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1. Motivația lucrării și scopul cercetării
Tinerii consumă tutun, alcool și droguri într-un mod care poate fi dăunător sănătății
personale, familiale și sociale. În ceea ce privește cercetarea consumului de substanțe
psiho-active în România, există câteva deficiențe.
Se constată o abordare medicală cu accent pe tulburarea de dependență și tratament
și concomitent o serie de campanii de prevenire a consumului care se adresează la nivelul
populației generale. Ce lipsește din cercetare este tocmai abordarea problematicii din
perspectiva consumatorului la risc și evaluarea efectelor pe scurt asupra sănătății tinerilor
luând seamă la aspecte psihologice (ex. ideația suicidară) sau relația adolescenților cu
părinții. Mai mult, în situația în care tinerii cu probleme de consum nu accesează servicii
de sănătate mintală iar majoritatea tinerilor folosesc în mod abuziv tehnologia modernă se
naște întrebarea dacă nu cumva social media poate deveni o metodă de a intra în contact
cu acești tineri. Nu am identificat studii care să-și propună să evalueze opinia tinerilor cu
privire la oportunitatea utilizării unei aplicații on-line în reducerea efectelor negative ale
consumului de substanțe. În România, Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi
Toxicomanilor a dezvoltat o aplicație Alcohelp, un program de auto-ajutor destinat
persoanelor care au un consum problematic de alcool, însă popularitatea nu acesteia nu
este foarte ridicată.
Scopul acestei cercetări este de a evalua starea de sănătate și consumul de substanțe
psihoactive în rândul tinerilor din România. Astfel, pentru a atinge acest scop au fost
dezvoltate 4 studii, fiecare studiu reprezentând o etapă în cadrul cercetării. Au fost
utilizate deopotrivă metode calitative și metode cantitative, metode de interacțiune directă
cu participanții cât și metode folosind platformele online.
Studiu I a reprezentat desfășurarea unor focus-grupuri cu elevii cu vârste cuprinse
între 14-17 ani (20 de participanți). Întrebările din cadrul ședințelor au vizat percepția
consumului de alcool în rândul colegilor, acceptabilitatea și influența anturajului, influența
reclamelor la produsele de alcool, prima experiență cu alcoolul și modul în care aceasta a
influențat următoarele ocazii de consum, relația cu părinții, folosirea internetului,
cunoașterea efectelor negative pe termen scurt ale consumului de alcool și în final
acceptabilitatea unei aplicații online în reducerea efectelor negative ale consumului de
alcool și soluțiile acestora.

Obiectivele studiului al II-lea au fost: evaluarea atitudinilor și cunoștințelor într-un
grup de elevi din 5 școli din orașul Sibiu. S-au utilizat chestionare pe suport pix-hârtie
autoadministrate tinerilor, elevii având vârsta cuprinsă între 14-17 ani fiind selectați în
final un număr de 253 de adolescenți.
Având la bază analiza primelor rezultate, etapa a III-a a însemnat dezvoltarea unui
chestionar on-line destinat exclusiv părinților. Au răspuns 1.235 de participanți din toate
județele țării și din afara țării (ex. Chișinău).
În final, ultimul studiu, a reprezentat o cercetare mai largă, peste 10.000 de tineri
(10.114) au răspuns la un chestionar on-line care aborda consumul de tutun, alcool,
droguri, ideația suicidară, efectele pe termen scurt ale consumului de substanțe și
comportamentul sexual.
Cercetarea de față își propune să folosească tehnica modernă online pentru a
interacționa cu câți mai mulți tineri, prin dezvoltarea unor chestionare online care să fie
distribuite la o populație cât mai largă prin intermediul site-urilor de socializare atât de
mult folosite de adolescenți. Rezultatele au fost surprinzătoare cel puțin din perspectiva
numărului larg de respondenți (peste 10.000).
2. Conținutul fiecărui capitol
Capitolul 1 a cuprins abordarea problematicii drogurilor în istoria umanității cu
menționări încă din perioada epocii pietrei cioplite. Originea consumului de droguri poate fi
cunoscută încă din Paleolitic atât pentru efectele terapeutice (analgetice sedative, hipnotice)
cât și pentru diferite scopuri magico-religioase. Au fost identificate câteva așezări din Egipt –
studiul mumiilor, China, Africa, Europa.
Capitolul al II-lea a analizat perspectiva antropologică a consumului de droguri.
Până la începutul anilor 1970, antropologia nu a dezvoltat o tradiție explicită a cercetării
drogurilor motivat și de faptul că antropologia căuta să înțeleagă mai degrabă
comportamentul normativ în diferite contexte culturale decât ceea ce a ajuns să fie numit un
comportament deviant în sociologie. La câțiva ani după izbucnirea pandemiei, contribuția
potențială a antropologiei la studiul legăturilor dintre consumul de droguri și infecția cu HIV
și progresia bolii a fost recunoscută, iar metodele etnografice au dobândit valoare în eforturile
de sănătate publică.

Capitolul al III-lea este dedicat aspectului cultural al consumului de droguri
enumerând câteva dintre teoriile culturale explicative. Contextul social este un factor care
poate modifica efectul unui drog în ciuda toxicității chimice. Tot cu referire la cultura
drogurilor sunt abordate teme precum drogurile, vracii și șamanii, muzica, religia, sexualitatea
cât și aspecte moderne și anume cultura online a drogurilor.
Capitolul al IV-lea abordează problematica drogurilor la nivel global, în Europa și în
România din perspectiva traficului de droguri cu accent pe implicațiile politice, economice și
ale infracționalității.
Capitolul al V-lea este dedicat aspectelor medicale ale consumului de substanțe
accentuând aspecte ale neuropsihologiei și neurobiologiei dependenței și efectele fizice și
psihice ale consumului de substanțe.
Capitolul al VI-lea are în vedere tratamentul dependenței precizând principalele
intervenții psihoterapeutice, desigur psihoterapia cognitiv-comportamentală, terapia de grup,
terapia de familie şi consiliere maritală și recuperarea spirituală.
Ultimul capitol teoretic (capitolul VII) este dedicat în totalitate problematicii
drogurilor în perioada adolescenței. Sunt explorate motivele pentru care tinerii sunt atrași de
substanțe și pentru care reprezintă o categorie vulnerabilă. În continuare sunt analizați factorii
de risc și factorii protectivi, rolul personalității și în final efectele negative ale consumului de
alcool și droguri pentru copii și tineri. Este discutată legătura dintre consumul de droguri și
comportamentul sexual și ca discuție măsurile Guvernului României comparativ cu măsurile
eficiente de reducere a consumului de substanțe în rândul tinerilor.
Partea de cercetare propriu-zisă (capitolul VIII) începe cu studiu I - focus grupuri,
continuă cu studiul II- pentru tineri, studiul III- pentru părinți și studiu IV- studiu național
pentru tineri. Fiecare din aceste studii are o rubrică dedicată limitelor studiului. Ultimul
subcapitol din teză prezintă un interviu în profunzime cu un consumator.
3. Rezultate esențiale-selecție
În cadrul discuțiilor din primul studiu (2 focus grupuri desfășurate în Sibiu)
majoritatea tinerilor au fost de acord că alcoolul reprezintă o problemă în rândul elevilor de
aceeași vârstă (14-17 ani). Elevii au fost încântați de subiect și pentru că au avut șansa de a-și
susține afirmațiile prin exemple personale. În viziunea lor, anturajul poate avea o influență
mare asupra consumului de alcool, mai mare decât familia, doar dacă persoana în cauză se

lasă influență. Pentru o bună parte din ei anturajul nu are un rol de influență explicat de faptul
că fie în grupul lor este acceptat consumul ocazional și nu se abuzează, fie elevii prezintă
abilități de refuz.
Cu privire la influența familiei, dacă în familia tânărului nu se consumă droguri sau
băuturi alcoolice acest lucru influențează în sensul abstinenței. Există situația unui consum
responsabil și totodată situația interdicțiilor care joacă un rol important. În cazul fumatului,
dacă ambii părinți fumează, crește riscul ca adolescentul să fumeze. Relațiile emoționale
pozitive sunt în strânsă legătură cu abstinența și cu sentimentul de fericire pe care adolescenții
îl trăiesc în familie (răspunsurile mai dese fiind în cazul fetelor).
Ce a ieșit surprinzător a fost următorul aspect: reclamele la produsele de alcool au o
influență într-o singură situație, dacă prezintă o ofertă la un produs, ”cum ar fi două beri la
preț de una” (atunci elevii ar cumpăra, altfel reclamele nu influențează cantintatea de alcool
consumată). Acest răspuns merită a fi analizat în ceea ce înseamnă politica de comercializare
a băuturilor alcoolice.
Studiu II
Faza a II-a a cercetării a cuprins desfășurarea unui studiu în anul 2018 pe plan local în
5 instituții de învățământ din județul Sibiu, respectiv 3 licee și două școli gimnaziale A fost
construit special pentru scopul acestui studiu un chestionar cu 30 de întrebări (închise și
deschise) administrat în varianta pix-hârtie. Intrebările acestui studiu au fost: a) elevii
conștientizează problematica alcoolului în rândul lor; b) elevii au idei eronate cu privire la
efectele consumului de alcool și marijuana; c) elevii care sunt abstinenți au mai puține idei
eronate decât cei care consumă; d) părinții sunt permisivi cu privire la consumul de alcool în
rândul minorilor.
Au participat 253 de adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani. Toate cele 4
întrebări ale cercetării au fost confirmate. Mai mult de jumătate (73.05%) dintre elevii
participanți au declarat că, consumul de alcool reprezintă o problemă în rândul tinerilor,
motivele principale fiind următoarele: pe primul loc anturajul, pe locul al doilea problemele
personale, pe locul al treilea problemele familiale urmate de curiozitatea sau obținerea unei
stări de bine. Elevii, în număr mare, conștientizează problematica alcoolului în rândul
semenilor lor.

Elevii prezintă cunoștințe despre efectele intoxicației cu alcool, însă există o atitudine
care necesită a fi abordată prin programe educaționale. Unii dintre aceștia prezintă prejudecăți
cu privire la efectele consumului de alcool (73% dintre elevi au răspuns afirmativ la
întrebarea: pot să beau și să mă controlez) și marijuana (marijuana nu dă dependență). S-a
descoperit că elevii care sunt abstinenți au mai puține idei eronate decât elevii care au declarat
un consum de alcool. În opinia respondenților, părinții sunt permisivi cu privire la consumul
de alcool în rândul minorilor. Cei mai mulți dintre elevi au declarat că prima soluție în cazul
unui consum de alcool problematic este comunicarea deschisă părinte-elev. Studiul nu a avut
acest scop, însă ne-am putea întreba dacă soluția lor nu reprezintă oare o nevoie de
comunicare exprimată în general cu părinții?
Din păcate, studiul confirmă o altă realitate românească și anume pedepsele fizice sunt
încă prezente în cultura română și considerate ca fiind metode educative. Regretabil,
intervenția de specialitate nu este o identificată ca o soluție prioritată (doar 5% dintre elevi au
declarat că s-ar adresa unui specialist medic sau psiholog în cazul unor probleme de consum).
Ce aduce nou acest studiu?
În primul rând, în acest grup de elevi s-a constatat că cea mai consumată băutură este
berea, urmată de vin și pe locul trei vodcă. Rămâne întrebarea dacă cercetările ulterioare pot
investiga în profunzime ce semnificație au aceste substanțe pentru un anumit grup de tineri,
pentru motivele consumului, tipul de comportament și mai cu seamă dacă se pot dezvolta
intervenții specifice fiecărui consumator, în funcție de tipul de băutură.
În alt doilea rând, permisivitatea părinților față de consumul de alcool al minorilor
reprezintă un factor de risc confirmat de acest studiu, prin numărul mare de răspunsuri
pozitive (74% dintre respondenți au declarat că cunosc părinți care permit copiilor lor minori
să consume alcool). În al treilea rând, rezultatele acestui studiu confirmă datele din literatura
științifică care consideră disponibilitatea alcoolului ca fiind un alt factor de risc. Astfel,
aproximativ 95% dintre răspunsuri au evidențiat faptul că minorii își pot procura cu ușurință
băuturi alcoolice, iar cel mai des întâlnit răspuns a fost ”de la orice magazin din colțul
străzii/non-stop”. În concordanță cu această realitate specific românească (copiii pot cumpăra
cu ușurință alcool) sunt și soluțiile descrise de unii elevi pentru diminuarea consumului și
anume să se interzică vânzarea alcoolului minorilor.

Studiul confirmă inexistența unor servicii comunitare specializate pentru a acorda
asistență tinerilor consumatori de substanțe și insuficiența unor programe antialcool din
școală. Demersuri educaționale, propuneri de introducere a acestor programe în curicula
educațională și de intensificare sunt câteva dintre necesitățile practice.
Studiu III
Începând cu 15 octombrie 2018 și până în 20 februarie 2019 s-a desfășurat faza a treia
a cercetării și anume colectarea datelor printr-un chestionar online special creat și destinat
părinților (50 de itemi). Scopul a fost de a evalua opinia părinților despre permisivitatea
adultului față de consumul de alcool al copilului minor, relația dintre părinte și copil
(comunicare, cunoaștere, timp petrecut împreună), consumul de substanțe în cazul părintelui
și al copilului și metode de a proteja copilul.
Chestionarul a fost distribuit doar în varianta online pe rețelele de socializare
(facebook, instagram), pe blogul cercetătorului și prin poșta electronică (e-mail), cuprinzând
respondenți din toate județele țării, în total, au fost primite 1.235 de răspunsuri. Răspunsurile
prin intermediul chestionarelor online pot fi adesea destul de simpliste, fiind dificil de obținut
răspunsuri complexe și detaliate. În acest sens, am introdus o rubrică separată unde părinții
puteau introduce comentariile și opiniile lor în măsură liberă.
Pentru a evita redarea unor răspunsuri superficiale s-a optat pentru un chestionar de
dimensiuni reduse care să fie completat într-o manieră eficientă și într-un timp scurt (maxim 8
minute).
Rezultate:
S-au primit răspunsuri de la un număr de 1.235 de părinți din peste 40 de județe ale
țării, 54,5% dintre respondenți având vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani, mediul de
proveniență 68.25% urban și 31.8% mediul rural, iar nivelul studiilor-38.3% studii superioare.
Singura variabilă de gen nu a fost proporționată, 90.4% dintre participanți fiind de sex
feminin.
A) Cu privire la alcool
1) 88,7% dintre părinți sunt de părere că tinerii sub 18 ani nu pot consuma alcool
2) 57,8% declară că în nicio situație părintele nu îi poate permite copilului său minor să
consume alcool

3) cu toate acestea există câteva excepții. Printre situațiile în care părinții fac excepție se
numără: majoratul/petrecerile/revelionul (24,3% dintre respondenți), consumul în familie
(14,2%), acasă la prieteni (0,6%), la restaurant (0,2%) sau oricând (0,2%);
4) Concret, 21% dintre părinți au permis copilului lor sub 18 ani să consume alcool;
5) Responsabilitatea pentru abuzul de alcool în rândul minorilor este împărţită între părinţi
(44,1%), anturaj (45%), minorul însuşi (6,2% dintre părinţi) şi societate (4,6% dintre
respondenţi);
6) 72,2% cred că părinţii sunt cei mai responsabili pentru rezolvarea problemei consumului de
alcool în rândul minorilor, 24,3% consideră că specialiştii (medicii, psihologii) și 3,5% cred
că minorul însuși;
7) dacă copilul lor ar avea probleme cu alcoolul, 26% dintre părinţi sunt încrezători că s-ar
descurca singuri, însă 66,7% dintre respondenţi ar lăsa în seama specialiştilor rezolvarea
acestei probleme. 2,1% dintre părinţi şi-ar pedepsi copilul, în timp ce 4,6% nu ar știi ce să
facă;
8) 91,6% sunt de părere că specialiştii ar trebuie să creeze o aplicaţie online care să ajute
copiii care au probleme cu consumul de alcool;
9) 33,4% dintre părinţii spun că propriul lor copil nu a consumat niciodată alcool, 29,1%
declară că a încercat (gustat), dar mai demult, 34% declară că acesta consumă ocazional (la
revelion, petreceri etc.), în timp ce 0,3% spun că propriul copil consumă des şi are/a avut
probleme. Există şi un procent de 0,6% dintre respondenţi care cred că propriul copil este
dependent de alcool;
10) 45,7% ştiu că prietenii copilului lor consumă alcool;
11) 32,1% dintre respondenți nu consumă alcool, 29,4% consumă alcool ocazional, 33,4%
foarte rar şi 3,8% frecvent, dar fără a avea probleme. Cei care consumă alcool zilnic au o
pondere de 0,6% din eşantion, în timp ce cei care consumă în exces, având o problemă în
acest sens, au o pondere de doar 0,1%;
12) Testul Chi pătrat bivariat (χ2) a indicat prezenţa unei asocieri semnificative între consumul
de alcool de către copil şi permisiunea acordată copilului de a consuma alcool.
13) Părinţii din mediul urban sunt mai permisivi decât cei din mediul rural cu privire la
consumul de alcool al copilului lor sub 18 ani (22,7%) versus (17,5%);
14) Părinții cu studii superioare permit într-un procent mai ridicat consumul de alcool de către
copiii minori comparativ cu părinții fără educație superioară;
15) Părinţii cu copii peste 14 ani permit într-o mai mare măsură consumul de alcool de către
copii minori decât cei cu copii mai mici de 14 ani;

B) Fumat
1) 87,6% nu permit copilului lor să fumeze
2) 75,6% cred că propriul copil nu fumează, 7,7% o fac ocazional, 7,4% zilnic, 2,9% ştiu că
fumează zilnic peste 10 ţigări. 5,7% dintre respondenţi nu ştiu dacă copilul lor fumează;
3) aproape 60% dintre respondenţi nu fumează (37,5% nu au fumat niciodată, iar 21,8% au
fumat, dar acum nu mai fumează). Cei care fumează mult au o pondere apropiată de 30%
(12,5% fumează zilnic mai puţin de 8-10 ţigări, 14,2% fumează zilnic 10-15 ţigări, iar 3%
fumează zilnic peste 20 de ţigări). 6,1% fumează extrem de rar (ocazional), 3,2% fumează
relativ frecvent, dar fără a avea probleme, în timp ce 1% fumează ţigară electronică;
4) Există o asociere semnificativă între permisiunea de a consuma alcool şi permisiunea de a
fuma. Astfel, 93,1% dintre cei ce nu permit copilului consumul de alcool, nu permit nici
fumatul, în timp ce 31,3% dintre cei care permit copilului să consume alcool, îi permit
acestuia să şi fumeze;

C) Droguri
1) 93,3% ar fi deranjați dacă ar afla că propriul copil fumează marijuana
3) 93,7% declară că propriul copil nu a consumat niciodată droguri, 4,2% declară că acesta a
încercat o dată, 0,8% că consumă ocazional şi nu are probleme. 0,6% dintre respondenţi
declară că propriul lor copil are probleme cu drogurile;
2) 44,6% au început să vorbească cu copiii lor despre efectele consumului de alcool şi droguri
înainte de 12 ani, 23,7% când aceştia aveau între 12 şi 13 ani, 16,8% când copiii aveau 14-15
ani, și 5,9% când au trecut de 16 ani. 8,3% despre consumul de alcool şi droguri, dar acest
fapt se datorează şi vârstei încă prea mici a copiilor;
3) dacă apar probleme legate de consumul de substanţe, 68,2% dintre părinţi cred că cea mai
eficientă soluţie este apelarea la un psiholog. 20,7% cred că a apela la un medic, 2,1% la un
preot şi 1,1% cred că trebuie să apeleze la ajutorul poliţiei. 5,3% cred că nu trebuie să apeleze
la nimeni întrucât fiecare trebuie să-şi rezolve singur problemele;
4) 96% nu consumă droguri, 3,1% au încercat mai demult, 0,2% consumă, dar nu au
probleme, în timp ce 0,2% recunosc că au o problemă cu consumul de droguri;
5) 93% cred că şcoala ar trebui să ofere mai multă educaţie şi prevenire pentru consumul de
substanțe sau chiar să se studieze o disciplină dedicată acestui aspect;

6) 67,4% consideră că cea mai bună metodă pentru protejarea propriului copil de consumul de
substanţe este dialogul/comunicarea/informarea copilului cu privire la riscuri.
7) 20% dintre părinţii care nu îşi văd copilul în fiecare zi, copii lor au consumat cel puţin o
dată în viaţă droguri,
8) 88,5% sunt de acord cu educaţia sexuală în şcoală

D) Internet
1) 53,5% sunt de părere că internetul ar putea avea o influenţă negativă, asupra consumului de
substanţe în cazul propriului copil
E) Relația cu copilul
1) 56,4% cred că în cazul în care copilul lor ar avea probleme cu alcoolul sau drogurile le-ar
spune prima dată lor. 25,1% nu cred că proprii copii li s-ar adresa lor, în timp ce 12,4% sunt
de părere că prima dată ar spune prietenilor
2) 81,1% susţin că pot comunica despre orice cu copilul lor şi că el le spune orice;
3) 87,8% spun că au oferit copilului lor informaţii suficiente cu privire la riscurile
consumului, cum să se ferească şi cum să reacţioneze;
4) doar 21,8% sunt de părere că dacă părinţii au reguli stricte, copiii nu vor consuma;
5) 74,1% optează pentru o atitudine de permisivitate contrar interdicției totale;
6) 75,9% se simt confortabil să discute cu copilul lor despre riscurile comportamentului
sexual
7) 44,6% au început să vorbească cu copiii lor despre efectele consumului de alcool şi droguri
înainte de a împlini 12 ani, 23,7% când aceştia aveau între 12 şi 13 ani, 16,8% când aveau 1415 ani, și 5,9% când aceştia au trecut de 16 ani. 8,3% nu au discutat cu copiii lor despre
consumul de alcool şi droguri, dar acest fapt se datorează şi vârstei (prea mică a copiilor);
8) 87,2% cred că ar recunoaşte la copiii lor semnele (medicale, psihologice, comportamentale)
ale consumului de droguri
9) 61,4% se simt în stare să discute cu copilul lor despre droguri
10) 59,3% declară că ştiu tot ce face copilul lor
11) 45,5% comunică cu copilul mai mult de 2 ore pe zi, 29,7% între 1 şi 2 ore, 12,8% mai
puţin de o oră. 0,1% nu discută niciodată cu copilul lor

F) Educația, mediul de proveniență și vârsta părinților la care s-a discutat cu
copilul contează

Rezultatul testului chi-pătrat (χ2=42,088; df=12, p<0.001) ne confirmă prezenţa unei
asocieri semnificative între consumul de droguri şi vârsta la care părinţii au vorbit cu
copiii lor despre efectele consumului de alcool şi droguri.
70,7% dintre părinţii care petrec mai mult de 2 ore pe zi cu copii lor declară că
ştiu tot ce face acesta, comparativ cu cei care petrec mai puţin de o oră pe zi şi care declară
în proporţie de 59,5% că nu ştiu tot ce face copilul lor.
93,1% dintre cei ce nu permit copilului consumul de alcool, nu permit nici
fumatul, în timp ce 31,3% dintre cei care permit copilului să consume alcool, îi permit
acestuia să şi fumeze. Intensitatea relaţiei dintre cele două variabile este una moderată
(Crramer’s V=0,305).
Există asocieri semnificative între mediul de viaţă al părintelui şi permisiunea de a
consuma alcool de către copiii sub 18 ani (χ2=4,287; df=1, p=0.038). Ponderea părinţilor
din mediul urban care permit copiilor lor sub 18 ani să consume alcool este mai ridicată
(22,7%) decât a celor din mediul rural (17,5%). Legătura dintre cele două variabile este
însă foarte scăzută (Cramer’s V=0,059).
Se observă că persoanele cu educaţie superioară permit într-un procent mai
ridicat consumul de alcool de către copii minori comparativ cu persoanele cu o educaţie
mai slabă, fapt demonstrat şi de rezultatul testului chi-pătrat (χ2=7,970; df=3, p=0.047).
Asocierea dintre cele două variabile este însă foarte redusă ca intensitate (Cramer’s V=0,081).
Consumul de alcool al copilului şi interdicţia totală de a consuma alcool?
Pentru a testa asocierea dintre consumul de alcool de către copilul minor şi interdicţia
totală de a consuma alcool am utilizat tot testul chi-pătrat.
Întrucât p<0.001, se acceptă ipoteza H1. Testul Chi pătrat bivariat (χ2) a indicat
prezenţa unei asocieri semnificative între consumul de alcool de către copilul minor şi
interdicţia totală de a consuma alcool (χ2=91,457; df=5, p<0.001).
G) Consumul de alcool al părintelui și al copilului

În cazul relaţiei dintre consumul de alcool de către părinte şi consumul de alcool de
către copil se constată o asociere semnificativă statistic (χ2=260,168; df=25, p<0.001), dar
de intensitate mică (Cramer’s V=0,207). Copiii au un comportament asemănător adulţilor.
Astfel, 47% dintre copiii ai căror părinți nu consumă alcool, nu au consumat nici ei
niciodată alcool (în opinia părinților).

Studiu IV
În perioada februarie-mai 2019, s-a desfășurat ultima fază a cercetării. În urma analizei
răspunsurilor tinerilor la chestionar, a rezultatelor sesiunilor de focus-grup și a răspunsurilor
părinților a fost conceput un nou chestionar mult mai complex, destinat tinerilor adolescenți
distribuit exclusiv online, cu scopul de a atinge o populație mult mai mare. Scopul
chestionarului online a fost de a evalua consumul de tutun, consumul de alcool, consumul de
droguri, efectele pe termen scurt ale abuzului de substanțe, consumul de internet, relația dintre
consumul de alcool și comportamentul sexual (sex neprotejat, agresiuni sexuale, viol) și
relația tinerilor cu părinții.
Chestionarul, elaborat de studentul doctorand, a cuprins un set de 127 de întrebări și la
final o rubrică permanentă de sugestii, care a fost verificată constant. Pentru a crește rata de
răspuns și atractivitatea față de chestionar au fost incluse în cadrul fiecărei secțiuni câteva
imagini reprezentative. Nu au fost solicitate elemente de identificare precum nume, prenume,
date de contact (telefon, email) tocmai pentru a încuraja răspunsuri cât mai sincere. În
introducere a existat o informare a participanților unde a fost prezentat în mod clar scopul
cercetării, modul de utilizare al datelor (pur cantitativ) și păstrarea confidențialității datelor.
Au fost oferite instrucțiuni despre modalitatea de răspuns astfel încât să nu existe neclarități
sau confuzii. În final, participanților li s-a sugerat să rămână în contact cu blogul
cercetătorului pentru a afla rezultatele studiului.

Ipotezele cercetării sunt:
H1) există o asociere semnificativă statistic între vârsta la care respondenţii au fumat prima
dată ţigară şi vârsta când au consumat alcool pentru prima dată

H2) există o asociere semnificativă statistic între vârsta la care respondenţii au fumat prima
ţigară şi comportamentul de fumat al părinţiilor
H3) există o asociere semnificativă statistic între vârsta la care respondenţii au fumat prima
ţigară şi faptul că în prezent fumează
H4) există o asociere semnificativă statistic între vârsta la care respondenţii au fumat prima
ţigară şi faptul că prietenii lor fumează
H5) există o asociere semnificativă statistic între principalul motiv pentru care tinerii fumează
şi faptul că prietenii lor sunt fumători
H6) există o asociere semnificativă statistic între fumatul tinerilor şi numărul de ore petrecute
pe internet
H7) există o asociere semnificativă statistic între principalul scop pentru care subiecţii
folosesc internetul şi vârsta la care au consumat pentru prima oară alcool
H8) există o asociere semnificativă statistic între vârsta la care tinerii au consumat prima oară
alcool şi agresiunea verbală sau fizică asupra cuiva, în momentul când respondentul se afla
sub influenţa alcoolului.
H9) există o asociere semnificativă statistic între vârsta la care tinerii au consumat prima oară
alcool şi depăşirea cantităţii de alcool propuse a fi consumate la o ocazie
H10) există o asociere semnificativă statistic între tinerii care au consumat prima oară alcool
înainte de 15 ani şi tinerii care au consumat alcool prima oară după vârsta de 15 ani în ceea ce
priveşte principalul motiv pentru care consumă alcool.
H11) există o asociere semnificativă statistic între consumul de marijuana al respondentului şi
faptul că are prieteni consumatori de marijuana
H12) există o asociere semnificativă statistic între consumul de marijuana şi frecvenţa
consumului de alcool în ultimul an.
H13) există o asociere semnificativă statistic între tentativele de suicid şi frecvenţa unui
consum ridicat, de peste 6 unităţi de alcool
H 14) există o asociere semnificativă statistic tentativele de suicid şi consumul de marijuana
H15) există o asociere semnificativă statistic între vârsta începerii vieţii sexuale şi dependenţa
de alcool
H16) există o asociere semnificativă statistic între vârsta începerii vieţii sexuale şi faptul de a
te simţi iubit şi susţinut de familie
H17) există o asociere semnificativă statistic între vârsta începerii vieţii sexuale şi consumul
de marijuana
H18) există o asociere semnificativă statistic între faptul de a te simţi iubit şi susţinut de
familie şi întâmplarea de a rămâne însărcinată
H19) există o asociere semnificativă statistic între numărul de parteneri sexuali și consumul
de alcool sau marijuana

H20) există o asociere semnificativă statistic între folosirea prezervativului de fiecare dată în
timpul actului sexual şi consumul de marijuana.
H21) există o asociere semnificativă statistic între între atitudinea părinţilor şi consumul a mai
mult de 6 unităţi de alcool pe zi
H22) există o asociere semnificativă statistic între tentativa de suicid şi faptul de a te simţi
iubit şi susţinut de familie

REZULTATE
S-a obținut o rată de răspuns extrem de mare și anume: 10.114 persoane cu vârsta
medie de 18,97 ani (abaterea standard 3,698). Modul (valoarea modală) are valoarea de 17.
Acest lucru semnifică faptul că vârsta cea mai frecvent întâlnită la subiecţii studiului este de
17 de ani. Deși s-a solicitat, prin informațiile introductive ca vârstă minimă să fie de 16 ani, în
analiza datelor a rezultat faptul că au existat respondenți care nu au respectat acest criteriu,
fapt ce nu putea fi controlat. Astfel, s-a constatat că în final, vârsta minimă este de 13 ani, și
că au existat respondenți care au notat vârsta de 69 de ani (vârsta maximă).
Cu privire la distribuția eșantionului precizăm că au existat răspunsuri din toate
județele țării, din Republica Moldova (146) și din Olanda, Marea Britanie și Germania, cei
mai mulți respondenți fiind din Sibiu (1365), urmat de București (1280) și Iași (683).
Adolescenții, când consumă, consumă în exces. 43,6 % au consumat între 3 și 9 unități
și 5% au consumat 10 și peste 10 unități, ceea ce reprezintă o cantitate foarte mare pentru
acest segment de vârstă. Surprinzător, din totalul răspunsurilor doar 11,7% s-au declarat a fi
abstinenți și vorbim despre tineri cu vârsta medie de 17 ani.
Curiozitatea rămâne principalul motiv pentru care cineva, care nu a consumat
niciodată droguri și nu consumă în prezent, ar consuma droguri, iar această curiozitate poate fi
în unele situații greu de gestionat și din următorul motiv: drogurile recreaționale se oferă
prima dată gratis, se primesc de la prieteni sau cunoscuți (43,6% au primit cel puţin o dată
gratuit droguri în vederea consumului) de cele mai multe ori în situații sociale, de relaxare sau
distracție, precum reuniuni, petreceri. Majoritatea celor chestionaţi (65,3%) s-au regăsit cel
puţin o dată în locuri unde s-au consumat droguri și aproape jumătate dintre respondenţi
(46,3%) au declarat că prietenii lor consumă droguri.

Ceea ce înseamnă ne duce la concluzia că, consumul de droguri recreaționale devine
cu ușurință acceptabil social de către adolescenții români și poate juca același rol ca fumatul
sau alcoolul, rol de integrare, acceptare, socializare și coeziune pentru grupul (replica unei
eleve ”prima țigară întotdeauna se poștește”). Procentul celor care au cumpărat droguri a fost
de 22,4% (2.244) ceea ce explică și mai bine acceptabilitatea drogurilor. Nu a fost adresată
întrebarea însă alte studii au confirmat că, consumatorii ar fi dispuși să plătească până la un
preț cu 25% mai mare pentru aceleași droguri.
Cei mai mulți dintre respondenți au declarat că și-au început viața sexuală la vârsta de
16 ani, fapt recunoscut de aproape 40% dintre respondenți. Cu toate acestea a existat un
procent total de 21,8% care și-au început viața sexuală la vârsta de 15 ani și sub 15 ani.
Rezultatele confirmă tendința de scădere a vârstei pentru începerea activității sexuale,
conform altor cercetări de la 18,1 ani (SD = 1,92) la 17,1 ani (Iordănescu și col, 2015).
Cu privire la folosirea prezervativului, 29.5% dintre participanți au declarat că nu au
folosit prezervativul la primul contact sexual. Procentul crește uimitor în cazul actelor sexuale
ulterioare, 45,9% dintre adolescenți au declarat că nu folosesc prezervativul de fiecare dată
când fac sex. În ceea ce privește decizia de nefolosire a prezervativului cel mai mult contează
starea de plăcere (29,9% declarând ca motiv de a nu folosi prezervativul, ”vreau să mă simt
bine, mai multă plăcere”).
Comparând fetele cu băieții în ceea ce privește folosirea prezervativului, se constată
că 39,7% dintre băieți folosesc prezervativul când fac sex, comparativ cu doar 28,2%
dintre fete care fac acest lucru.
În cazul violului, această cercetare a descoperit că 304 persoane (3%) au declarat că au
fost victime ale violului comis de către partenerul tău (sau de o altă persoană) care consumase
alcool. Procentul celor care au declarat violul rudelor sau prietenilor a fost de 2,4 %, ceea ce
înseamnă că 60 de persoane nu au spus nimănui despre viol și mai grav doar 102 de persoane
au depus plângere la Poliției.
Analiza datelor
În cadrul studiului efectuat, analiza statistică şi reprezentările grafice au fost realizate
cu ajutorul programului SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences). SPSS este o
linie modulară de produse complet integrate pentru procesul analitic - planificare, colectarea
datelor, accesul, pregătirea şi managementul datelor, analiza, întocmirea de rapoarte şi
prezentarea rezultatelor. Pe lângă analiza descriptivă a variabilelor (medie, mediană, valoare

modală, abatere standard, minimul şi maximul) având în vedere tipul acestora şi obiectivele
formulate, am folosit tabelul încrucişat şi testul χ2 (chi-pătrat).
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prezervativului de fiecare dată şi consumul de marijuana. Mai mult de jumătate dintre cei
care nu folosesc prezervativul (55,4%) au consumat marijuana.
Se observă că există o relaţie semnificativă statistic între vârsta începerii vieţii
sexuale şi consumul de marijuana (χ2=1140,551; df=6; p<0.001). Astfel, nu mai puţin de
63,8% dintre cei care şi-au început viaţa sexuală înainte de 15 ani au consumat
marijuana, în timp ce în cazul celor care şi-au început viaţa sexuală după 15 ani, ponderea
celor care au consumat marijuana este de 51,3%, iar în cazul celor care încă nu şi-au început
viaţa sexuală, ponderea consumatorilor de marijuana este de 21,4%.
Suicid şi consumul de marijuana
În cazul relaţiei dintre tentativa spre suicid şi consumul de marijuana se constată o
asociere semnificativă statistic (χ2=66,327; df=3, p<0.001), dar de intensitate foarte redusă
(Cramer’s V=0,081).
În cazul persoanelor care consumă mai frecvent marijuana se constată o pondere
mai mare a celor care au avut o tentativă de suicid (între 23% şi 30%), comparativ cu
persoanele care nu consumă marijuana şi la care ponderea celor care au avut măcar o tentativă
de suicid este de 17,7%.
În timp ce 43,9% dintre respondenţii care au declarat că nu se simt iubiţi şi
susţinuţi de familie au avut măcar o dată o tendinţă de suicid, doar 15,3% dintre cei
care se simt iubiţi şi susţinuţi de familie au avut vreodată o tentativă de suicid.
Se constată diferenţe semnificative între cei care au consumat prima oară alcool
înainte de 15 ani şi cei care au consumat alcool prima oară după vârsta de 15 ani în ceea ce
priveşte principalul motiv pentru care consumă alcool.
Astfel, 63,1% dintre cei care au consumat pentru prima oară alcool înainte de 15 ani au
ca motiv principal pentru consumul de alcool distracţia şi pentru a se simţi bine, comparativ
cu cei care au consumat pentru prima oară alcool după 15 ani şi care au acelaşi motiv
principal – distracţia şi starea de bine – dar a căror pondere este de doar 50,5%, alte motive
fiind socializarea (13,2%). Se remarcă, de asemenea, că aproape un sfert (24%) din cei care
au consumat prima oară alcool după 15 ani, în prezent nu mai consumă, în timp ce acest

lucru este valabil doar pentru 11,4% dintre cei care au consumat pentru prima oară alcool
înainte de 15 ani.
S-a constatat existenţa unei asocieri semnificative statistic între vârsta la care s-a
consumat prima oară alcool şi depăşirea cantităţii de alcool propuse a fi consumate. Mai
mult de jumătate dintre cei care au consumat alcool pentru prima oară înainte de vârsta
de 15 ani (56,5%) li s-a întâmplat cel puţin o dată să depăşească cantitatea de alcool pe
care şi-au propus-o să o consume.
Rezultatul obţinut în urma aplicării testului chi-pătrat ne arată existenţa unei asocieri
semnificative statistic (χ2=211,712; df=2, p<0.001) între vârsta la care s-a consumat prima
oară alcool şi agresiunea verbala sau fizică asupra cuiva, în momentul când respondentul se
afla sub influenţa alcoolului.
Motivele fumatului și prietenii fumători
Rezultatul obţinut în urma aplicării testului chi-pătrat ne arată prezenţa unei asocieri
semnificative statistic (χ2=554,806; df=6, p<0.001) între principalul motiv pentru a fuma şi
faptul că prietenii sunt fumători.
Contează dacă părinții mei fumeză ? Influețează fumatul meu (sau abstinența mea)?
Se constată o asociere semnificativă între vârsta la care respondenţii au fumat prima
ţigară şi faptul că părinţii lor fumează (χ2=230,032; df=14, p<0.001). Spre exemplu, 38% din
părinții celor care nu fumează sunt fumători, în schimb 60% dintre părinții celor care au fumat
prima țigaretă înainte 12 ani sunt fumători.
Astfel, se observă că la minorii care au încercat prima ţigară la vârste mai mici
ponderea celor care au părinţii fumători este mai mare, ajungând până la 60%. Minorii
a căror părinţi nu sunt fumători au încercat prima ţigară la vârste mai mari.
Contează prima țigaretă ?
Pentru a testa asocierea dintre vârsta la care respondenţii au fumat prima ţigară şi
faptul că în prezent fumează, am utilizat tot testul chi-pătrat.
Întrucât p<0.05, se acceptă ipoteza H1. Testul Chi pătrat bivariat (χ2) a indicat
prezenţa unei asocieri semnificative între vârsta la care respondenţii au fumat prima
ţigară şi faptul că în prezent fumează (χ2=4131,707; df=14, p<0.001).

Contează dacă prietenii mei fumează?
Şi în cazul relaţiei dintre vârsta la care respondenţii au fumat prima ţigară şi faptul că
prietenii lor fumează se constată o asociere semnificativă statistic (χ2=448,282; df=7,
p<0.001), dar de intensitate mică (Cramer’s V=0,212).
Persoanele care au încercat prima ţigară au în majoritatea lor covârşitoare (peste
90%) prieteni care fumează, faţă de persoanele care nu fumează la care ponderea
prietenilor fumători este de 79,7%.
Fumat și Internet
Testul Chi pătrat bivariat (χ2) nu a indicat prezenţa unei asocieri semnificative între fumat
şi numărul de ore petrecute pe internet
De ce chestionare on-line? Avantaje și dezavantaje
Au fost costruite și folosite chestionare on-line deoarece sunt ușor de realizat și de
completat, în condiții de confidențialitate, fără să i se solicite orice informație de identificare,
la orice oră din zi și din noapte, atunci când se simte confortabil, disponibil și în siguranță,
respondentul, poate accesa linkul pentru arăspunde, ceea ce încurajează sinceritatea
răspunsurilor comparativ cu metodele tradiționale. Proiectele de anchetă online sunt mai
scurte decât metodelor de cercetare care se bazează pe colectarea datelor folosind materiale
pix și hârtie, iar papiditatea primirii răspunsurilor și eficiența în timp sunt alte avantaje.
Informațiile fiind furnizate automat, nu este necesar timp suplimentar ca în colectarea
chestionarelor de hârtie. Astfel, chestionarele on-line reduc costurile de cercetare, sunt mai
ieftine, mai ușor de analizat, cu un simplu click ai toate datele pe calculatar. Nu mai este
necesară folosirea unor resurse de hârtie, poștă tradițională și introducerea manuală a datelor
într-o bază de date. Răspunsurile sunt procesate automat și rezultatele sunt accesibile în orice
moment de pe orice calculator. De asemenea se reduce eroarea umană, des întâlnită în cazul
introducerii manuale a datelor.
Ce aduce nou această lucrare ?
În primul rând ne prezintă răspunsurile a peste 10.000 de adolescenți (10.114) din
România la problematica cea mai arzătoare în procesul definirii propriei identități, tentația
consumului de substanțe în raport cu dezvoltarea personalității și starea lor de sănătate

implicit cu riscurile asociate, alături de răspunsurile a 1.235 de părinți, un număr de
respondenți deloc neglijabil. Cred că este cea mai mare cercetare pe această tematică
desfășurată în România până în prezent.
Rezultatele sunt necesare în înțelegerea profilului consumatorului tânăr născut în urmă
cu minim 15 ani, care diferită de consumatorul din anii perioadei comuniste și chiar cea
postcomunistă, o perioadă a tehnologiei în plină dezvoltare, a predominanței relațiilor online
în defavoarea relațiilor din mediul real. Rezultatele pot fi utile în dezvoltarea unor noi politici
la nivel național, a unor strategii efeciente care să reducă riscurile asociate abuzului de
substanțe psihoactive în rândul tinerilor. Cercetarea are o valoare și pentru că ea trage un
semnal de alarmă asupra fenomenului și poate fi un bun argument în acțiunile publice,
prezentările în licee și facultăți, discuții la nivel de organizații și instituții naționale, în scop
preventiv.
În final, la nivel individual, pentru psihologii, medicii, asistenții sociali, dascălii care
lucrează cu adolescenții, rezultatele sunt necesare în înțelegerea mult mai aproape de realitate
a tânărul român contemporan.
Citind sutele de remarci de la finalul chestionarelor (unele incluse în cuprinsul
anexelor) am constatat cu încântare că atât tinerii cât și părinții au fost încântați de acest
demers de cercetare. Pe de o parte, tinerii și-au exprimat bucuria că au avut posiblitatea de ași expune opiniile și citind fiecare întrebare să-și dea seama de unele riscuri asociate
consumului de substanțe, pe de altă parte părinții au fost recunoscători că există astfel de
preocupări, uni chiar expunându-și experiențele personale cu referire la abuzul de substanțe,
alții solicitând ajutor sau informații suplimentare.
La Anexe au fost introduse toate instrumentele utilizate: chestionarul pe hârtie pentru
tineri (30 de itemi), chestionarul pentru părinți (50 de itemi), chestionarul extins pentru tineri
(123 de itemi) alături de răspunsurile calitative ale părinților și câteva răspunsuri din focusgrupuri.
Pentru elaborarea tezei au fost consultate resurse online, cărți, articole însumând 54 de
cărți și peste 150 de articole științifice. Parte din rezultatele studiului au fost publicate într-un
articol din revista Sociologie Românescă, iar în ceea ce privește partea teoretică a fost
publicată o carte de mare succes cu titlul ”Drogurile. O carte obligatorie” (2018).
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