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Prima dependenţă a omului este cea de familia 
sa; modul în care copilul experimentează relaţia cu 
familia de origine este de fapt prototipul relaţiei pe 
care o va avea cu persoanele pe care le va întâlni de-a 
lungul vieţii. Mama poate exercita o infl uenţă nega-
tivă prin neglijare (copilul va resimţi lipsa afecţiunii, 
va dezvolta convingerea că este lipsit de valoare) dar 
şi prin protejare excesivă (copilul fi ind doar o extensie 
a mamei, care se proiectează în el şi îi impune nevoi, 
gânduri, sentimente); în ambele situaţii, mama poate 
crea trăiri confuze în copil: o conştientizare redusă a 
propriilor nevoi, gânduri, emoţii, o lipsă de sens/va-
loare a propriei vieţi. Tatăl joacă un rol fundamental 
în transmiterea regulilor sociale – ce este permis, ce 
nu e permis; când tatăl nu-şi onorează această îndato-
rire, este ca şi absent pentru copilul care are nevoie de 
graniţe, de delimitare, în lipsa acestora având difi cul-
tăţi în a înţelege regulile societăţii şi a se adapta lor. 

Am selectat un caz ilustrativ în acest sens, 
dintre cele înregistrate la nivelul CPECA Mureş pe 
parcursul anului 2015, al unui adolescent în vârstă de 
16 ani, care se prezintă ca urmare a ordonanţei procu-
rorului de evaluare consumator în vederea includerii 
într-un program de asistenţă pentru consum de dro-
guri. Adolescentul provine dintr-o familie destructu-
rată prin divorţ, care a avut loc în copilăria mică a 
acestuia. În urma divorţului, copilul a fost încredinţat 
mamei pentru creştere şi îngrijire. O dată cu intrarea în 
adolescenţă, înregistrează tulburări de comportament 
manifestate prin opoziţionism, agresivitate verbală la 
adresa mamei, absenteism şcolar, integrare în anturaje 
de consumatori de droguri, consum de psihoactive. 
După ce a afl at de consumul de droguri al adolescentu-

lui, mama a solicitat ajutor atât la clinica de psihiatrie, 
cât şi la CPECA Mureş. Solicitarea a fost formulată în 
primul rând pentru adolescent, dar şi pentru a benefi cia 
de consiliere parentală în vederea rezolvării disfuncţi-
onalităţilor acumulate în comunicarea cu adolescentul 
şi îmbunătăţirea climatului familial.

1. Date generale:

16 ani, elev, mediu urban, nivel socio-econo-
mic mediu, caz vechi (cu program de consiliere aban-
donat în urmă cu un an);

2. Motivele prezentării la C.P.E.C.A:

obligaţie la evaluare în cadrul CPECA Mureş, 
emisă prin ordonanţa procurorului, în vederea inclu-
derii într-un program de asistenţă pentru consumato-
rii de droguri. În urmă cu un an, adolescentul urmase 
parţial un program de consiliere psihologică în cadrul 
C.P.E.C.A, la momentul respectiv fi ind adus de mamă 
ca urmare a externării din serviciul de psihiatrie, unde 
fusese internat pentru uz de psihoactive. Programul de 
consiliere menţionat a fost abandonat de către benefi -
ciar după câteva şedinţe.

3. Anamneza consumului de substanţe: 

3.1. Istoric de consum:
1. consum de alcool: debut la 13 ani în orice 

cantitate, cu creşterea cantităţilor la 14 ani, având 3 
episoade de intoxicaţie etanolică cu amnezia episodu-
lui de consum; 

2. consum de canabis: debut la 14 ani; de-a lun-
gul vieţii are o frecvenţă rară, de 4-5 episoade în total; 
ultima doză, cu 3 luni înaintea admiterii la CPECA.
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3. consum de SNPP (substanţe noi cu proprie-
tăţi psihoactive =„etnobotanice”): debut la vârsta de 13 
ani, mod de consum predominant prin fumare (ocazi-
onal prizare); experimentează efecte negative: sindrom 
amotivaţional, iritabilitate, labilitate emoţională accen-
tuată, agresivitate crescută; consumă cu o frecvenţă 
variabilă, însumând o perioadă de 12 luni de-a lungul 
vieţii, cu o frecvenţă de minim 3 zile pe săptămână, 
ultima doză fi ind în urmă cu 3 luni anterioare evaluării; 

4. consum de prenadez: câteva episoade
5. alte substanţe: a experimentat consumul de 

Xanax de două ori, fără prescripţie medicală, cu sco-
pul de a-şi ameliora tulburările de somn;

6. nicotină: debut la 12 ani, în prezent fumează 
10 ţigări zilnic.

3.2. Admiteri anterioare la tratament ca ur-
mare a consumului de droguri: 

– o internare la psihiatrie la 14 ani pentru „Uz 
de substante psihoactive (etnobotanice, personalitate 
în formare cu trăsături dizarmonice”

– o admitere la CPECA la 15 ani, cu drog prin-
cipal de consum SNPP (etnobotanice); abandonează 
programul după câteva şedinţe de consiliere psiholo-
gică şi management de caz.

4. Evaluare 

4.1. Evaluare aria medicală: 
1. antecedente heredocolaterale: cardiace, neo-

plazice
2. antecedente patologice personale: la 13 ani o 

internare infecţioase – pneumonie; la 14 ani – intoxi-
caţie voluntară polimedicamentoasă, la 14 ani – acnee 
juvenilă; la 14 ani – internare la psihiatrie pentru uz 
de psihoactive şi personalitate în formare cu trăsături 
dizarmonice;

3. alte date: contacte sexuale neprotejate multi-
ple; evaluare serologică (HIV negativ)

4. examen clinic general: Clinic aparent sănă-
tos; Fără semne de intoxicaţie sau sevraj la momentul 
evaluării; abstinenţă de 3 luni;

5. testare pozitivă la canabis şi SNPP (spice) în 
urmă cu 3 luni; în prezent negativ.

4.2 Evaluare psihologică: 
– Antecedente autolitice prin ingestie polimedi-

camentoasă la 14 ani (în scop demonstrativ, în context 
confl ictual)

– Obiectiv personal privind consumul de dro-
guri: intenţionează menţinerea abstinenţei; declarativ 
motivaţie crescută de menţinere a abstinenţei;

– Motivaţie mixtă pentru abstinenţă: 
– extrinsecă: de a ameliora relaţia cu mama 
– intrinsecă: temeri legate de aspectul personal 

(creştere în greutate, fi zionomie) precum şi ameliorarea 
capacităţilor intelectuale (atenţie, memorie, învăţare).

– Caracteristici psihologice: labilitate emoţio-
nală; toleranţă scăzută la frustrare; consum de droguri 
cu benefi cii importante în gestionarea stărilor emoţio-
nale şi în dobândirea şi menţinerea unui statut în gru-
pul de prieteni; motivaţie scăzută pentru şcoală, pre-
ocupare de a fi  cât mai dezirabilă în grupul de egali; 

4.3. Evaluare socială: elev clasa X-a, difi cul-
tăţi şcolare multiple – performanţe şcolare reduse, 
absenţe, transferuri şcolare multiple, risc de exmatri-
culare, familie destructurată prin divorţul părinţilor, 
benefi ciar crescut de mamă,care a avut relaţii de cuplu 
pasagere ulterior divorţului, fără ca benefi ciarul să se 
ataşeze semnifi cativ de vreunul dintre partenerii ma-
mei; implicare minimă, sporadică, de la distanţă, a ta-
tălui biologic, în situaţii de criză, la solicitarea mamei; 
benefi ciază de sprijinul afectiv, material şi fi nanciar al 
mamei; anturaj de consumatori; 

4.4. Evaluare juridică: fără antecedente pe-
nale; în urmărire penală pentru infracţiuni la regimul 
drogurilor, cu obligaţie la urmarea unui program de 
consiliere în cadrul CPECA Mureş (Legea 143/2000, 
art. 4 alin 1 – deţinere de droguri de risc) 

Recomandări:

Program integrat de asistenţă propus la CPECA: 
program drog zero de intensitate redusă

Intervenţii recomandate pe problemele active: 
management de caz, consiliere psihologică; 

Scopul planului: consolidarea capacităţii de 
menţinere a abstinenţei

Obiective: consolidarea motivaţiei pentru 
schimbare şi prevenirea recăderilor

Planifi care: o şedinţă de management de caz pe 
lună, timp de 2 luni şi o şedinţă de consiliere psiholo-
gică pe săptămână timp de 8 săptămâni. 

Evoluţie: 
În comparaţie cu anul precedent, evoluţia cazu-

lui este următoarea:
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Educație pentru sănătate

– ameliorată, din punct de vedere al consumu-
lui de psihoactive, fi ind abstinent de 3 luni

– staţionar, din punct de vedere al sănătăţii 
mentale

– ameliorată, în plan social:
– benefi ciarul şi-a ameliorat situaţia şcolară, 

nemaifi ind în prag de exmatriculare din cauza absen-
ţelor; de asemenea, intenţionează să-şi fi nalizeze stu-
diile (bacalaureat); 

– relaţia cu mama a evoluat favorabil, fără con-
fl icte majore (în comparaţie cu anul trecut, când era 
agresiv verbal, cu ameninţări, intimidări şi manipulări 
emoţionale la adresa mamei)

– agravată, în plan juridic, fi ind în urmărire pe-
nală pentru infracţiuni la regimul drogurilor

Conceptualizarea cazului: 

Ce a determinat în acest caz debutul în con-
sumul de droguri?

E greu de decelat o cauză anume a debutului 
în consumul de droguri – de regulă, în fi ecare caz se 
poate confi gura o constelaţie de factori de risc – în 
cazul de faţă:

– factori de risc familiali:
familie monoparentală
stil parental inconsecvent (oscilaţii între per-

misivitate excesivă – pedepse disproporţionate în 
condiţiile unor norme / reguli puţin explicite)

relaţie afectivă tensionată mamă-copil
– caracteristici individuale: toleranţă scăzută 

la frustrare, labilitate emoţională accentuată, impul-
sivitate, abilităţi defi citare de gestionare a tensiunilor 
emoţionale, stimă de sine redusă, puternic dependentă 
de aprecierilor celorlalţi (caracteristică vârstei), abili-
tăţi reduse de socializare (sentimente de inadecvare)

– factori de risc sociali:
  randament şcolar redus cu impact asupra 

scăderii motivaţiei şcolare
  proximitatea consumatorilor de droguri 

în anturaj
Ce a favorizat schimbarea comportamentu-

lui de consum – respectiv renunţarea la consumul 
de droguri?

– factorul declanşator l-a constituit punerea sa 
sub urmărire penală pentru infracţiuni la regimul dro-
gurilor. Riscul de a-şi pierde libertatea prin executarea 

unei posibile pedepse cu închisoarea a înclinat drama-
tic balanţa costuri-benefi cii ale consumului de droguri 
în dezavantajul pierderilor create prin consum. Toto-
dată, cu prilejul anchetei penale desfăşurată în cazul 
său, a constatat că prietenii săi de încredere (consu-
matori, la rândul lor) depun mărturii mincinoase şi 
incriminatorii la adresa lui, ocazie care a condus la o 
revizuire a propriilor criterii de selectare a persoane-
lor pe care le poate investi cu încredere (consumul de 
droguri fi ind exclus). Situaţia juridică creată a fost, de 
asemenea, pentru benefi ciar prima ocazie de a se con-
frunta cu consecinţele legale ale propriului comporta-
ment, devenind mai conştient de riscurile pe termen 
lung ale continuării consumului.

– factori de protecţie care au sprijinit menţine-
rea abstinenţei: 

  eforturile constante ale mamei de dialog, 
negociere, consens; solicitarea de consi-
liere parentală
  creşterea satisfacţiei şcolare datorată ul-

timului transfer şcolar, cu o specializare 
mai atractivă, cu o aplicabilitate practică 
mai mare şi perspective de califi care cu 
şanse mai mari pe piaţa muncii
  un echilibru psihologic mai bun, dato-

rită:
– creşterii autocontrolului odată cu creşterea în 

vârstă, dar şi ca urmare a conştientizării consecinţelor 
propriului comportament pe parcursul anchetei penale 

– împlinirii vârstei de 16 ani ca prag de răspun-
dere penală

– diversifi cării preocupărilor cotidiene (o ges-
tionare mai efi cientă şi gratifi cantă a timpului liber)

– dezvoltării de abilităţi prin programul de con-
siliere psihologică.

În loc de încheiere:

Conform standardelor naţionale de asistenţă 
a consumatorilor de droguri, intervenţiile vizează 
identifi carea factorilor de risc, reducerea infl uenţei 
acestora şi dezvoltarea factorilor de protecţie împo-
triva reluării consumului sau a consecinţelor acestuia. 
Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
trafi cului şi consumului ilicit de droguri prevede ca 
persoana care consumă ilicit droguri afl ate sub con-
trol naţional să poată fi  inclusă, cu acordul său, într-un 
program integrat de asistenţă a persoanelor consuma-
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toare de droguri. Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog stabileşte programul psihologic 
şi social individualizat pe baza evaluării psihologice 
şi sociale şi rezultatele examinării medicale. 

Punerea în aplicare a acestor prevederi creează 
premisele implementării conceptului de justiţie te-
rapeutică, al cărei scop este acordarea unei şanse de 
reintegrare socială persoanelor consumatoare de dro-
guri care au săvârşit fapte cu pericol social redus.
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