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Tinerii consumă tutun, alcool și droguri într-un mod 
care poate dăuna sănătății personale, familiale și sociale. 
Sunt studii care demonstrează că până și consumatorii 
sociali se expun la aceleași riscuri ca cei care consumă 
într-un mod sever, probabil datorită poftei indusă de 
alcool1. În ceea ce privește cercetarea privind consumul 
de substanțe psihoactive în România, există unele 
deficiențe. În primul rând, avem o abordare medicală 
axată pe tulburarea de dependență și tratament și, 
în același timp, o serie de campanii de prevenire 
adresate populației generale, care nu au impactul dorit. 
Campaniile din mass-media, de pildă, au un efect asupra 
cunoștințelor despre alcool, dar nu au un impact în 
reducerea consumului de alcool2.  

Ceea ce lipsește din cercetare este abordarea directă 
a problemei din perspectiva consumatorului la risc și 

evaluarea efectelor pe termen scurt asupra sănătății 
tinerilor, luând în considerare aspectele psihologice (de 
exemplu, ideația suicidară) sau comportamentul sexual. 
Sunt studii care accentuează importanța și necesitatea 
screening-ului pentru depistarea ideației suicidare încă 
de la vârsta de 10 ani3. Mai mult, tinerii cu probleme de 
sănătate mintală nu accesează serviciile de sănătate 
mintală, iar unele state civilizate au dezvoltat deja 
aplicații telefonice și folosesc calculatorul și internetul 
nu doar pentru a intra în contact cu tinerii cât mai ales 
pentru furnizarea serviciilor de psihoterapie online, 
programe dovedite a fi eficiente4.

În perioada pandemiei din anul 2020, s-a constatat 
că peste 80,2% din tinerii români au folosit internetul 
în mod excesiv (58,3% petrecând peste 6h/zilnic), 35.4% 
considerându-se dependenți de internet iar în ceea ce 
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privește consumul de alcool, acesta a crescut pentru 
aproape 9% dintre participanții la studiu5. Legătura 
dintre agresiunile sexuale, viol și consumul de alcool și 
alte substanțe psihoactive a fost bine stabilită de o serie 
de studii în ultimii 20 de ani6,7. Bunăoară, unul dintre cele 
mai largi studii la nivel mondial, Studiul Global despre 
Droguri (peste 750.000 de participanți) publicat în mai 
2019, raporta următoarele: alcoolul a fost identificat 
în aproape 90% din cazurile de agresiuni sexuale, 
drogurile ilegale în 14% din cazurile de agresiuni sexuale 
având ca implicați bărbații și 7% în rândul femeilor. 
Cu privire la raportarea la poliție, în 97% dintre cazuri 
nu au fost raportate, explicațiile fiind: „mă simțeam 
parțial responsabil” (43%), „nu mă gândeam că ceea ce 
s-a întâmplat reprezintă o infracțiune”, „agresorul era 
unul din grupul de prieteni/cunoscuți” (25%), „nu doresc 
ca altcineva să afle” (20%), „mi-e rușine” (16%) și „eram 
îngrijorată deoarece consumasem droguri” (10%)8. 

În România, astfel de studii de impact nu au fost 
realizate în ultimii ani. Nu avem încă o imagine clară, 
o radiografie precisă a consumului de alcool, tutun și 
droguri la tinerii români. Avem câteva studii realizate 
de cercetători individuali, de cadre didactice și mai 
mult avem contribuția unor organizații guvernamentale. 
Riscurile comportamentului sexual la studenți 
au fost analizate într-un studiu cu peste 3800 de 
participanți printr-un chestionar online, rezultatele 
fiind îngrijorătoare: 30% au raportat parteneri sexuali 
multipli, 53.7% și-au început activitatea sexuală între 14 și 
18 ani și 25.9% dintre băieți și 23.3% dintre fete nu au folosit 
metode contraceptive la primul act sexual, proporția 
fiind mai mare în rândul celor cu debut sexual precoce9. 
În alt studiu recent (tot cu studenți), consumul de alcool 
a fost asociat pozitiv cu numărul de țigări (p <0,001) și 
negativ cu somnul10. Agresiunile fizice au fost asociate 
cu consumul excesiv de alcool în ultimele 30 de zile11. La 
bărbați, o simplă informare despre sex la o vârstă mai 
mică a redus șansa unui debut sexual precoce12. La femei, 
motivația de a reduce consumul de alcool a fost legată de 
regretul față de sex și agresiunile sexuale13. Plecând de la 
aceste deficiențe din literatura de specialitate, neavând 
publicat un studiu național, pe parcursul anului 2019 sub 
coordonarea Institutului de Antropologie „Francisc I. 
Rainer” al Academiei Române s-a desfășurat un studiu 
amplu care a cuprins o anchetă pe bază de chestionar 
cu scopul de a evalua relația dintre comportamentele de 
risc pentru tineri (consum de tutun, alcool și droguri) și 
comportamentul sexual14. 

Obiectivul principal al studiului a fost să se obțină 
răspunsuri de la un număr deosebit de mare de 
participanți. A fost elaborat un chestionar cu 129 de 
itemi care a devenit viral în mediul online fiind distribuit 
exclusiv în mediul online (Facebook, Email, Instagram) 
la o scară mult mai largă, atingând în final un număr 
de 10.114 participanți din toate județele țării și din 
afara țării (de exemplu, Chișinău, 146 de participanți). 

Cei mai mulți respondenți au fost din Sibiu (1365), 
urmați de cei din București (1280) și Iași (683). Vârsta 
medie a respondenților a fost 18,97 ani. Majoritatea 
respondenților au fost de sex feminin: 75.2% (7602) și 
23.1% de sex masculin (2334). Cu privire la domiciliu, 
72,4% locuiau în mediul urban. Nivelul studiilor a fost 
reprezentat astfel: studii gimnaziale (2.1%), liceale (67.5%), 
universitare (26.3%) și postuniversitare (2.7%), deci cei 
mai mulți dintre respondenți au fost elevi de liceu. 

Câteva dintre ipotezele studiului sunt: H 1: există 
o asociere semnificativă statistic între numărul de 
parteneri sexuali și consumul de alcool sau marijuana; H 
2: există o asociere semnificativă statistic între folosirea 
prezervativului de fiecare dată în timpul actului sexual şi 
consumul de marijuana.

Studiul a arătat că principalele motive pentru care 
tinerii încep să consume droguri sunt curiozitatea și 
influența grupului de prieteni, ceea ce este în concordanță 
cu alte rezultate ale studiilor15. Drogurile recreaționale 
sunt mai ușor acceptate de către adolescenți și adesea 
sunt consumate cu rolul de a socializa, de a fi acceptat 
și de a se integra în grupul de prieteni. De fapt, cel 
mai consumat droguri de către tineri este marijuana, 
conform informațiilor furnizate de Agenția Națională 
Antidrog prin rapoartele anuale16.

Cu privire la viața sexuală, s-a constatat scăderea 
vârstei la care tinerii își încep viața sexuală, cei mai mulți 
declarând vârsta de 16 ani, fapt recunoscut de aproape 
40% dintre tineri, ceea ce reprezintă o vârstă mai mică 
decât cea la care fac referire unele studii din America 
(vârsta de 17 ani în Washington, 2018)17. Cu toate acestea 
a existat un procent total de 21,8% de tineri care și-au 
început viața sexuală la vârsta de 15 și sub 15 ani. 

Se constată procente mai ridicate ale respondenților 
de sex masculin (28,9%) care şi-au început viața sexuală 
înainte de 15 ani, comparativ cu respondenții de sex 
feminin (19,6%). Rezultatele confirmă tendința de scădere 
a vârstei pentru începerea activității sexuale, nu doar în 
România cât și în alte state18. De asemenea, mulți dintre 
participanți au declarat că nu folosesc prezervativul în 
timpul actului sexual, contextul și starea de plăcere fiind 
în principal motivele care influențează decizia folosirii 
sau nu a prezervativului. Practic, peste 45% dintre 
adolescenți au declarat că nu folosesc prezervativul de 
fiecare dată când fac sex, iar contextul sau starea în care 
se simt ambii parteneri contează în procent de 6,3% în 
decizia folosirii prezervativului. În schimb, în ceea ce 
privește decizia de nefolosire a prezervativului cel mai 
mult contează starea de plăcere (vreau să mă simt bine, 
mai multă plăcere” -29,9%). 

Cu privire la consumul de substanțe, 43.2% dintre 
respondenți au declarat că au consumat alcool când au 
făcut sex. În cazul consumului de substanțe psihoactive 
(de exemplu, marijuana), aproape un sfert dintre 
subiecții de sex masculin (24,8%) au declarat că au făcut 
sex după ce au consumat substanțe psihoactive, în timp 
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ce fetele declară acest lucru doar într-o proporție de 
17,9%. Cei care au consumat marijuana chiar în ultimele 7 
zile într-o proporție de 90,7% au prieteni care fac același 
lucru, ceea ce ne explică în mod clar că marijuana este 
un drog cu profunde valențe sociale.

Persoanele care au avut mai mult de un partener 
sexual în ultimele 12 luni, nu mai puțin de 68,5% au 
consumat mai mult sau mai puțin frecvent marijuana, 
în timp ce dintre persoanele care nu au avut mai mult 
de un partener sexual în ultimele 12 luni, doar 36,5% 
au consumat marijuana. Mai mult de jumătate dintre 
cei care nu folosesc prezervativul (55,4%) au consumat 
vreodată marijuana. 

Acest studiu a pus în evidență existența unor agresiuni 
sexuale comise sub influența alcoolului, multe dintre 
victime nedeclarând aceste evenimente rudelor sau 
Poliției. Situațiile de agresiune sexuale (de exemplu 
atingeri nedorite, pipăit, etc.), partenerul fiind sub 
influența alcoolului au fost raportat de 11,8% (1181) dintre 
respondenți. Mesaje sau imagini cu conținut sexual 
explicit (sexting) au fost primite pe telefon de către un 
procent de 53,1 % (5319) dintre respondenți. Rezultatele 
sunt în creștere comparativ cu alte studii din urmă cu 
7-8 ani care raportau un procentaj de 12,6%19.

Respondenții de sex feminin au fost întrebați dacă 
au existat situații când s-a folosit vreodată forța pentru 
a face lucruri pe care nu le-au dorit să le facă când 
partenerul era sub influența alcoolului și 8.7% (817) au 
răspuns afirmativ. Procentul a fost mult mai ridicat când 
s-a referit la întreținerea unor relații sexuale astfel încât 
persoana s-a simțit „jignită și folosită”, atingându-se un 
procent de 21.7%. Aproape 8% dintre respondenți au fost 
de acord că dacă partenerul nu ar fi consumat alcool, 
nu ar fi acționat în mod neplăcut agresiv. Tot cu privire 
la comportamentul sexual a fost introdusă o întrebare 
care aborda șantajul sexual sau răzbunarea, rezultând 
un procent de 11,9% (1190) dintre respondenți care au 
declarat că au existat situații de amenințare că partenerul 
va expune o fotografie sexuală cu cea în cauză, ca să te 
șantajeze sau să se răzbune. În cazul victimei, 9,8% din 
total eșantionului au declarat că datorită faptului că a 
consumat alcool este posibil ca alcoolul să-i fi redus, 
respondentului, capacitatea de a detecta riscul de a fi 
agresată sexual de către partenere. 

Doar 39,5% dintre respondenți au considerat că o 
femeie care consumă foarte mult alcool poate să-și dea 
consimțământul pentru activitatea sexuală și doar 3,6% 
dintre respondenți au considerat că dacă ambii parteneri 
s-au îmbătat şi au făcut sex, trebuie ca băiatul să fie 
acuzat de agresiune sexuală sau viol. 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 dezvălui acest viol 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.  
Studiile au arătat că abuzul de alcool are efecte asupra 

capacității femeilor de a evalua și de a reacționa la risc, 
asupra disponibilității bărbaților de a se comporta 
agresiv și asupra percepțiilor greșite ale bărbaților 
despre intenția sexuală a femeilor20.

Deși teama de riscul de contractarea unor boli cu 
transmitere sexuală a fost raportată de un număr de 
3822 de persoane (38,2%), procentul persoanelor care 
au beneficiat de consultații ginecologice în ultimele 12 
luni a fost de 23,6%, iar celelalte persoane care nu au 
fost niciodată la un consult ginecologic a fost de 38,4%. 
Teste pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală 
au fost făcute în ultimele 12 luni de către un procent de 
11,7% dintre respondenți. Peste 10% dintre respondenți 
au declarat că au întreținut relație sexuale cu persoane 
cunoscute ocazional (ex. în club) sub influența alcoolului. 

În ultimele 12 luni, 26,3% (2608) respondenți au avut mai 
mult de un partener sexual, iar 14,2% dintre respondenți 
au avut mai mulți parteneri sexuali în aceeași perioadă 
de timp, concomitent. Cu privire la precizia numărului 
de parteneri sexuali, a fost adăugată o nouă întrebare, 
la care au răspuns aproape jumătate din participanți, 
constatându-se că cei mai mulți au avut doi parteneri 
sexuali în ultimele 12 luni (5,5%), urmat de 5 sau mai mulți 
(2,2%).  

Printre practicile sexuale, frecventarea unor site-uri 
cu conținut sexual a fost raportată astfel: zilnic (6,6%), 
săptămânal (20,1%), lunar (8,3%), foarte rar (28,3%). 
Vizionarea filmelor cu conținut sexual a fost raportată 
zilnic de către 6,8%, săptămânal de către 20,8%, lunar 
de către 8,5% și foarte rar de către 29,8%. Frecventarea 
unor pagini de internet cu conținut sexual în scopuri 
autoerotice a fost raportată după cum urmează de mai 
multe ori pe zi (0,9%), zilnic (5,8%), săptămânal (18,5 
%), lunar (7,6%), foarte rar (23,7%) și niciodată (43,3%). 
Din păcate vizionarea materialului pornografic online 
devine ca o modalitate de educație sexuală pentru tineri 
și datorită faptului că părinții nu discută cu tinerii pe 
această tematică21.

Ce soluții există? Tinerii nu apelează la servicii de 
consiliere psihologică, cei mai mulți pentru că nu-
și conștientizează problemele (31.4%), pentru că nu 
au încredere că pot fi ajutați (25.7%), pentru că vor să-
și rezolve singur problemele (25.2%) și pentru că au o 
grămadă de prejudecăți (17.6%). Cu privire la consilierea 
psihologică online, un procent extrem de ridicat, 
peste 83% (8339) au considerat această metodă ca fiind 
utilă. Tot ca o soluție care să ajute tinerii în reducerea 
consumului de alcool a fost acceptată dezvoltarea unei 
aplicații online de către 77, 8% dintre respondenți.  

Limite studiului

De precizat dintr-un început că rata de răspuns a fost 
foarte ridicată ținând seama de timpul limitat de colectare 
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a datelor și de resursele disponibile. Primul dezavantaj 
al chestionarului online este cu privire la identitatea, 
profilul respondenților (caracteristici) și riscul primirii 
unor răspunsuri nerealiste. La chestionarele online se pot 
cunoaște relativ puține informații despre caracteristicile 
persoanelor din comunitățile online, cu excepția unor 
variabile demografice de bază solicitate însă chiar 
aceste informații pot fi discutabile și false. Nu se poate 
realiza un control nici asupra identității și nici asupra 
conținutului răspunsurilor, existând deci posibilitatea 
ca o persoană, în realitate să nu fie cine declară că este 
(vârstă, sex, apartenență) cât și să ofere răspunsuri 
nesincere sau chiar multiple (alte aplicații identificând 
persoane prin IP-ul calculatorului împiedică acest fapt).  

Însă, pentru a încuraja sinceritatea răspunsurilor 
au fost adoptate mai multe măsuri. În primul rând, nu 
s-a solicitat nicio dată de identificare (nume, prenume, 
date de contact, email) astfel încât caracterul anonim al 
chestionarului să crească încrederea în originalitatea 
cercetării și să încurajeze participanții să ofere 
răspunsuri cât mai sincere. Deoarece credibilitatea 
unor conținuturi online poate fi pusă la îndoială am 
păstrat scurta informare de la începutul chestionarului, 
unde respondenții trebuiau să-și exprime acordul. 
Informarea de la început despre scopul, obiectivele și 
utilitatea studiului a dorit să reducă dezavantajul legat 
de lipsa posibilității de a adresa întrebări lămuritoare pe 
parcursul completării chestionarului motivat de anume 
diferențe în înțelegere și interpretare, sau unele stări de 
confuzie.

Numărul ridicat de persoane de sex feminin (75.2%) 
poate fi o limită. S-a monitorizat constant procesul 
de completare a chestionarelor pentru a se păstra un 
echilibru între mai multe caracteristici ale acestora 
și în ceea ce privește variabila sex. S-au suplimentat 
campaniile de promovare online și cu toate acestea, 
în final, majoritatea respondenților au fost de sex 
feminin: 75.2% (7.602), 72,4% locuind în mediul urban, 
cei mai mulți fiind înscriși în ciclul liceal (67.5%). Cu 
privire la distribuția eșantionului precizăm că au existat 
răspunsuri din toate județele țării plus câteva răspunsuri 
din afara țării.  

Lungimea chestionarului poate constitui un dezavantaj 
ce ar putea influența nesinceritate și superficialitatea în 
răspunsuri, respondenții să fie tentați să bifeze repede 
unele opțiuni fără să acorde suficientă atenție și prea mult 
interes și atenție doar cu scopul de a finaliza chestionarul 
în scurt timp. S-a urmărit diminuarea acestei limite prin 
crearea unor variante de răspuns extrem de scurte, fără 
niciun grad de complexitate, astfel încât respondenții să 
răspundă cu încredere și timpul de răspuns să fie cât mai 
scurt. Întrebările au fost simple și ușor înțeles, care să 
nu lasă loc de interpretări, folosindu-se cuvinte simple 

fără niciun pic de dificultate. Unele întrebări conțineau 
explicații suplimentare în paranteze. Majoritatea 
întrebărilor au fost închise/structura, acestea forțând 
respondentul să dea un singur răspuns, nu au existat 
întrebări cu răspunsuri multiple, ceea ce iarăși asigura 
o rapiditate.   

În cazul chestionarelor lungi, adolescenții sunt 
persoane care nu au răbdarea de a răspunde la 
chestionare lungi, fapt dovedit și de feedback-ul lor, așa 
cum am constatat din remarcile lor despre construcția 
acestui chestionar. De aceea, pentru a reduce acest 
risc am încercat să introduc doar întrebări esențiale 
care răspundeau obiectivelor cercetării și întrebări cu 
variante de răspuns cât mai simple, cu toate că exista 
tendința de a introduce întrebări suplimentare.

Concluzii 

Una dintre primele concluzii generale este aceea că astfel 
de cercetări adresate tinerilor pe tematice sensibile 
sunt extrem de binevenite, utile și necesare, tinerii și-
au prezentat entuziasmul, interesul și respectul față de 
tematică și prin implicarea lor în cercetare nu doar că și-
au exprimat punctele de vedere într-un mod extrem de 
subiectiv, dar au simțit că sunt de folos semenilor aflați 
în suferință. 

Psihologia adolescentului român este de mare 
interes deoarece necesită o înțelegere apropiată de 
realitate, într-o societate într-o continuă schimbare 
cu o serie de influențe cunoscute și necunoscute. Viața 
adolescentului român se desfășoară mult mai mult timp 
zilnic într-o lume virtuală cu o expunere și interacțiune 
nemaiîntâlnită vreodată în istoria umanității presupune 
alte aspecte de studiat concomitent cu unele riscuri. 
Niciodată adolescentul român nu a avut acces la sute 
și mii de prieteni online, nu a corespondat printr-un 
simplu click cu persoane de aceeași naționalitate sau 
străine de oriunde de pe glob și niciodată nu a avut atât 
de facil accesul la substanțe psiho-active, de exemplu 
prin comenzile online prin internet sau telefonic. 
Cum pot fi implicați părinții în educația copilului? 
Cercetări calitative în ceea ce privește calitatea vieții 
adolescentului, care sunt factorii ce asigură bunăstarea 
adolescentului, dacă astăzi, ca și odinioară, consumul 
de alcool este cea mai puternică formă de socializare 
există oare alternative eficiente care să redea aceleași 
trăiri emoționale adolescentului român? Care sunt cele 
mai eficiente modele de a instrui adolescentul și de a-i 
oferi abilități de refuz a consumului riscant/periculos 
de substanțe? În final, cum pot fi dezvoltate în mod 
eficient programe de instruire și abilitare a părinților 
adolescenților care se află la risc?
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