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Rezumat 

Una dintre problemele sociale de mare amploare cu care se confruntă societatea contemporană se 

referă la fenomenul adicției. Se presupune că acest fenomen ar aduce daune sociale, afectând buna 

funcționare, relațiile familiale și sociale, doar persoanelor implicate (consumatori de droguri, alcoolici, etc.). 

În realitate comportamentul adictiv al persoanei amplifică și alte probleme sociale, având multiple efecte 

negative în domenii diferite precum cel economic, juridic, criminologic, medical, psihologic. În acest articol 

ne propunem analiza succintă a elementelor conceptuale referitoare la comportamentele adictive, studierea 

prevalențelor în societatea contemporană, cunoașterea definițiilor și clasificarea acestor comportamente, 

identificarea criteriilor de diagnostic, a factorilor de risc, și cunoașterea teoriilor și a efectelor în planul 

sănătății psihosomatice și sociale.  

Cuvinte cheie: comportamente adictive, criterii, factori de risc, efecte 

Abstract 

One of the major social problems that contemporary society faces is the phenomenon of addiction. It 

is assumed that this phenomenon would bring social damage, affecting the good functioning, family and social 

relations, only to the persons involved (drug users, alcoholics, etc.). In fact, the addictive behavior of the 

person amplifies other social problems, having multiple negative effects in different fields such as: economic, 

legal, criminological, medical, psychological.In this article we propose a brief analysis of the conceptual 

elements regarding the addictive behaviors, the study of the prevalences in the contemporary society, the 

knowledge of the definitions and the classification of these behaviors, the identification of the diagnostic 

criteria, the risk factors, and the knowledge of the theories and the effects in the psychosomatic and social 

health plan. 

Keywords: addictive behaviors, criteria, risk factors, effects 

Prevalențe 

În zilele noastre, comportamentele adictive au devenit o prezență constantă, în rândul 

persoanelor care accesează serviciile de asistență medicală, psihologică și socială. Studiile de 

specialitate menționează următoarele prevalențe: în ceea ce privește consumul de substanțe: canabis 

5,8%, noi substanțe psihoactive 2,5%, cocaină/crack și LSD, câte 0,7%, ecstasy 0,5%, ciuperci 

halucinogene 0,4%, heroină, amfetamine şi ketamină, câte 0,3% tranchilizante sau sedative fără 

prescripție medicală, 2%, calmante ale durerii cu scopul de a schimba starea de dispoziţie, 12%, 

alcool combinat cu pastile, 4,4%; tulburarea de joc patologic: Australia, 1–13%; Danemarca, 0.8%; 

Estonia, 3.4%; Finlanda, 2.3%; Germania, 3%; Marea Britanie, 2–5.6%; Islanda, 1.9–3%; Italia, 6%; 

Lituania, 4–5%; Noua Zeelandă, 3.8–13%; Norvegia, 1.8–3.2%; România, 7%; Spania, 0.8–4.6% și 

Suedia, 0.9% (Volberg, 2010); în România, sunt aproximativ 3,3 milioane de jucători pe aplicațiile 
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mobile, dintre care 25,9 % sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani, 32,8 % sunt persoane cu 

vârsta cuprinsă între 25-34 ani, 24,9 % sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani, 12,5 % sunt 

persoane cu vârsta cuprinsă între 45-54 ani, 4,0 % sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani, 

iar din totalul jucătorilor 64,2% sunt bărbați și 35,8 sunt femei (Statista, 2020); în SUA este estimat 

un procent cuprins între 3% - 6% din rândul populației adulte generale,  cu dependență sexuală 

(Kuzma and Black, 2008), în Suedia este estimat un procent de 12% din rândul bărbaților, respectiv 

6,8 % din rândul femeilor, care prezintă caracteristici specifice dependenței sexuale (Langstrom and 

Hanson, 2006); dependența de alimente: 2,6%, 7,9% (Hauck, 2017), 10% (Schulte, 2018); 

dependența de exerciții fizice: 4,0 % în rândul atleților de liceu, 8,7% celor ce practică fitness și 21% 

în rândul celor cu tulburări de alimentație (Lichtenstein, 2018), 23% în rândul studenților care 

studiază nutriția și dietele (Rocks, 2017); dependența de cumpărături: 5% (Mies, 2017); dependența 

de muncă: 8,3%, în rândul adulților norvegieni (Andreassen, 2014), 10% în rândul adulților din USA 

(Sussman, 2011), 17,4% în rândul adulților din Polonia (Atroszko, 2017); cleptomania: 24%, între 

subiecții arestați după un furt (Lejoyeux and Ades, 2000); din rândul persoanelor care folosesc 

instalațiile interioare de bronzare, 39,3% îndeplinesc criteriile DSM-IV-TR și 30,6% criteriile 

CAGE, pentru dependența de bronzare (Mosher and Danoff-Burg, 2010). 

Din datele enumerate mai sus, se poate observa că acestea diferă de la o țară la alta, inclusiv 

între țări situate pe același continent, dar și din perspectiva vârstei și genului, pe care le-au avut 

participanții. Totodată, trebuie precizat că, aceste date ne arată o poză de moment a situației din 

eșantioanele studiate, existând o permanentă dinamică a acestor comportamente adictive, în ceea ce 

privește tipul de comportament (de ex., au apărut relativ recent noi comportamente adictive, cum ar 

fi dependența de jocurile de pe aplicațiile mobile, de rețelele de socializare – facebook, snapchat, și 

instagram, dependența de bronzare, etc), frecvența și cantitatea, care sunt influențate în mod special, 

de condițiile legislative specifice fiecărei țări, mobilitatea populației, puterea de cumpărare, cultura 

locală, massmedia și de accesibilitatea substanțelor. 

În practica profesională, se observă următoarele aspecte: debutul timpuriu (14-16 ani) în 

consumul de substanțe sau alt comportament adictiv; prezența a cel puțin două comportamente 

adictive la aceeași persoană (fie 2-3 substanțe consumate frecvent, fie consum de substanțe și joc 

patologic de noroc ori alte comportamente adictive); cele mai multe persoane care ajung la serviciile 

de asistență, sunt referite fie de către membrii familiei, fie de către alte instituții (parchet, probațiune, 

școală) și se află într-o etapă problematică de consum, în care au apărut complicații în mai multe 

domenii ale vieții personale (sănătatea fizică și/sau psihică, educație, profesie, familie, etc). 
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Definiții 

Referitor la adicție, "medicii îi accentuează aspectele fizice, sociologii – aspectele sociale și 

juriștii aspectele legale" (Leigh, 1997) ASAM descrie adicția, ca "o boală medicală cronică, 

tratabilă, care implică interacțiuni complexe între circuitele creierului, genetică, mediul 

înconjurător și experiențele de viață ale unei persoane. Persoanele cu adicție folosesc substanțe sau  

se angajează în comportamente care devin compulsive și le continuă adesea în ciuda consecințelor 

dăunătoare" (American Society of Addiction Medicine, 2019). "Dependența este definită ca 

sentimentul unei persoane sau finite, de necesitate pentru ceva (cum ar fi o altă persoană, substanță, 

internet, sex etc.), pentru a-și susține existența și a-și continua modul de existență așa cum dorește." 

(West, 2005) "Elementele constitutive ale adicției sunt: a) implicarea într-un comportament pentru a 

atinge efectele apetisante; b) preocuparea cu comportamentul; c) saturație temporară; d) pierderea 

controlului; și e) suferirea unor consecințe negative" (Sussman and Sussman, 2011). 

Acest termen este preponderent asociat în legătură cu consumul de substanțe, respectiv cu 

dependența de acestea. Referitor la terminologia utilizată în domeniul evaluării și consilierii 

consumatorilor de substanțe, legislația românească precizează următoarele: 

- consumator dependent: consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod 

repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale 

și sociale (Legea nr. 143, 26 iulie 2000) ; 

- sindrom de abstinenţă (sevraj): reacţia organismului la întreruperea bruscă a 

consumului de droguri, la administrarea de antagonist specific sau la scăderea cantităţii de drog faţă 

de care s-a instalat dependenţa (Regulament, 28 iulie 2005) ; 

- intoxicaţie acută: o stare tranzitorie prezentă la scurt timp de la administrarea 

drogului, cu apariţia efectelor specifice, care pot fi identificate prin metode de evaluare medicală 

(Regulament, 28 iulie 2005) ; 

- supradoză: consumul unei cantităţi de drog suficiente pentru producerea unor efecte 

care pun viaţa în pericol (Regulament, 28 iulie 2005) ; 

- drog: substanţe psihic active, care modifică starea de conştiinţă, cu potenţial de a da 

dependenţă. Pot fi de origine naturală sau de sinteză (Metodologia, 2018) ; 

- toleranţă: apare ca urmare a administrării repetate a unei substanţe şi constă în 

dispariţia treptată a efectelor acestei substanţe asupra organismului astfel încât, pentru a obţine 

efectul iniţial al substanţei, se impune creşterea progresivă a dozei (Metodologia, 2018). 

Clasificare 
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Domeniul adicțiilor a suferit schimbări dramatice în ultimii ani. În 2001, Constance Holden a 

scris un articol pentru revista Știință în care prezinta conceptul de "comportamente adictive" (Agha, 

2008), care a generat un interes ridicat din partea cercetătorilor, în vederea identificării criteriilor de 

diagnosticare a unei dependențe, dar și pentru alegerea comportamentelor care ar putea fi incluse în 

categoria dependențelor. 

Sintagma "comportamente adictive" are de mai mulți ani, atât persoane care o susțin, cât și 

persoane care nu sunt de acord cu utilizarea ei, decât cu privire la consumul de substanțe. De 

exemplu, cei ce utilizează sintagma "comportamente adictive", includ în această categorie: fumatul 

țigărilor cu nicotină sau a joint-urilor cu canabis, consumul de băuturi alcoolice sau de droguri, 

jocurile de noroc (slot machine, poker), jocurile video on/off line, utilizarea internetului, 

comportamentul sexual compulsiv, comportamentul compulsiv de a cumpăra, exercițiile fizice, 

dependența de alimente sau dependența de bronzare, și se bazează pe faptul că, implicarea unei 

persoane, în realizarea unui astfel de comportament, într-un mod excesiv, repetitiv și problematic are 

unele asemănări între toate tipurile de comportamente menționate mai sus.  

În legătură cu aceste comportamente adictive se poate face o clasificare a lor, în funcție de 

următoarele criterii: 1. Consumul de substanțe: a.comportamente care presupun consumul de 

substanțe psihoactive; b.dependența de jocuri de noroc, sex, alimente, exerciții fizice, muncă, 

cumpărături, bronzare; 2.Consecințe legale: a.comportamente cu consecințe legale (posesia de 

substanțe psihoactive care sunt interzise și cleptomania); b.comportamentele care sunt îngăduite de 

societate (dependența de muncă, exerciții fizice, cumpărături, bronzare); 3.Istoric: a.consumul 

substanțelor psihoactive, cu excepția noilor substanțe psihoactive,care au apărut relativ recent; 

b.dependența jocuri de pe aplicațiile mobile, cumpărături; 4.Validare științifică: a.dependența de 

substanțe și dependența de jocuri de noroc; b.dependența de jocuri de pe aplicațiile mobile, sex, 

alimente, muncă, cumpărături, bronzare; 

Criterii de diagnostic 

În vederea includerii sau nu, a unui comportament, în categoria celor adictive, au fost 

elaborate de a lungul timpului, mai multe seturi de criterii. Astfel, un prim set de criterii a fost emis 

de către, Goodman, în 1990, care se prezintă în felul următor: “A) Eșec  recurent de a rezista 

impulsurilor în a se angaja într-un comportament specificat; B) Creșterea sentimentului de tensiune 

imediat înainte de inițierea comportamentului; C) Plăcere sau ușurare în momentul angajării în 

comportament; D) Un sentiment de lipsă de control în timp ce se angajează în comportament;         

E) Cel puțin cinci dintre următoarele: 1.Preocuparea frecventă cu comportamentul sau activitățile 
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pregătitoare, 2.Implicarea frecventă în comportament într-o măsură mai mare sau pe o perioadă mai 

lungă decât a intenționat, 3.Eforturi repetate pentru  reducerea, controlul sau oprirea 

comportamentului, 4.O mare cantitate de timp petrecută în activitățile necesare comportamentului, 

implicare în comportament sau recuperarea după efectele sale, 5.Angajarea frecventă în 

comportament atunci când este de așteptat să îndeplinească responsabilități profesionale, academice, 

familiale sau sociale, 6.Abandonarea sau reducerea unor importante activități sociale, profesionale 

sau de recreere, din cauza comportamentului, 7.Continuarea comportamentului, în ciuda cunoașterii 

de a avea o persistentă sau recurentă  problemă socială, financiară, psihologică sau fizică, care este 

cauzată sau exacerbată de comportament, 8.Toleranță: nevoia de a crește intensitatea sau frecvența 

comportamentului cu scopul de a obține efectul dorit sau pentru a diminua efectul cu continuarea 

comportamentului continuu la aceeași intensitate, 9.Neliniște sau iritabilitate dacă nu se poate angaja 

în comportament; F) Unele simptome ale tulburării au persistat cel puțin 1 lună ori s-au produs în 

mod repetat pe o perioadă mai lungă de timp. Notă: pentru diagnosticul tulburării de dependență, 

trebuiesc îndeplinite criteriile A – D, plus criteriul E (cinci dintre cele nouă simptome), cel puțin o 

lună”( Goodman, 1990). 

Ediția a X-a a ICD, din 1992, menționează că „un diagnostic clar de dependență poate fi 

stabilit numai atunci când, în cursul anului precedent, trei sau mai multe dintre următoarele 

caracteristici au fost trăite sau observate la pacient pe o perioadă de timp: a) O dorință puternică sau 

compulsivă de a folosi substanța; b) Dificultăți ale capacității de a controla comportamentul legat de 

consumul de substanță în ceea ce privește: debutul, încetarea consumului și cantitatea consumată;  c) 

Starea psihologică de sevraj, când se reduce sau se încetează consumul de substanță, fapt evidențiat 

prin: sindromul caracteristic de sevraj pentru substanță sau utilizarea aceleiași substanțe (sau a uneia 

asemănătoare) pentru înlăturarea sau evitarea simptomelor de sevraj; d) Existența toleranței, astfel 

încât doze crescute de substanță sunt necesare pentru a obține efectele produse inițial de doze mai 

mici[...]; e) Neglijarea progresivă a plăcerilor sau intereselor din cauza consumului de substanță 

psihoactivă, creșterea timpului necesar pentru obținerea sau administrarea substanței sau pentru 

revenirea de pe urma efectelor acesteia; f) Persistența în utilizarea substanței în ciuda dovezii clare a 

unor consecințe nocive, cum ar fi afectarea ficatului prin exces de alcool sau stări depresive cauzate 

de consumul masiv de substanțe sau alterări cognitive legate de consum; g) restrângerea repertoriului 

modalităților personale de consum al substanței psihoactive (de exemplu, tendința de a consuma 

băuturi alcoolice în același mod în zilele de lucru ca și în weekenduri, fără a ține cont de restricțiile 

sociale ce determină adecvarea consumului de substanță)" (ICD-10, 2016). 
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Un alt set de criterii privind evaluarea comportamentului adictiv, a fost enunțat în anul 1996, 

de către Griffiths, care a identificat următoarele criterii: 1. Proeminența: Activitatea particulară 

devine cea mai importantă activitate din viața oamenilor și domină gândirea lor (preocupări și 

distorsiuni cognitive), sentimentele (dorințele) și comportamentul (deteriorarea comportamentului de 

socializare). De exemplu, chiar dacă nu sunt de fapt angajate în comportament, se vor gândi la data 

viitoare când vor fi; 2. Modificarea comportamentului: Experiențe subiective pe care oamenii le 

raportează ca urmare a implicării în activitatea particulară și poate fi văzută ca o strategie de coping; 

3. Toleranță: Proces prin care creșterea mediei activităților particulare este necesară pentru obținerea 

efectelor anterioare. De exemplu, un jucător la pariuri poate mări suma pariată pentru a experimenta 

un efect euforic care a fost obținut la început printr-un pariu mult mai mic; 4. Simptome de sevraj: 

Stări cu senzații neplăcute și/sau efecte fizice care apar atunci când activitatea particulară este 

întreruptă sau redusă brusc, de exemplu „șocurile”, starea de spirit sau iritabilitatea; 5. Conflicte între 

dependenți și cei din jurul lor (conflicte interpersonale) sau în interiorul individului (conflicte 

intrapsihice) care au legătură cu activitatea particulară; 6. Recădere: Tendința de a reveni în mod 

repetat la tiparele anterioare ale activităților particulare și chiar atingerea celor mai extreme modele 

tipice de dependență severă, după mulți ani de abstinență sau de control (Griffits, 1996). 

Arthur W. Blume, reduce criteriile adicției, la cei trei factori "C", și anume : 

1.Utilizarea compulsivă, care poate fi asociată cu consolidarea, nevoia de a consuma și 

obișnuința; 2.Pierderea controlului, care poate fi asociată cu miopia indusă de droguri, nevoia de a 

consuma și convingerea că persoana va pierde controlul; 3.Consecințe (tipurile de consecințe variază 

de la o persoană la alta, importanța consecințelor poate varia de la o persoană la alta, consumul și 

convingerile personale pot contribui la apariția consecințelor) (Blume, 2011). 

În privința criteriilor elaborate, de a lungul timpului, pentru identificarea comportamentului 

adictiv, este de precizat faptul că, majoritatea autorilor s-au raportat la cele două modele de 

clasificare, respectiv la ICD-10 – elaborat de grupul de specialiști din cadrul Organizației Mondiale a 

Sănătății și edițiile DSM, care au fost elaborate de către Asociația Psihiatrilor Americani. 

În prezent, ne atrag atenția două schimbări care au survenit în ambele modele de clasificare a 

tulburărilor. Astfel, în ICD-11, în cadrul capitolului 6 - Tulburări  mentale, de comportament sau 

neurodezvoltare, se află Subcapitolul Tulburări datorate consumului de substanțe sau 

comportamentelor dependente despre care ni spun că sunt tulburări mentale și de comportament care 

se dezvoltă ca urmare a utilizării substanțelor predominant psihoactive, inclusiv a medicamentelor 
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sau a comportamentelor repetitive specifice de recompensare și consolidare (World Health 

Organization. ICD-11, 2019). 

De asemenea, deși nu menționează alte comportamente adictive, DSM-5  introduce în același 

capitol și un al doilea subcapitol "Tulburări fără legătură cu consumul de substanțe - Jocul patologic 

de noroc" (American Psychiatric Association. DSM-5, 2016), ceea ce reprezintă un element de 

noutate, și anume clasificarea unei adicții fără legătură cu consumul de substanțe, adică un 

comportament adictiv. Dacă în edițiile precedente jocul patologic era clasificat în rândul tulburărilor 

de control al impulsului, începând cu prezenta ediție, jocul patologic este clasificat ca un 

comportament adictiv. Această schimbare poate favoriza în viitor aprofundarea cercetărilor în 

vederea clasificării și altor comportamente problematice în rândul adicțiilor. Decizia de a 

conceptualiza tulburarea jocurilor de noroc ca fiind un comportament adictiv are implicații majore în 

domeniul comportamentelor adictive în general, deoarece includerea jocurilor de noroc în rândul 

adicțiilor înseamnă că, adicțiile nu implică doar ingestia unei substanțe psihoactive și poate deschide 

perspectiva, pentru ca orice comportament problematic excesiv să fie conceptualizat ca o 

dependență. Deși aceste alte condiții nu sunt recunoscute oficial în DSM-5, acest lucru nu înseamnă 

că nu sunt tulburări psihice. Lipsa lor de includere reflectă pur și simplu lipsa dovezilor științifice 

legate de evaluarea diagnosticului, parcursul clinic sau tratament (Behavioral Addictions, 2016). 

Dependența nu se limitează deloc la consumul de droguri. Mai degrabă, dependența este cel 

mai bine înțeleasă ca o ajustare a individului la mediul său, cu toate că este o autoînfrângere. 

Reprezintă un stil obișnuit de a adaptare, chiar dacă unul pe care individul este capabil să-l modifice 

cu schimbarea circumstanțelor psihologice și de viață (Peele, 1985). Dovezile în creștere indică 

faptul că dependențele comportamentale seamănă cu dependențele de substanțe în multe domenii, 

inclusiv istoricul natural (cronicitate, curs recidivant cu incidență și prevalență mai mare la 

adolescenți și adulții tineri), fenomenologie (poftă subiectivă, intoxicație [„ridicată”] și remisie), 

toleranță, comorbiditate, contribuție genetică suprapusă, mecanisme neurobiologice (cu roluri pentru 

sistemele glutamatergice, opioidergice, serotonergice și dopamine mesolimbice) și răspuns la 

tratament (Grant, 2010). 

Literatura de specialitate menționează că, în categoria comportamentelor adictive, pe lângă 

dependența de substanțe, sunt și următoarele comportemente:       

Consumul de medicamente se referă la utilizarea oricărui medicament care necesită rețetă 

verde de la medicul psihiatru,  face parte din următoarele categorii: stimulante (recomandate pentru 

ADHD) și narcolepsie; depresoare ale sistemului nervos central (recomandate pentru tratarea 
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anxietății, atacurilor de panică și tulburărilor de somn); opioide (recomandate în ameliorarea durerii, 

tratarea diareii și a tusei),  și fie nu se iau conform prescripției medicului, fie se iau fără știrea 

acestuia. 

Dependența de jocuri de noroc reprezintă un tipar de pariere inadaptat, care persistă în 

ciuda consecințelor negative în domenii majore de funcționare, cum ar fi finanțele, relațiile și 

sănătatea psihologică (Rash, 2014).  

Dependența de sex este o tulburare comună care prezintă gânduri sexuale repetitive, 

intruzive și deranjante, îndemnuri și comportamente care afectează negativ multe aspecte din viața 

unei persoane (Derbyshire and Grant, 2015) și are următoarele caracteristici: comportament sexual 

lipsit de control; incapacitatea de a opri comportamentul sexual; urmărirea persistentă a 

comportamentului cu risc ridicat; dorința sau efortul continuu de a limita comportamentul sexual; 

comportamentul sexual este utilizat ca strategie principală de coping; prezența fenomenului de 

toleranță; schimbări severe de dispoziție asociate cu activitatea sexuală; timp excesiv petrecut în 

obținerea sexului; timpul excesiv petrecut cu comportamentul sexual sau recuperarea după 

experiențe sexuale; consecințe sociale, fizice și psihologice severe (Carnes, 1991). Dintre toate 

formele de dependență, dependenții de sex se numără printre cei care cel mai puțin probabil vor 

căuta ajutor (Linden, 2014).   

Dependența de droguri ar putea oferi un model util pentru aspectele consumului excesiv de 

alimente, la fel cum consumul de alimente și alte recompense naturale servește un scop util pentru a 

înțelege mai bine dependența de droguri (Fletcher and Kenny, 2018). Sprijinul pentru ipoteza 

dependenței de alimente provine de la modificările în neurochimie (dopamină, opioide endogene), 

neuroanatomie (sistem limbic) și comportamentele de auto-medicație. Alimentele identificate ca 

având proprietăți potențiale de dependență includ dulciuri, carbohidrați, grăsimi, combinațiile 

dulce/gras și, eventual, prelucrate și/sau alimente foarte sărate. Topografia consumului a fost 

identificată ca un factor necesar în modificările căilor neuronale care promovează proprietățile 

asemănătoare dependenței ca răspuns la unele alimente (Corsica and Pelchat, 2010). Criteriile DSM-

5 pot fi valoroase pentru cercetarea dependenței de alimente, chiar dacă unele dintre aceste simptome 

pot fi rareori avizate de participanții care prezintă o alimentație asemănătoare dependenței (Meule 

and Gearhardt, 2014). 

Cele mai semnificative 3 explicații pentru dependența de exerciții – ipoteza termogenică, 

ipoteza catecolaminelor și ipoteza endorfinelor. Ipoteza termogenică sugerează că exercițiile cresc 

temperatura corpului (care reduce activitatea tonică a mușchilor), reducând anxietatea somatică. 
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Ipoteza catecolaminelor sugerează că exercițiile eliberează catecolamine care sunt puternic implicate 

în controlul atenției, emoției, mișcării și răspunsurilor endocrine, cardiovasculare și de stres. Mai 

mult, se consideră că nivelul ridicat de catecolamine este asociat cu euforia și starea emoțională 

pozitivă. A treia ipoteză – ipoteza endorfină-  este cea mai cunoscută și cea mai mult cercetată (De 

Vries, 1981). 

Dependența de cumpărături se caracterizează printr-o preocupare de a cumpăra și achiziționa, 

prin pierderea frecventă a controlului asupra cumpărării și prin cumpărarea excesivă de articole care 

nu sunt necesare și nu sunt folosite (Mueller, 1990). Unii cercetători au încadrat comportamentul 

compulsiv de a cumpăra în categoria tulburărilor emoționale, obsesiv-compulsive, sau în categoria 

tulburărilor de control al impulsului, în timp ce alți cercetători sugerează că „cheltuirea patologică” 

poate fi o variantă de dependență psihologică nerecunoscută anterior datorită faptului că, la fel ca 

dependența de cocaină, opioide și nicotină, care hiperstimulează sistemul dopaminic de recompensă, 

la unele persoane acest comportament compulsiv de cumpărare poate avea efecte similare (Hartston, 

2012). 

Dependența de muncă are o relevanță clinică destul de bine stabilită și a fost recunoscută ca 

o tulburare de mulți clinicieni și cercetători din afara cercului de susținători ai modelului de 

componente (Atroszko, 2019). Majoritatea definițiilor sunt de acord cu faptul că un dependent de 

muncă este cineva care lucrează excesiv de mult (componentă comportamentală) și compulsiv 

(componentă cognitivă). Workaholismul este un act comportamental cu consecințe negative și un 

impuls dincolo de controlul unei persoane. Poate fi identificată, utilizând criteriile lui Griffiths 

(1996): proeminență, modificarea comportamentului, toleranță, sevraj, conflicte și/sau recădere. 

Cleptomania și dependența de substanțe au trăsături de bază comune, inclusiv succesele 

similare ale tratamentului, precum și asemănări etiologice și fenomenologice (Grant, 2010). 

„Cleptomania este definită după următoarele criterii de diagnostic: A.Incapacitate repetată de a 

rezista impulsurilor de a fura obiecte care nu sunt necesare pentru uzul personal sau pentru valoarea 

lor financiară; B. Senzație crescândă de tensiune imediat înainte de a comite furtul; C. Plăcere, 

satisfacție sau ușurare resimțite la momentul comiterii furtului; D. Furtul nu este comis pentru a 

exprima furie sau răzbunare și nu apare ca răspuns la o idee delirantă sau o halucinație; E. Furtul nu 

este explicat mai bine printr-o tulburare de conduită, un episod maniacal sau prin tulburarea de 

personalitate antisocială” (American Psychiatric Association. DSM-5, 2016, p. 478. 

Referitor la dependența de bronzare, este de precizat faptul că studiile in vitro oferă dovezi 

că un mecanism probabil pentru dependența de bronzare este producția de opioide endogene indusă 
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de expunerea la UVR. Criteriile de identificare a unei posibile adicții la bronzare sunt următoarele: 

"1) Adesea se bronzează atunci când se simte stresată sau într-o dispoziție proastă; 2)Experimentează 

dorința, impulsul sau plăcerea de a merge la bronzare; 3) A crescut frecvența de bronzare pentru a 

obține beneficiile afective dorite ale bronzării; 4) Este neliniștit sau iritabil atunci când încearcă să 

taie sau să oprească bronzarea; 5) A făcut repetate încercări nereușite de a controla, reduce sau opri 

bronzarea; 6) Este adesea preocupat să se gândească la bronzare; 7) A renunțat sau nu a îndeplinit 

activități/obligații sociale, educaționale sau profesionale importante din cauza timpului sau a altor 

resurse alocate bronzării; 8) Continuă să se bronzeze, în ciuda problemelor psihologice sau fizice 

datorate bronzării (de exemplu, arsuri solare, cancer de piele sau preocupări recurente cu privire la 

siguranță sau sănătate) (Behavioral Addictions, 2016). 

Factorii de risc 

Mai multe surse științifice menționează faptul că, la inițierea și dezvoltarea unei dependențe, 

contribuie, mai mulți factori, care sunt denumiți și „factori de risc”. 

În 1994, Committee on Prevention of Mental Disorders al Institute of Medicine din SUA a 

definit factorii de risc ca „acele caracteristici, variabile sau circumstanţe care, acţionând în viaţa unei 

persoane, contribuie la creşterea probabilităţii ca acea persoana să dezvolte o problemă de 

comportament, în comparaţie cu orice altă persoană din populaţia generală, selecţionată la întâmplare 

(Reducing Risks, 1994). 

Plecând de la factorii de risc asociați consumului de substanțe, putem extinde clasificarea 

făcută de Georgescu et al., 2007 (Georgescu et al, 2007), și la celelalte comportamente adictive: 

A. Factori de risc sociali/contextuali: disponibilitatea drogurilor; cadrul legislativ și norme 

permisive față de consumul de droguri; prezentarea în mass-media a comportamentelor favorabile 

consumului de droguri, a comportamentelor antisociale şi violenţei; tranziţie şi mobilitate; comunităţi 

dezorganizate; relaţii sociale limitate în cadrul comunităţii; privare economică accentuată; mediu 

infracţional (Georgescu et al, 2007). Membrii grupurilor minoritare și a celor cu un statut 

socioeconomic scăzut au niveluri mai mari de patologie a jocurilor de noroc (Welte, 2004). 

Consumul de droguri la copiii străzii este asociat cu locuința instabilă și maltratare (Pagare, 2004). 

Relaționarea cu grup de egali care au un comportament deviant, presiunea grupului de egali și 

popularitatea, bullying, afilierea la găști de cartier (Whitesell, 2013) ; lipsa facilităților de timp liber 

(Holden, 2001). 

B. Factori de risc familiali: probleme de comportament în familie; probleme de management 

familial; comportamente infracţionale în familie; probleme de abuz (emoţional, fizic, sexual) în 
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familie; consum de droguri în familie (Georgescu et al, 2007). În general, relația dintre familia 

disfuncțională și dependență este semnificativă. Există multe tipuri de conflicte familiale, dar absența 

comunicării și incapacitatea de a rezolva problemele sunt două dintre cele mai fundamentale forme 

care au legătură cu dependența ulterioară (Agha, 2008). Conflictul dintre părinți și adolescenți, 

consumul frecvent de alcool al fraților, atitudinea pozitivă a părinților fața de consumul de substanțe 

al adolescenților și funcția familială inferioară", sunt elemente care corelează cu dependența de 

internet (Yen, 2007). Majoritatea victimelor violenței domestice nu sunt consumatoare de droguri și 

de alcool, însă există și cazuri de consumatori care provin din această categorie. Deseori se face apel 

la consumul de drog sau alcool care crează impresia falsă că îi ajută să facă față situațiilor de abuz și 

violență (Nedelcea, 2008). 

C. Factori de risc individuali: comportamente antisociale timpurii și persistente; eșec școlar; 

lipsa implicării școlare; absenteism școlar; alienare și indisciplină; debut timpuriu al problemelor de 

comportament în grupul de prieteni; atitudini favorabile consumului de droguri în grupul de prieteni; 

consum de droguri în grupul de prieteni (Georgescu et al, 2007). Trei factori care corelează cu 

dependența de rețelele sociale sunt: autoeficacitate scăzută în utilizarea internetului, așteptări 

favorabile cu privire la rezultat și trăsătura de personalitate – impulsivitate, ridicată (Wu et al., 2013). 

Vârsta mai înaintată, stima de sine scăzută și nivelul scăzut al satisfacției vieții zilnice au fost 

asociate cu dependența de jocuri online mai severă în rândul bărbaților, dar nu și în rândul femeilor 

(Agha, 2008). Consumul abuziv de alcool este un predictor puternic pentru patologia jocurilor de 

noroc, chiar și cu comportamentele de joc care au o frecvență constantă (Welte, 2004). Cei mai buni 

factori predictivi pentru consumul substanțelor tutun, alcool și marijuana sunt istoricul 

comportamentului cu risc ridicat și delincvent, probleme în adaptarea la școală, valori hedoniste 

dominante și relații familiale precare (Ljubotina, 2004). 

Adolescenții cu depresie, ADHD, tulburare de stres posttraumatic sau tulburări mintale sunt 

la mare risc de a consuma abuziv substanțe. Anxietatea, schizofrenia, tulburările de personalitate sunt 

asociate cu riscul crescut al dependenței de substanțe. Și anumite trăsături de personalitate cum ar fi 

impulsivitatea, asumarea de riscuri, și răzvrătirea sunt considerate factori de risc pentru consumul de 

droguri și, la rândul său, consumul substanțelor psihoactive afectează trăsăturile indivizilor. 

Efecte ale comportamentelor adictive 

Consumul drogurilor de abuz poate avea un impact profund asupra sănătății neuronale, 

metabolismului și menținerii energiei, proceselor inflamatorii, circuitului de membrană celulară și 

neurotransmisiei, iar aceste modificări biochimice pot sta la baza neuropatologiei din țesutul 
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creierului care dă naștere ulterior deficiențelor cognitive și de comportament asociate dependenței de 

droguri (Licata, 2010). În general, este acceptat faptul că tulburările de comportament, inclusiv 

dependențele de comportament, sunt cele care provoacă anxietatea individuală, dificultăți personale, 

depresie sau probleme sociale, familiale sau legale. În mod clar, orice comportament excesiv poate 

provoca tulburări intrapersonale și deseori probleme interpersonale (Sadoff, 2015).     

Probleme de sănătate: boli de inimă, unele infecții, hepatite, HIV/SIDA, cancer, disfuncția 

sexuală indusă de substanțe sau medicamente, tulburarea de somn indusă de substanțe sau 

medicamente (American Psychiatric Association. DSM-5, 2016), boli pulmonare, risc de deces 

datorită supradozelor, atac vascular cerebral și altele. 

Concluzii 

Comportamentele adictive cunosc o prevalență care necesită o atenție continuă din partea 

specialiștilor, atât în ceea ce privește continuarea studierii factorilor de risc care contribuie la apariția 

acestora, cât și în elaborarea modelelor de intervenție psihologică pentru recuperarea persoanelor cu 

astfel de dependențe. 

Deși, în prezent sunt recunoscute ca adicții doar dependența de substanțe și dependența de 

jocuri de noroc, în etapa de cercetare se află dependența de jocuri pe internet, iar celelalte 

comportamente care au fost menționate în prezenta lucrare sunt considerate adictive, de către un 

număr însemnat de cercetători.  
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