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CONSUMUL DE TUTUN LA NIVEL 
MONDIAL

Tutunul ucide până la jumătate dintre
utilizatorii săi.
Tutunul ucide peste 8 milioane de oameni
în fiecare an.
Peste 7 milioane dintre decese sunt
rezultatul consumului direct de tutun, în
timp ce aproximativ 1,2 milioane sunt
rezultatul expunerii nefumătorilor la fumatul
pasiv.
Peste 80% dintre cei 1,3 miliarde de
consumatori de tutun din lume trăiesc în
țări cu venituri mici și medii.

CONSUMUL DE TUTUN ÎN 
EUROPA

Aproximativ 186 milioane adulți în 
Regiunea Europeană OMS consumă produse 

din tutun.

CONSUMUL DE TUTUN ÎN 
ROMÂNIA

30,7% (5,63 de milioane) dintre
adulții cu vârsta de minimum 15
ani (40,4% bărbați și 21,7%
femei) consumă curent o formă
de tutun (fumat, tutun fără fum și
produse cu tutun încălzit).

În România 3 din 10 adulți
consumă tutun (Studiul GATS 

2018)

În 2020, 22,3% din populația globală a 
consumat tutun.

36,7% dintre 
bărbați

7,8% dintre 
femei

22 de miliarde de tone de apă
utilizate în producția globală de tutun -
3,7 litri de apă utilizată la fabricarea
unei țigarete

2 milioane de tone de deșeuri de
ambalaje – greutatea a 9433 trenuri
de marfă

Copacii tăiați pentru a face loc
tutunului, în creștere, reprezintă 5%
din defrișările globale

IMPACTUL CICLULUI DE VIAȚĂ AL TUTUNULUI
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