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             Substanțele noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP ) 
  
 
     Lumea asistă la o nouă problemă alarmantă privind drogurile  şi o mare parte dintre droguri sunt 
legale. Comercializate ca şi „substanţe euforizante legale”, „substanţe chimice în curs de cercetare”, 
„îngrășăminte pentru plante” şi „săruri de baie” substanțele noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) se 
înmulțesc într-un ritm fără precedent și reprezintă provocări semnificative pentru sănătatea publică.     
Numărul total al acestor substanțe, care este deja estimat a fi de ordinul sutelor, este în continuă 
creștere. Amestecurile de SNPP cumpărate în necunoștință de cauză de către utilizatori au dus la 
efecte imprevizibile şi uneori dezastruoase. 
 
           Ce sunt SNPP ? 
 
         Aceste substanțe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) sunt cunoscute pe piață prin termeni 
precum „droguri sintetice” (designer drugs), „substanţe euforizante legale” (legal highs), „plante 
euforizante” (herbal highs), „săruri de baie” (bath salts), „substanțe chimice de cercetare” (research 
chemicals), „reactivi de laborator” (laboratory reagents). Pentru a promova o terminologie clară în 
această privință, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă (United Nations Office on Drugs and 
Crime – UNODC) foloseşte doar termenul “new psychoactive substances (NPS)” - substanțe noi cu 
proprietăţi psihoactive (SNPP), care sunt definite ca şi „substanțe de abuz, într-o formă pură sau un 
preparat, care nu sunt controlate  de către Convenția unică privind stupefiantele din 1961 sau de 
către Convenția privind substanțele psihotrope din 1971, dar care pot constitui o amenințare la 
adresa sănătății publice”. Termenul de "nou" nu se referă neapărat la noi invenții – unele SNPP au 
fost sintetizate în urmă cu 40 de ani - ci la substanțe care au apărut recent pe piață și care nu au fost 
cuprinse în convențiile menţionate mai sus.  
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        Care este riscul utilizării SNPP? 
 
       Utilizarea de SNPP este adesea legată de probleme de sănătate. Utilizatorii SNPP au fost frecvent 
internaţi în spital cu intoxicații severe. Au existat, de asemenea, o serie de sinucideri inexplicabile 
care au fost precedate de utilizarea de canabinoizi sintetici (Spice). În plus, substanţe ca şi 4-
metilmetcatinona (mefedrona), metilendioxipirovalerona (MDPV), 4-metilamphetamina 
(4-MA) au fost asociate cu decese.  
 
              Cât de răspândite sunt SNPP? 
 
     Conform raportului UNODC "Provocarea noilor substanțe psihoactive", SNPP au devenit un 
fenomen global și toate regiunile din lume au fost afectate de acesta. 70 (din 80) de ţări şi teritorii 
participante la studiu (88%) au raportat apariția de SNPP.  
 
                  Câte SNPP există? 
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      Cercetările UNODC au identificat mai mult de 250 de substanţe, inclusiv ketamina, care au fost 
raportate de către guverne și laboratoare din întreaga lume. Această cifră este mai mare decât cele 
234 de substanțe clasificate în conformitate cu convențiile internaționale droguri. În februarie 2013, 
încă cinci substanțe noi au fost raportate de către laboratoarele de analize pentru droguri. Din punct 
de vedere tehnic, numărul de potențiali derivaţi este nelimitat. Atâta timp cât nu există un mecanism 
global de monitorizare privind astfel de substanțe, informațiile cu privire la acestea vor rămâne 
insuficiente.  
   
         Care este situaţia din punct de vedere legal? 
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 SNPP nu se află sub control internaţional. Multe țări au stabilit măsuri de control permanente pentru 
anumite substanțe sau au emis interdicții temporare. Numai o parte dintre SNPP au fost revizuite de 
către mecanismul stabilit în c onformitate cu convențiile internaționale privind drogurile . 
    . Răspunsurile în acest domeniu pot fi mai eficiente dacă sunt coordonate la nivel de țări și regiuni. 
SNPP reprezintă, de asemenea, o provocare şi pentru prevenire şi tratament. Sunt necesare 
informații obiective și credibile. În acest sens, este deosebit de important să se crească nivelul de 
sensibilizare şi de conștientizare a riscurilor în rândul tinerilor. Măsurile de prevenire ar trebui să 
vizeze, de asemenea, şi consumatorii de droguri cu experiență. 
 
          Cum pot afla mai multe despre SNPP? 
 
    UNODC a evaluat apariția SNPP pe piețele mondiale și a emis prima imagine de ansamblu a 
informațiilor cu privire la aceste substanțe și utilizarea lor, precum și o listă a substanțelor careau fost 
raportate în 2012. Raportul Mondial 2013 privind drogurile are un capitol tematic dedicat acestei 
probleme. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri din 26 
iunie 2013, a fost lansat un sistem securizat online de Avertizare şi Consiliere Rapidă, pentru a asista 
statele membre în problema identificării SNPP. În viitor se va dezvolta o bază de cunoştinţe privind 
SNPP care va fi oferită factorilor de decizie şi experţilor. 
 
 
                 Ziua Mondială de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri 
 
UNODC coordonează campania mondială de creştere a gradului de conştientizare privind provocarea 
majoră pe care drogurile ilegale o reprezintă pentru întreaga societate, dar mai ales pentru tineri. 
Scopul campaniei este să mobilizeze şi să inspire oamenii să acţioneze împotriva consumului de 
droguri. 
 
UNODC încurajează, în lumea întreagă, derularea a cât de multe activităţi de atenţionare este posibil, 
şi invită persoane, organizaţii non-profit, sectorul privat şi Statele Membre să se implice prin: 
- Organizare de evenimente intra- şi/sau extra-instituţionale pentru a marca în 26 iunie, Ziua 
Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri. 
- Diseminare de informaţii referitoare la campanie, prin reţele şi contacte de lucru proprii. 
- Utilizare a sloganului şi logo-ului de campanie în produsele promoţionale, website-uri şi canalele 
media. 
- Donare de fonduri pentru ONG locale, pentru a sprijini eforturile de prevenire şi tratament antidrog, 
sau contribuţii pentru campanie şi evenimentele aferente. 
 


