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Rezumat: Fumatul a devenit astăzi unul din cele mai răspândite obiceiuri umane, iar efectele nocive ale 
tutunului asupra sănătăţii deşi erau suspectate, menţionate şi susţinute cu argumente mai mult sau mai 
puţin convingătoare, abia la jumătatea secolului al XX-lea, au fost dovedite ştiinţific, motiv pentru care 
perioada în care ne aflăm, să fie denumită şi ,,epocă a bolilor şi deceselor produse de tutun”. 
Adolescenţa este vârsta la care apar şi se dezvoltă comportamente cu risc printre care şi fumatul. 
Lucrarea are ca scop cunoaşterea frecvenţei şi evoluţiei în timp a acestui comportament la diferite loturi 
de adolescenţi din judeţul Botoşani şi s-a realizat în două etape de studiu; prima etapă s-a realizat la 
elevi din 2 clase a IX-a, din cadrul liceului ,,Grigore Ghica-Voievod”, din Municipiul Dorohoi, judeţul 
Botoşani, în cadrul Programului Global Youth Tabacco Survey (GYTS), în vederea semnării de către 
România a Convenţiei Cadru de Control al Tutunului (CCCT). A doua etapă a studiului s-a adresat unui 
eşantion de liceeni din 4 licee ale Municipiului Botoşani în cadrul unei acţiuni de anvergură pentru 
cunoaşterea frecvenţei şi motivaţiei comportamentelor cu risc la aceste vârste. Rezultatele acestor 
acţiuni au fost suportul unor programe de profilaxie şi combatere a consumului de tutun la elevi, 
finanţate de OMS şi UE. 
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Abstract: Smoking is nowadays one of the most outspread human habits and the toxic effects of the 
tobacco on the health, although they were suspected, mentioned and sustained with more or less 
convincing arguments, they were scientifically proven in the late XX century. That is the reason for 
which we call the period we live now, „the era of diseases and deaths provoked by tobacco 
products.”Adolescence is the age when risky behaviours appear and develop, for example smoking.The 
purpose of this paper is to indentify the frequency and the evolution of this behaviour, for different 
groups of teenagers in the county of Botosani and was conducted in 2 study stages; the first stage was 
performed for 2 classes of students in the 9th grade, at the highschool ,,Grigore Ghica-Voievod”of the 
municipality Dorohoi, county of Botosani within the program Global Youth Tabacco Survey (GYTS), 
with the purpose of signing the Frame Agreement for Tobacco Control (CCCT) by Romania. The second 
stage of the study was conducted on a group of students from 4 highschools of the municipality of 
Botosani within an wide action for the identification of the frequency and motivation of these risky 
behaviours at those ages. The results of these actions were the support of some prophylaxis programs 
and programs for combating tobacco use by students, which are financed by WHO and EU. 
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INTRODUCERE 
Diferenţele între indicatorii de sănătate din ţările 

vestice şi România sunt atribuite în proporţie de 30% decalajului 
economic şi factorilor socio-economici asociaţi, 50% factorilor 
de risc legaţi de stilul de viaţă, 10% poluării mediului şi 10% 
deficienţelor serviciilor medicale. (5) Ca atare, cea mai mare 
contribuţie la îmbunătăţirea stării de sănătate revine promovării 
stilului de viaţă sanogen, respectiv a comportamentelor benefice 
sănătăţii. (6) Perioadă importantă în evoluţia umană, adolescenţa 
se însoţeşte de modificări semnificative în domeniul maturizării 
psihologice şi sociale (7); răspunsul adolescentului la tranziţia 
spre lumea adulţilor poate fi însoţit de comportamente cu 
repercusiuni directe asupra sănătăţii, cum ar fi regimurile 
alimentare de slăbire, tabagismul, consumul de alcool, 
activitatea sexuală, toxicomaniile, violenţa. (3) În configuraţia 
stilului de viaţă cu risc, fumatul are cea mai mare pondere şi, ca 
şi alte 3 comportamente cu risc (alcool, droguri şi 
comportamente alimentare cu risc) poate conduce la dependenţă 

şi trebuie subliniată marea importanţă a mediului social care 
oferă modelele de comportament normal dar şi motivaţii pentru 
adoptarea unor comportamente care, de cele mai multe ori, sunt 
dăunătoare – imediat dar mai ales în timp – sănătăţii şi adaptării 
sociale. (6,8,9)  

Aceste aspecte au motivat realizarea unui studiu 
pentru cunoaşterea frecvenţei unor comportamente nesănătoase 
la adolescenţi din Municipiul Botoşani, în paralel cu 
investigarea motivaţiei acestora recunoscute de elevi. Pe plan 
mondial, 22% din adolescenţi fumează, iar din aceştia 16% 
fumează zilnic. (1) 

În România, monitorizarea comportamentelor cu risc 
pentru sănătate a început printr-o acţiune de anvergură la nivel 
naţional, sub coordonarea ISP Cluj; studiul a evidenţiat pentru 
Moldova o frecvenţă a fumatului de 30,99% faţă de o situaţie a 
României de 31,7% (6); programele educative organizate în 
şcoală pot determina mutaţii în opinia adolescenţilor şi a-i ajuta 
să reziste presiunii grupului prin recunoaşterea situaţiilor 
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riscante. (1) 
În anul 2004, sub egida OMS s-a derulat în România 

programul ,,O Europă fără tutun”, în care judeţul Botoşani a fost 
inclus cu un eşantion total de 454 şcolari de diverse vârste şi 
colectivităţi. (2) Rezultatele acestui studiu la nivel naţional au 
fost suportul semnării de către România a Convenţiei cadru de 
combatere a fumatului şi, în continuare, s-a considerat oportună 
monitorizarea anuală a acestui comportament în aceleaşi 
teritorii, în cadrul obiectivelor Planului Naţional de Sănătate în 
relaţie cu Mediul al Ministerului Sănătăţii; numeroase studii în 
diferite judeţe ale ţării relevă frecvenţe, distribuţii şi tendinţe 
diferite ale comportamentelor cu risc la adolescenţi. (7, 8, 4) 

În anul 2010, o acţiune de cunoaştere a unor aspecte 
de sănătate la adolescenţi din Municipiul Botoşani a inclus şi 
monitorizarea comportamenelor cu risc pe 6 arii 
comportamentale: alcool, tutun, consum de marijuana, alte 
droguri, violenţa, comportamentul sexual; dintre acestea, 
rezultatele privind consumul produselor de tutun la adolescenţi 
completează informaţiile obţinute prin investigaţia din 2004 cu 
date privind evoluţia frecvenţei fenomenului şi detalii pe vârste, 
sexe, profile liceale.  
 

SCOPUL STUDIULUI 
Lucrarea are ca scop cunoaşterea frecvenţei şi 

evoluţiei în timp a acestui comportament la diferite loturi de 
adolescenţi din judeţul Botoşani. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Cele două studii s-au derulat conform unor 

metodologii adecvate obiectivelor stabilite .  
Studiul din anul 2004 s-a derulat conform 

metodologiei elaborate de ISP Cluj în următoarele etape: 
• Nominalizarea colectivităţilor şcolare şi eşantionului de 

studiu;  
• Aplicarea chestionarului OMS-GYTS în aceste localităţi, la 

numărul de elevi şi segmentul de vârstă precizat ; 
• Realizări de programe intensive de educare a acestui 

eşantion privind riscurile fumatului; 
• Retestari ale aceloraşi segmente, cu acelaşi chestionar. 
 În baza acestor etape se ating următoarele 
obiective:(5) 
a) Evaluarea prevalenţei fumatului; 
b) Evaluarea impactului educaţiei pentru sănătate în 

combaterea fumatului la elevi.  
Din aceste investigări la nivelul judeţului, lucrarea se 

referă la rezultatele obţinute într-o colectivitate de adolescenţi 
din oraşul Dorohoi în prima etapă (2), de cunoaştere prin 
chestionar a frecvenţei şi intensităţii fumatului precum şi a 
nivelului de cunoştinţe al elevilor cu referire la riscurile pentru 
sănătate.  
 Pentru studiul complex al frecvenţei 
comportamenetlor cu risc la liceeni din Municipiul Botoşani, 
realizat în anul 2010, metodologia de studiu a constat în 
următoarele etape:  
a) Stabilirea colectivităţilor şi eşantioanelor pentru studiu 

Din cele 13 licee cu un efectiv de 8569 elevi pentru 
realizarea studiului, am selectat câteva licee pe următoarele 
criterii: 
• număr mare de elevi, cu clase paralele pentru acelaşi an de 

studiu; 
• cu performanţe şcolare (la olimpiade sau concursuri de 

admitere în învăţământ universitar) diferite; 
• cu profil de studiu diferit. 

Astfel, am optat pentru următoarele licee din 
municipiu: 
• Colegiul Mihail Eminescu, cu profil teoretic, în principal 

matematică-informatică, dar şi cu clase de profil socio-
uman, cu un număr de 886 elevi, cu performanţe şcolare 
recunoscute ale majorităţii elevilor; 

• Liceul de artă Ştefan Luchian, liceu vocaţional, cu selecţie 
riguroasă la admitere, cu un număr de 223 elevi; 

• Colegiul administrativ – liceu de profil, solicitat de elevi, în 
actualele condiţii oferind o anumită siguranţă privind 
calificarea şi locul de muncă viitor, cu număr de 645 elevi; 

• Grupul şcolar de industrie uşoară, liceu cu profil practic, 
dar şi cu clase profil teoretic cu structura dominată de sexul 
feminin, rezultate modeste ca reuşite şcolare, cu număr de 
863 elevi. 

Un eşantion calculat, având drept colectivitate de bază 
populaţia 15-19 ani din judeţ a stabilit un volum al lotului de 
studiu de 377 elevi de liceu, fără criterii stabilite pentru 
includere sau excludere din lot. 
b) elaborarea instrumentului de lucru 

Având ca scop cunoaşterea frecvenţei 
comportamentelor cu risc, evoluţia lor în timp, motivaţia lor, ca 
suport al recomandărilor pentru prevenirea şi combaterea 
acestora, cercetarea s-a realizat pe bază de chestionar, iar 
rezultatele s-au luat în considerare ţinând seama de limitele de 
informaţie ale oricărui chestionar. Prelucrarea rezultatelor s-a 
realizat cu indicatori biostatistici adecvaţi care au evidenţiat 
frecvenţa, distribuţia pe vârste, sexe, profile de învăţământ, 
corelaţiile între diferite comportamente cu risc şi semnificaţia 
statistică a diferenţelor de frecvenţe. Caracterul deosebit al 
întrebărilor, recursul la amintiri dar şi la aspecte de intimitate au 
impus respectarea riguroasă a eticii profesionale. Elevii au fost 
informaţi în detaliu că sunt incluşi într-un studiu populaţional, 
că de sinceritatea răspunsurilor depind rezultatele şi eficacitatea 
unor măsuri de prevenire, că răspunsurile sunt anonime şi 
confidenţiale, că non-răspunsul nu se incriminează, dar e de 
dorit evitarea acestor situaţii, şi, în ultimă instanţă, pot refuza 
includerea în lotul de studiu fără nici o repercusiune. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Rezultatele şi constatările sunt prezentate pentru cele 

două etape de studiu separat .  
În studiul din 2004 (2), centrul de coordonare al 

OMS, a selectat Colegiul Naţional ,,Grigore Ghica Voievod” din 
Dorohoi în care au fost stabilite pentru studiu clasele a IX-a. În 
aceste clase s-a constituit lotul de studiu format din 58 de elevi 
cu vârste cuprinse între 15 – 17 ani şi cu un număr mai mare de 
fete (Tabelul nr. 1). Raportul M/F a fost 1/1,3, vârsta medie a 
lotului de 16,26 ± 0,58 ani iar diferenţele de vârstă pe sexe nu 
sunt semnificative statistic (test t Student – 0,067). 
 
Tabelul nr. 1. Lotul investigat la Colegiul Naţional ,,Grigore 
Ghica Voievod” din Dorohoi 

Vârsta Masculin  Feminin  M + F 
15 ani 1 3 4 
16 ani 15 20 35 
17 ani 9 10 19 
Total  25 33 58 
Vârsta medie 16,32 ± 0,56 16,21 ± 0,60 16,26 ± 0,58 

Numărul redus de subiecţi nu a permis prelucrări 
procentuale încât prezentăm datele ca cifre absolute.  
A. Numărul de elevi care au încercat/experimentat 
fumatul de ţigări reprezintă aproape jumătate din lot (26 din 58), 
fiind mai mare la băieţi (16 din 25) faţă de fete (10 din 33) (fig. 
1); după vârstă, numărul de elevi care a încercat măcar odată să 
fumeze creşte la 16 ani la băieţi şi la 17 ani la fete. 

Pe întreg lotul, cea mai mare frecvenţă a celor care au 
încercat fumatul este la 17 ani (peste 6/10 din elevi). 
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Figura nr. 1. Număr de elevi care au fumat/nu au fumat 
până la data studiului pe sexe şi vârste (c.a.) 

 

 

 
B. Vârsta la care au încercat prima ţigară este variabilă, 
chiar şapte ani pentru băieţi; cei mai mulţi (atât băieţi cât şi fete) 
încearcă prima ţigară între 14 – 15 ani (tabelul nr. 2). 
 
Tabelul nr. 2. Distribuţia elevilor după vârsta la care au 
încercat fumatul, pe sexe (c.a.) 

Vârsta (ani) Masculin  Feminin  M + F 
7 2 - 2 

8 – 9 2 - 2 
10 – 11 1 - 1 
12 – 13 3 1 4 
14 – 15 8 6 14 

16 + - 3 3 
Total 16 10 26 

C.  Încercarea şi apoi adoptarea acestui comportament 
sunt favorizate şi de uşurinţa cu care elevii – minori – îşi pot 
procura ţigări; astfel din 50 de elevi care au răspuns la 
întrebare, doar doi recunosc că au fost refuzaţi la magazin din 
cauza vârstei; unsprezece consideră că le este greu să procure 
ţigări din comerţ, dar majoritatea nu au întâmpinat dificultăţi . 
D.  Întrebările din chestionar referitoare la cunoştinţele şi 
atitudinea adolescenţilor faţă de fumat au relevat că din cei 58 
de elevi, 47 au discutat în familie despre efectele nocive ale 
fumatului. Majoritatea (43 elevi) consideră că sigur fumatul 
dăunează sănătăţii, chiar în cazul fumatului pasiv.  
 În general elevii consideră că sunt necesare intervenţii 

organizate pentru a preveni sau combate fumatul la elevi şi 
acestea trebuie să fie în special restrictive, de interdicţie a 
reclamelor, comercializării, fumatului în spaţii publice  

Elevii consideră că aceste interdicţii sunt necesare mai 
ales pentru a preveni fumatul, întrucât sunt conştienţi că odată 
instalat fumatul, renunţarea este dificilă. Astfel 38 de 
respondenţi afirmă că se renunţă greu şi foarte greu la fumatul 
devenit obicei.  
 Acţiunile educative şi informaţiile primite de elevii 
chestionaţi sunt diverse, considerate insuficiente - de cei mai 
mulţi; la aceştia se adaugă un număr mare (între 11 – 30 
adolescenţi) care apreciază că informaţiile prin media nu sunt 
receptate de ei ca mesaje demne a fi luate în seamă.  
 În ceea ce priveşte intervenţia/contribuţia şcolii în 
transmiterea mesajelor privind riscurile fumatului, elevii 
consideră ca aceste informaţii primite organizat, la şcoală pot 
avea impact pozitiv asupra elevilor, influenţând o decizie în 
sensul respingerii fumatului, dar că alte aspecte întâlnite în 
şcoală, pot constitui dimpotrivă o motivaţie în plus în a încerca 
sau chiar a începe să fumeze (faptul că vede profesori sau colegi 
fumând şi mai ales fumând în şcoală). 
 Studiul realizat în anul 2010 a cuprins 377 elevi 
distribuiţi relativ uniform în cele 4 licee nominalizate (tabelul 
nr. 3). 
 
Tabelul nr. 3. Număr de elevi investigaţi pe licee şi ponderea 
lor % din efectivul total de elevi 

Liceu 
Număr 

total 
elevi 

Număr 
elevi în 
studiu 

% din 
total 

Colegiul "Mihai Eminescu" 886 101 11,40 
Liceul de artă 223 84 34,67 
Grup şcolar industrie uşoară 863 100 11,59 
Colegiul administrativ 645 92 14,26 
TOTAL 2617 377 14,40 

Structura lotului arată următoarele:  
• distribuţia pe sexe este obişnuită, cu procent mai mare al 

fetelor: 248 fete (65,8%) şi 129 băieţi (34,2%); raportul 
F/M a fost de 1,92/1; 

• ca medii de rezidenţă – toţi elevii provin din mediul urban; 
• din punct de vedere al nivelului instrucţional, lotul este 

omogen, doar uşor dominat de elevii de clasa a XII –a (28 
% din total) urmată de clasa a IX-a (26%); în clasele X şi 
XI sunt câte aproximativ 23 % din elevii din lotul total; 

• distribuţia pe grupe de vârstă relevă vârsta medie a elevilor 
investigaţi în momentul studiului de 16,98 ± 1,03 ani, 
variind între 15 şi 18 ani; predomină vârsta de 18 ani 
(42,7%) . 

Cele 11 întrebări ale chestionarului referitoare la 
consumul de produse de tutun relevă sintetic următoarele 
aspecte:  
• Dintre elevii investigaţi 57,8% au încercat să fumeze, 

semnificativ statistic mai frecvent la băieţi (OR=1,95; 
IC95%: 1,22÷3,12)(χ2=8,05; GL=1; p=0,005), dar fără 
diferenţieri semnificative:  
o pe grupe de vârstă: 46,9% liceeni de 15 ani; 63,1% 

adolescenţii de 16 ani; 50,6% dintre cei de 17 ani şi 
60,2% tineri de 18 ani (χ2=4,86; GL=3; p=0,182); 

o pe profile liceale (χ2=5,55; GL=3; p=0,136) (fig. 2). 
În ceea ce priveşte vârsta la care au fumat prima dată 

o ţigară întreagă, 55,7% dintre elevi au răspuns niciodată, dar se 
remarcă un procent de 2,9% dintre adolescenţi care au răspuns 
că au fumat prima dată la 8 ani sau mai puţin. Cei mai mulţi 
dintre elevi au fumat pentru prima dată la 15-16 ani (16,4%) şi 
13-14 ani (12,7%) (fig. 3). 
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Figura nr. 2. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea dacă au 
încercat să fumeze în funcţie de sex, vârstă şi şcoală 

 
 
Figura nr. 3. Distribuţia elevilor din lotul investigat în 
funcţie de răspunsul la întrebarea: „La ce vârstă ai fumat 
prima dată o ţigară întreagă?” 

 
Răspunsurile privind frecvenţa fumatului în ultima 

lună au relevat un procent de 8% dintre adolescenţi care au 
fumat în toate cele 30 de zile (fig.4 ). 
 
Figura nr. 4. Distribuţia elevilor din lotul investigat în 
funcţie de răspunsul la întrebarea: „În ultimele 30 de zile, în 
câte zile ai fumat ţigări?” 

 
Frecvenţa a fost semnificativ statistic mai mare la 

băieţi (OR=2,86; IC95%: 1,72÷ 4,74): 38,8% dintre băieţi şi 
18,1% dintre fete (χ2=18,05; GL=1; p=0,00002), dar distribuţia 
pe vârste (χ2=5,86; GL=3; p=0,119) nu a fost semnificativă 
statistic.  

În ceea ce priveşte intensitatea fumatului (numărul de 
ţigări fumate pe zi) se constată că în ultimele 30 de zile nu au 
fumat 74,5% dintre cei chestionaţi, 0,8% au fumat mai mult de 
20 de ţigări pe zi; cei mai mulţi (10,9%) au fumat în ultimele 30 
de zile 2-5 ţigări pe zi (fig. 5). În funcţie de modul de procurare 
a ţigărilor se constată că majoritatea celor care fumează îşi 
procură ţigările fără dificultăţi de la magazin (18,8%).  

La întrebarea „În ultimele 12 luni, ai încercat vreodată 
să te laşi de fumat”, 33,9% din totalul copiilor care au fumat 
chiar şi 1-2 fumuri, au încercat să se lase de fumat în ultimele 12 
luni, fără diferenţe semnificative statistic pe sexe şi grupe de 
vârstă dar provenind mai frecvent de la Liceul de Industrie 
uşoară (χ2=11,09; GL=3; p=0,011). 
 

Figura nr. 5. Distribuţia copiilor din lotul investigat în 
funcţie de răspunsul la întrebarea: „În ultimele 30 de zile, 
câte ţigări ai fumat pe zi?” 

 
Cu frecvenţe diferite, nu foarte importante, se constată 

că şi mestecatul, prizatul tutunului sau fumatul de trabuc nu le 
sunt străine adolescenţilor intervievaţi. 
 

CONCLUZII 
Rezultatele studiului realizat în 2004 în cadrul unei 

acţiuni OMS la nivel naţional la 58 de adolescenţi de clasele IX 
– X din oraşul Dorohoi, judeţul Botoşani arată o frecvenţă mare 
a fumatului (la aproape ½ din elevi), cu vârsta critică la 16 ani.  

Studiul reconfirmă în plus, pe alt lot, la un alt 
moment constatările altor investigatori privind ,,feminizarea” şi 
,,întinerirea” acestui comportament cu risc. Studiul recent pe 
eşantion de 377 liceeni din 4 licee selectate pe criterii stabilite 
din Municipiul Botoşani a relevat că fumatul ocazional (68 %) 
sau deja instalat (8 % din elevi), este mai frecvent la băieţi, după 
vârsta de 13 ani, practicat chiar în incinta şcolii, favorizat de 
uşurinţa procurării ţigărilor, la care se adaugă uneori şi încercări 
ale altor metode de consum: prizat, mestecat, trabuc; aceste 
rezultate impun recunoaşterea funcţiei educative a şcolii, pentru 
că „şcoala nu instruieşte, dacă nu educă” şi educaţia pentru 
sănătate trebuie să se bazeze pe interacţiunea elev profesor şi pe 
complementaritate între părinţi şi instituţia şcolară. 
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