HIV în România.

•	 Menținerea sistemului actual de control al drogurilor condu-
ce la creșterea numărului de consumatori de droguri arestați 
și condamnați pentru contravenții legate de droguri conform 
Legii nr. 143/2000.

rEcomandări

•	 Inițierea de consultări și dezbateri publice asupra actualei poli-
tici antidrog pentru a identifica alternative viabile.

•	 Informarea și educare publicului cu privire la efectele actualei 
abordări a problemei drogurilor și consecințelor consumului.

•	 Evaluarea eficienței actualei politici naționale antidrog și revizu-
irea obiectivelor acesteia în conformitate cu concluziile genera-
te de evaluare.

•	 Aplicarea recomandărilor Comisiei Prezidențiale pentru Analiza 
Riscurilor Sociale și Demografice referitoare la dezincriminarea 
posesiei pentru consumul personal.
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anExa 1. instituții cătrE carE au fost 
trimisE solicitări dE informații dE intErEs 

public

N r. 
crt. Instituții

Cerere de 
informații de 
interes public 
trimisă

Răspuns 
oficial

1. Primăria Municipiului Constanța X X
2. Primăria Municipiului Iași X -
3. Primăria Municipiului București, Sector 1 X -
4. Primăria Municipiului București, Sector 2 X -
5. Primăria Municipiului București, Sector 3 X -
6. Primăria Municipiului București, Sector 4 X -
7. Primăria Municipiului București, Sector 5 X -
8. Primăria Municipiului București, Sector 6 X -
9. Serviciul de Ambulanță București-Ilfov X X
10. Agenția Națională Antidrog X X
11. Administrația Națională a Penitenciarelor X X

12. Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 
București X X

13. Consiliul Suprem al Magistraturii X X

14.
Ministerul Public – Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism

X X

15. Inspectoratul General al Poliției Române X X
16. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră X X
17. Institutul Național de Medicină Legală X X

18. Institutul Național de Boli Infecțioase  
„Prof. Dr. Matei Balș” X X

19. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – 
Direcția Generală de Asistență Socială X X

20. Ministerul Sănătății X X

21. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului X -

ANEXE
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22. Spitalul Clinic de Psihiatrie  
„Prof. Dr. Al. Obregia”, București X X

23. Spitalul Clinic de Psihiatrie, Iași X X
24. Spitalul Județean de Urgențe Cluj-Napoca X X
25. Spitalul Clinic de Urgență Floreasca X X
26. Spitalul de Urgențe Sf. Ioan, Iași X -
27. Spitalul Clinic Județean de Urgențe X -

informațiile solicitate
Costuri medicale
– costul mediu lunar al detenției, calculat pentru o persoană;
– costul CTV (HIV, hepatite B și C, Western Blot) pentru o 

persoană;
– costul mediu al unei ședințe CTV;
– costul mediu al medicamentelor non-ARV pentru o persoană 

seropozitivă;
– costul mediul al tratamentului ARV;
– costul mediu al tratamentului pentru hepatitele B și C;
– costul mediu al tratamentului substitutiv pe bază de opiacee 

(metadonă, buprenorfină-naloxonă, naltrexonă);
– costul mediu al serviciilor de urgență pentru consumatorii de 

droguri în caz de supradoză;
– estimarea costurilor serviciilor de urgență pentru consuma-

torii în servraj;

Costuri sociale
– costul mediu al tuturor formelor de sprijin financiar oferite 

unei persoane seropozitive, în funcție de fiecare nivel de afectare;
– costul lunar al îngijitorului persoanei seropozitive;
– cheltuielile totale ale respectivei instituții pe servicii de 

asistență socială pentru personele seropozitive;
– numărul de persoane seropozitive care au apelat la serviciu în 

anul de referință;
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Costurile sistemului judiciar penal și de aplicare a legii
– costul zilnic/lunar pentru întreținerea unui deținut/lună în 

arestul poliției sau penitenciar;
– costul mediu de transport la tribunal sau al transferului de 

deținuți;
– costul mediu al examenului medical în detenția dinaintea 

procesului (arestul poliției);
– costul mediu al sevrajului provocat de heroină în unitățile de 

detenție ale poliției (detenția dinaintea procesului);
– bugetul pentru 2009 și 2010 al Serviciului Antidrog, Direcția de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
– estimarea costurilor pentru implementarea Legii 143/2000, 

articolele 2 și 4;
– numărul total de cazuri rezolvate în cadrul Legii 143/2000, ar-

ticolele 2 și 4;
– numărul total de suspecți investigați, clasificați conform Legii 

143/2000, articolele 2 și 4;
– numărul de dosare/cazuri în care a fost folosită Legea 

143/2000, articolul 16;
– cheltuielile Ministerului Public pentru activitățile de reducere 

a ofertei;

Costuri medico-legale
– numărul de examinări medico-legale ale deceselor legate de 

droguri;
– numărul deceselor legate de droguri;
– rata lunară a deceselor legate de droguri; 
– distribuția pe vârstă și sex a deceselor legate de droguri;
– zona în care se află persoana decedată;
– calea de administrare a drogului;
– testarea pentru HIV și hepatite.

ANEXE

estimarea costurilor ro cu anexe.indd   43 28.05.2013   17:08:42



ESTIMAREA COSTURILOR POLITICILOR ANTIDROG DIN ROMÂNIA44

anExa 2. structura stratEgiEi naționalE 
antidrog 2005-2012 (prezentare sintetică)

a. reducerea cererii 

Obiectiv general: menținerea la un nivel scăzut comparativ cu cel ac-
tual al prevalenței consumului ilicit de droguri și reducerea într-un mod 
corelat a prevalenței consumului de alcool și tutun în rândul populației 
generale prin consolidarea măsurilor de prevenire și prin dezvoltarea sis-
temului public și privat de asistență medicală, psihologică și socială.

•	 Prevenirea consumului de droguri: conștientizarea și im-
plicarea întregii populații, în special a copiilor și tinerilor, în 
programe de prevenire a consumului de droguri, universale, 
selective și indicate, în scopul întăririi influenței factorilor de 
protecție și al reducerii influențelor factorilor de risc.

•	 Asistență medicală, psihologică și socială, reducerea riscuri-
lor și reinserția socială: implementarea unui sistem național 
de asistență psiho-socială. Sistemul este structura pe patru 
nivele integrate de asistență: 

Nivelul 1 – program drog 0 de intensitate mică – PIT 1;
Nivelul 2 – program drog 0 – PIT 2;
Nivelul 3 – program drog 0 cu stabilizare – PIT 3;
Nivelul 4 – program de reducere a riscurilor asociate 
consumului de droguri – PIT 4, cu formele:

(i) program substitutiv cu agoniști de opiacee;
(ii) program de schimb de seringi și/sau alte măsuri 
adresate reducerii riscurilor.

b. reducerea ofertei 

Obiectiv general: reducerea la un nivel cât mai scăzut a 
infracționalității în domeniul drogurilor și a celei conexe, prin eficien-
tizarea activităților instituțiilor abilitate în combaterea criminalității 
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organizate în legătură cu drogurile, ca rezultat al îmbunătățirii și 
extinderii cooperării interinstituționale interne și internaționale, al 
consolidării legislative și instituționale, specializării personalului din 
domeniu și asigurării resurselor necesare

c. cooperare internațională 

Obiectiv general: recunoașterea internațională a României ca 
partener de încredere în efortul global de reducere a cererii și ofer-
tei de droguri, atât în cadrul relațiilor cu statele membre ale Uniunii 
Europene și structurile europene specializate, cât și în cadrul mai 
larg al forurilor internaționale și relațiilor cu statele producătoare de 
droguri, cu cele aflate pe rutele transnaționale ale drogurilor și cu 
cele având experiențe relevante în combaterea acestui flagel.

d. informare și evaluare 

Obiectiv general: îmbunătățirea capacității ORDT de colectare 
și procesare a datelor necesare întocmirii Raportului național 
anual privind situația drogurilor în conformitate cu indicatorii 
recomandați de către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor 
și a Dependenței de Droguri de la Lisabona și a formularelor ONU 
privind situația anuală și bienală a drogurilor.

Baza de date centralizată cu consumatorii de droguri ce accesea-
ză sistemul terapeutic se află în coordonarea ORDT, care colectează 
date de la Ministerul Sănătății și celelalte instituții și organizații ce 
oferă servicii medicale și sociale consumatorilor de droguri. Datele 
sunt colectate conform Codului Unic de Înregistrare al consumato-
rilor de droguri.

E. cooperare interinstituțională 

Obiectiv general: asigurarea unei concepții strategice unitare, coor-
donarea implementării acesteia, monitorizarea și evaluarea activităților 
de reducere a cererii și a ofertei de droguri și a celor de cooperare 
internațională, colectarea, procesarea și transmiterea datelor către or-
ganismele internaționale, de către Agenția Națională Antidrog.
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anExa 3. listă dE costuri a sErviciilor 
adrEsatE consumatorilor dE droguri 
în comunitatE și în spațiilE privativE dE 

libErtatE

costuri

administrația națională a penitenciarelor (anp)
An Tipul costului Unitate Cost

Costuri generale

2011

Cost mediu lunar întreținere persoană privată de 
libertate (PPL) (hrană, igienă, medicamente pentru 
PPL, salariile personalului, lucrările de investiții și 
dotări)

lună/
pers

2.312

2011 Cost mediu transfer PPL între unitățile penitenciare km 6,32

An Tipul costului Unitate 
/pers. Cost

HIV
2011 Test de depistare HIV (ELISA) buc. 13,70
2011 Test de depistare HIV (Western Blot) buc. 148,83

2011 Tratament ARV lună ian.: 1.953,44
feb.: 1.961,62

2011 Tratament medicamentos non-ARV ian.: 53,93
feb.: 52,40

VHB
2011 Test rapid pentru hepatita B buc. 1,84
2011 Test pentru depistarea hepatitei B buc. 6,46
VHC
2011 Test rapid pentru hepatita C buc. 3,53
2011 Test pentru depistarea hepatitei C buc. 7,66
OST
2011 Tratament substitutiv cu metadonă lună 150
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primăria municipiului constanța 
direcția administrație publică locală 
serviciul asistență și protecție socială

An Tip cost Unitate/
pers. Cost

2011 Indemnizația persoanei cu handicap grav lună 510

2011

Nr. pers./lună beneficiare de diverse prestații (ajutor 
social, alocații pentru susținerea familiei, masă 
la cantină, indemnizații acordate persoanelor cu 
handicap grav, lapte praf, ajutoare de urgență, 
asistenți personali, persoane vârstnice)
+
Pe timp de iarnă – beneficiari de ajutoare pentru 
încălzirea locuinței
TOTAL 

3.545 

+
12.000 

= 15.545

casa națională de asigurări de sănătate
ministerul sănătății 
serviciul patrimoniu și informatică 
compartimentul relații publice

An Tip cost Unitate/pers. Cost mediu
2011 Tratament HIV (ARV + non-ARV) lună 2.080,42
2011 Tratament HIV (ARV + non-ARV) an 24.965

casa națională de asigurări de sănătate  
a municipiului bucurești

An Tip cost Unitate/pers. Cost
2011 Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat an 24.965
2011 Tratament postexpunere an 800

consiliul superior al magistraturii
Cheltuielile judiciare se stabilesc potrivit dispozițiilor următoare:
1. Materie penală: art. 189 si următoarele – Cod de procedură 

penală;
2. Materie civilă: art. 274-277 – Cod de procedura civilă.

ANEXE
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consiliul local sector 1 bucurești
direcția generală de asistență socială și protecția copilului  
direcția protecție persoană și familie 
serviciul Evaluare complexă persoane adulte cu Handicap

An Tip cost Unitate Cost Nr. beneficiarilor
2010 Indemnizație pers. cu handicap lună 293

177 (med. lunară)
14.201 (total 
beneficiari 
servicii persoane 
cu handicap)

2010 Alocație de hrană zi 9
2010
ian./iul.-dec.
feb.-iun.
media 

Indemnizație însoțitor pers. 
HIV+ lună 461

534
498,5

inspectoratul general al poliției române 
centrul de informare și relații publice
costuri direcția generală de poliție a municipiului 
bucurești – aresturi
serviciul logistică – direcția generală de poliție a 
municipiului bucurești 
centrul medical de diagnostic și tratament 
ambulatoriu „dr. nicolae Krețulescu”

An Tip cost Unitate Cost zi Cost 
lună Cost an

2011 Materiale de igienă zi 0,13 4 48
2011 Exploatarea auto zi 8,46 254 3.048
2011 Utilități zi 6,77 203 2.436
2011 Norma de hrană nr. 16 (3.645 calorii) zi 3,74 112 1.344
2011 Norma de hrană nr. 17 (2.855 calorii) zi 2,80 84 1.008

2011 Norma de hrană nr. 18 (gravide, 
bolnavi = 3.175 calorii) zi 3,23 97 1.164

 
2011

Examen de specialitate la 
introducerea în arest pers. 26 

2011 Examene de specialitate 
recomandate de med. examinator pers. 84

2011 Tratament sevraj opiacee zi 

15 
(durează 
10 zile 
max.)

150

Total 723 8.676-
9.048
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institutul național de medicină legală „mina minovici”

2008
35 DRD – decese direct prin supradoză, 
1 ianuarie – 31 decembrie 2008 INML Mina Minovici București
15-19 ani = 6 (1F)
20-24 ani = 6 (1F)
25-29 ani = 11
Total 15-29 ani = 23 din 35 (65%)

2009 = 32 (96% prin injectare)
15-19 ani = 1
20-24 ani = 8
25-29 ani = 12 (1F)
27 cazuri opiacee (81,25%)
Total 15-29 ani = 21 din 32 (65%)
13 analiza imunologice

În anul 2010 au fost efectuate 103.591 (119.309 în 2009, 123.404 
în 2008) de constatări, expertize și noi expertize medico-legale (fie 
la solicitarea autorităților judiciare, fie de către persoane fizice). 
Total absolut = 106.918 DIN CARE 1.662 analize toxicologice pentru 
determinarea drogurilor (raport asupra activității rEțElEi 
dE mEdicina lEgală în anul 2010).

1.435 expertize toxicologice pe cadavre cu suspiciuni de morta-
litate asociată consumului de droguri.

An Tip cost Unitate Cost
Masuri speciale de combatere a contaminării biologice 
și conservare a cadavrelor în cazuri cu hazard biologic 
crescut, cadavre putrefiate, boli transmisibile (antrax, SIDA, 
TBC, hepatite etc.) 

Examen 100

Determinări imunologice de tip ELISA buc. 180
Ag. HBs test 60
Ag. anti HCV test 60
Ag. anti HIV test 60
Determinarea barbituremiei buc. 30

ANEXE
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Screening pentru prezență de droguri (kit imunoassay) buc. 252
Determinări masspectrocromatice (inclusiv de stupefiante) 378
Examen toxicologic general (cautarea unui toxic 
necunoscut):
a. Investigații toxicologice orientative (conținut gastric, 
corpuri delicte) 
b. Investigații toxicologie exhaustive

600 
=
100 
+
500

Identificarea și determinarea toxicelor cu caracter acid – 
altele decât barbituricele (acid salicilic și derivați, fenitoină, 
glutetimidă, fenoli, sulfamide, acid oxalic etc.)

100

2009 2010
Expertize toxicologice pentru droguri 
La cadavru = 1.435
La persoane = 1.085
Dintre care
IML Cluj = 8/174
IML Iasi = 63/320
IML Timișoara = 17/61
INML București = 72/59
Alba = 6/82
Vaslui = 1.130/110
Sibiu = 0/33

Expertize toxicologice pentru droguri 
La cadavru = 546 
La persoane = 1.116
Dintre care
IML Cluj = 15/329
IML Iasi = 161/247
IML Timișoara = 12/62
INML București = 105/76
Alba = 4/53
Vaslui = 111/18
Sibiu = 0/101

Alte informații, în rapoartele de activitate INML și în anexele 
acestuia.

agenția națională antidrog
An Tip cost Unitate Cost
2011 Tratament metadonă zi/lună (30 de zile) 25/750 
2011 Tratament buprenorfină-naloxonă zi/lună 40/1.200
2011 Tratament naltrexonă zi/lună 20/600

Suma compusă din:
Costurile sunt conform Catalogului Național al prețurilor medi-

camentelor de uz uman autorizate de punere pe piață (aprilie 2011)
+
Costurile materialelor folosite (teste rapide de identificare a dro-

gurilor în urină, urocultoare, manuși de unică folosință, pahare de 
unică folosință)
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consiliul local al sectorului 3 bucurești
direcția generală de asistență socială și protecția 
copilului
direcția protecție persoană și familie
serviciul Evaluare complexă persoane adulte cu 
Handicap

Tip cost Unitate Cost
a) Costul lunar al tuturor formelor de ajutor financiar oferit unei persoane 
seropozitive din bugetul primariei, pe toate gradele de handicap:

A
Alocația suplimentară de hrană pentru per-
soane adulte seropozitive (pentru persoanele 
neinstituționalizate)

zi 13

B Alocație suplimentară de hrană pentru copiii sero-
pozitivi (pentru copiii neinstituționalizați) zi 11

C
Alocație suplimentară de hrană pentru copiii sero-
pozitivi institutionalizați aflați în instituții publice de 
asistență socială

zi 16,5

D
Alocație suplimentară de hrană pentru adulți sero-
pozitivi institutionalizați aflați în instituții publice de 
asistență socială

zi 8,3

E

Alocația de stat pentru copii și în cuantumul 
prevăzut de lege, majorată cu 100%
- pt. copii până la 3 ani
- între 3 și 18 ani

lună 200
84

F Indemnizație lunară pentru persoane adulte 
seropozitive neinstituționalizate luna 179

G Buget personal complementar pentru persoane 
adulte seropozitive neinstituționalizate luna 80

B) Costul lunar al indemnizației de însoțitor al unei 
persoane seropozitive este similară cu indemnizația de 
însoțitor a unei persoane încadrate într-o categorie de 
handicap grav 

luna 525

C) Cheltuielile totale pentru servicii de asistență socială adresate persoanelor 
seropozitive în anul 2010
2010 643.250,8

Centrul de Îngrijire și Asistență „Casa Soarelui” 623.085,5
Plasament la asistent maternal profesionist – 1 copil 20.165,3

2010 TOTAL / AN: 1.487 (copii, tineri, adulți)
2010 Număr prestații sociale: 50.183

ANEXE
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ministerul muncii, familiei și protecției sociale
direcția generală de asistență socială

An Tip cost Unitate Cost Nr. 
benef.

1. persoanele încadrate în grad de handicap (în baza Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare)

2011 indemnizație pentru adultul cu handicap grav lună 202 Buget 
MMFPS

2011 indemnizație pentru adultul cu handicap 
accentuat lună 166 Buget 

MMFPS

2011 buget complementar pentru persoanele cu 
handicap grav lună 91 Buget 

MMFPS

2011 buget complementar pentru persoanele cu 
handicap accentuat lună 68 Buget 

MMFPS

2011 buget complementar pentru persoanele cu 
handicap mediu lună 33,5 Buget 

MMFPS

2011

asistent personal sau indemnizație lunară în 
cuantum egal cu salariul net al asistentului 
social debutant cu studii medii din unitățile de 
asistență socială din sectorul bugetar, altele 
decât cele cu paturi, acordată în cazul în care 
nu se poate asigura angajarea asistentului 
personal

lună ? Buget 
local 

persoanele care au în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu 
handicap, beneficiază după caz, de următoarele drepturi:

2011

concediu și indemnizație pentru creșterea 
copilului cu handicap sau, după caz, stimulent 
lunar, acordate în condițiile prevăzute 
de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 148/2005 privind susținerea familiei în 
vederea creșterii copilului, cu modificările și 
completările ulterioare și de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor

2011
concediu și indemnizație pentru creșterea 
copilului cu handicap pentru copilul cu 
handicap cu vârstă cuprinsă între 3 și 7 ani

lună 450
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2011

Indemnizație lunară pentru creșterea copilului 
cu handicap acordată persoanei cu handicap 
care nu realizează alte venituri în afara celor 
prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) din Legea 
nr. 448/2006, până la implinirea de către copil a 
vârstei de 3 ani

lună  450

2011

indemnizație lunară pentru creșterea copilului 
cu handicap acordată persoanei cu handicap 
care nu realizează alte venituri în afara celor 
prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) din Legea 
nr. 448/2006, pentru copilul cu vârsta cuprinsă 
între 3 și 7 ani

lună  300

2011

indemnizație lunară pentru creșterea 
copilului cu handicap acordată persoanei 
care nu îndeplinește condițiile prevăzute 
de OUG nr. 148/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 3 ani

lună  300

2011

indemnizație lunară pentru creșterea 
copilului cu handicap acordată persoanei 
care nu îndeplinește condițiile prevăzute 
de OUG nr. 148/2006, cu modificările și 
completările ulterioare pentru copilul cu vârsta 
cuprinsă între 3 și 7 ani un ajutor lunar

lună  150

2011 alocație lunară de plasament, acordată în 
condițiile legii, în cuantum majorat cu 50%

persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil 
și care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 448/2006, beneficiază de:

2011 indemnizație până la împlinirea vârstei de 2 ani 
a copilului lună 450 Buget 

MMFPS

2011 ajutor lunar pentru copilul cu vârsta cuprinsă 
între 2-7 ani lună 150 Buget 

MMFPS
În baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 
SIda în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIda

2011 indemnizație lunară de hrană pentru persoana 
adultă zi 13 Buget 

MMFPS

2011 indemnizație lunară de hrană în cazul copiilor zi 11 Buget 
MMFPS

persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap beneficiază doar de 
indemnizația lunară de hrană, în baza Legii nr. 584/2002

ANEXE
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Urgențe nonfatale
Raport ANA 2010
Urgente nonfatale2009 = 999 cazuri/opiacee 258 = intoxicație 

94/sevraj 38/OD 126/intoxicație acută etnobotanice 86/intoxicație 
acută cu metamfetamine 3

Urgențe nonfatale primele 6 luni 2010 = 934 cazuri/opiacee 
126/intoxicație 75/sevraj 5/OD 46/intoxicație acută etnobotanice 
235/intoxicație acută cu metamfetamine 13

spitalul clinic de urgență floreasca, bucurești
An Tip cost Unitate Cost Nr. beneficiarilor

2011 Număr de urgențe 
nonfatale

700 gardă
118 internați
ian.-mar. = 24 pers. 
internate
ian.-mar. = 200 gardă

2011 Tratament sindrom 
de întrerupere

Zi (durată = 5 
zile)
persoană

700
700 x 5 = 
3.500

33% din gardă sau 
internați?

2011 Tratament 
supradoză

Zi (durată = 10 
zile) 1.000 29% abuz opiacee 

2011

Internări cauzate de 
efectele consumului 
de droguri (colecții 
inghinale, jugulare 
etc.)

Zi (cazuri 
normale)
Zi (cazuri grave 
– pînă la 20 zile)

600
900

An
Diagnostic 
urgență 
(%)

Vârstă (%) Total

2010 Gardă Internați 118 internați
700 la camera de gardă

Abuz opiacee 29 34,22 ? 203
Sindrom de 
întrerupere 33 38,94 ? 231

Etnobotanice 38 44,84 ? 266

2011 24 internați; 200 camera de 
gardă
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Vârste % Sex
71 29

15-20 11
21-30 64
31-40 19
41-… 6
Total 100

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

An Tip cost Unitate Cost

Supradoză cauzată de intoxicarea cu 
droguri Intervenție 

UPU = 874,59
Clinică psihiatrie = 
1.821

Sevraj cauzat de dependența de 
droguri 337

UPU Clinică 
Psihiatrie

Numărul de urgențe 
nonfatale cauzate de 
consumul de droguri 

în anul 2010 : 81
în intervalul ianuarie-martie 2011: 17

conform 
anexa

Distribuția cazurilor de 
urgențe nonfatale în 
funcție de diagnosticul 
de urgență

în anul 2010: 100 % stare postconsum de 
substanțe etnobotanice;
în intervalul ianuarie-martie 2011 : 
100 % stare postconsum de substanțe 
etnobotanice.

conform 
anexa

Distribuția cazurilor de 
urgențe nonfatale în 
funcție de vârstă

în anul 2010 : 98 % dintre pacienți au 
vârsta peste 18 ani, 2% au vârsta sub 18 
ani;
în intervalul ianuarie-martie 2011 : 100 % 
dintre pacienți au vârsta peste 18 ani.

conform 
anexa

Distribuția cazurilor de 
urgențe nonfatale în 
funcție de sex

în anul 2010 : 82 % dintre pacienți 
sunt de sex masculin, 18 % sunt de sex 
feminin;
în intervalul ianuarie-martie 2011: 83 % 
dintre pacienți sunt de sex masculin, 17% 
sunt de sex feminin.

conform 
anexa

ANEXE
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programe de schimb de seringi
aras 
Clienți în 2009 = 7.300 (aprox.)

În 2009, aproximativ 7.300 de utilizatori de droguri injectabile 
(din numărul de 17.000 din București, conform estimărilor ANA) au 
participat la programele de schimb de seringi desfășurate de or-
ganizațiile nonguvernamentale ALIAT, ARAS, Integration, Sastipen, 
Parada, Samusocial din România. 

Fondurile necesare desfășurării programelor au fost asigurate 
de către: Fondul Global pentru SIDA, malarie și TB (implementat prin 
Fundația Romanian Angel Appeal), UNODC, UNICEF și într-o mică 
măsură, de MMSSF. 

Tipul cheltuielilor

Număr 
de 
centre 
fixe și 
mobile

Totalul 
costurilor 
lunare 
(RON cu 
TVA)

Totalul 
costurilor 
lunare 
(Euro)

Totalul 
costurilor 
anuale (RON 
cu TVA)

Totalul 
costurilor 
anuale 
(Euro)

Cheltuieli 
administrative
(comunicații, 
transport, utilități, 
consumabile 
birou, incinerare, 
întreținere 
autoturisme 
echipă mobilă)

10.00 47.500,00 10.795,45 570.000,00 129.545,45

Tipul cheltuielilor Tip de 
normă

Totalul 
costurilor 
lunare 
(RON cu 
TVA)

Totalul 
costurilor 
lunare 
(Euro)

Totalul 
costurilor 
anuale (RON 
cu TVA)

Totalul 
costurilor 
anuale 
(Euro)

Costuri personale
(coordonatori, 
medici, consilieri, 
lucrători de teren)

1,00 205.000,00 46.590,91 2.460.000,00 559.090,91
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Tipul cheltuielilor

Nu-
mărul 
benefi-
ciarilor

Totalul 
costurilor 
lunare 
(RON cu 
TVA)

Totalul 
costurilor 
lunare 
(Euro)

Totalul 
costurilor 
anuale (RON 
cu TVA)

Totalul 
costurilor 
anuale 
(Euro)

Costuri consuma-
bile prevenire HIV 
(seringi, recipienți, 
tampon, filtru, 
teste rapide HIV, 
HVB, HVC, vacci-
nuri B, prezerva-
tive, mănuși de 
unica folosință, 
dezinfectanți, me-
dicamente, contai-
nere de colectare)

8.000,00 1.082.273,33 245.971,21 12.987.280,00 2.951.654,55

Total costuri pro-
grame schimb de 
seringi 

8.000 1.334.773,33 303.357,58 16.017.280,00 3.640.290,91

Cost SEP client/an = 2.002,16 RON/465 EURO

Date oficiale : 9.417 CDI în SEP
1.730.776 de seringi distribuite 

Studiu privind prevalența infecțiilor HIV și/sau VHC în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile din București aflați în trata-
ment și programele de schimb de seringi – 343 de răspunsuri valide 
(72% M)

Prevalența Hepatitei C: 88% la consumatori de droguri injecta-
bile care au început injectarea când erau minori!!!

Zi obișnuită de consum: 45% = 100-200 lei zi de consum (163 de 
lei în medie)

ANEXE
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tratament substitutiv al dependenței de opiacee
clinica psymotion

1. Program substitutiv de tip harm reduction: 450 lei/lună/pacient = 
5.400 lei/pacient/an

2. Program de substitutiv de tip tratament: 600 lei/lună/pacient = 
7.200 lei/pacient/an

3. Program substitutiv cu servicii complexe psiho-sociale: 1.000 lei/
lună/pacient = 12.000 lei/pacient/an
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anExa 4. proiEcțiE în cazul unEi 
potEnțialE crEștEri dE 10% a noilor 

cazuri Hiv în pEnitEnciar și 1% în 
comunitatE

Costul tratamentului HIV – estimare în cazul unei potențiale creșteri de 10% a 
cazurilor noi HIV în penitenciar și în comunitate
administrația națională a 
penitenciarelor

Persoane seropozitive (21.12.2007): 37 
de pacienți

Costul tratamentului pe an (estimare) 
= 55.138,56 RON x 37 pacienți = 
661.662,72 RON (206.769 USD)

Consumatori de droguri autodeclarați 
în 2008: 2.061 de persoane

Estimare pentru creșterea numărului 
de consumatori de droguri infectați cu 
HIV: 10% din = 200 de consumatori de 
droguri seropozitivi  

 
Cost estimativ pentru tratamentul 
ARV = 55.138,56 lei x 200 persoane = 
11.027.712 lei (3.446.160 USD)

comunitate 

Pacienți în tratament: 7.276 de pacienți 

Costul tratamentului ARV pe an: 24.965 
RON (cost pe an) x 7.276 pacienți = 
181.645.340 lei (56.764.168 USD)

 
Estimare pentru creșterea cu 
1% a noilor cazuri HIV în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile:  
177,67 (17.767 de consumatori de 
droguri injectabile în 2009 în București)

Cost estimative pentru tratamentul 
ARV: 24.965 RON (cost anual) x 177 
pers. = 4.418.805 lei (1.380.876 USD)

creștere de costuri: 11.027.712 lei 
(3.446.160 USD)

creștere de costuri: 4.418.805 lei 
(1.380.876 USD)

Rata de schimb: 1 RON = 3,2 USD
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anExa 5. Evoluția populațiEi 
consumatorilor problEmatici dE 
droguri în rElațiE cu accEsul la 

programE dE scHimb dE sEringi întrE 
2007-2011
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Valentin Simionov

Romanian Harm Reduction Network (RHRN)

Parte din campania globală „Count the Costs” inițiată de TRANSFORM 
Drug Policy Foundation (informații suplimentare sunt disponibile la 
adresa http://www.countthecosts.org), prezentul raport este realizat 
în cadrul proiectului „Advocating Drug Policy Reform” coordonat 
de Eurasian Harm Reduction Network și finanțat de Open Society 
Foundations (OSF). Scopul său este de a documenta costurilor directe 
și indirecte ale politicilor naționale în domeniul drogurilor duse de 
statele menționate și de a le supune dezbaterii publice. Raportul 
regional poate fi accesat la adresa http://www.harm-reduction.org/
images/stories/library/costs_report_final_eng.pdf

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) reunește organizații și 
persoane care susțin dezvoltarea de programe orientate către reducerea 
riscurilor asociate consumului de droguri prin intermediul parteneriatului 
dintre instituțiile publice și societatea civilă, prin îmbunătățirea calității 
serviciilor actuale și prin facilitarea implementării unor politici eficiente 
legate de droguri. 

Romanian Harm Reduction Network
Tel./Fax: +4021 310 71 20 
Email: office.rhrn@gmail.com
Website: rhrn.ro
Facebook: Asociatia Rhrn
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