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NOU RAPORT ANUAL AL EMCDDA CU PRIVIRE LA TENDINŢE  

Agenţia UE pentru droguri lansează Raport european privind drogurile 2013  

(30.4.2013, LISABONA) Agenţia UE pentru droguri (EMCDDA) şi-a reconfigurat modul de raportare a 
problematicii drogurilor în Europa. La data de 28 mai, agenţia va prezenta analiza anuală a situaţiei drogurilor 
în Europa într-un nou pachet informativ „mai oportun, interactiv şi interconectat”.  

În centrul pachetului informativ se află Raportul european privind drogurile 2013: Tendinţe şi evoluţii,    

care înlocuieşte Raportul anual privind situaţia drogurilor în Europa publicat, în mod tradiţional, toamna. 
Raportul, care va fi publicat cu şase luni mai devreme este mai scurt mai bogat în grafice şi rezumă ultimele 
tendinţe din cele 27 de state membre ale UE şi din Norvegia, Croaţia şi Turcia.  

Raportul este însoţit de publicaţia online interactivă Perspective privind drogurile (Perspectives on 

drugs/PODs) care oferă analize mai detaliate ale anumitor aspecte mai importante. Printre aspectele 
identificate în acest an se numără: noi abordări terapeutice ale hepatitei C, consumul de canabis cu risc ridicat, 
urgenţe asociate consumului de cocaină şi măsurilor de control asupra noilor substanţe psihoactive, din ce în 
ce mai răspândite. Pachetul va fi completat cu Buletinul statistic (Statistical bulletin) anual şi Prezentările pe 

ţări (Country overviews), care oferă date şi analize la nivel naţional. 

Schimbările sus-menţionate au loc în contextul ultimei strategii EMCDDA pe trei ani (2013–15) care este 
bazată pe următoarele principii directoare: relevanţă şi oportunitate; eficienţă şi valoare şi concentrare pe 
comunicare şi abordarea axată pe client. Aceste dezvoltări sunt destinate menţinerii echilibrului dintre 
schimbarea rapidă a fenomenului drogurilor şi necesităţilor în creştere şi exigenţelor în schimbare ale publicului 
agenţiei.   

Raportul european privind drogurile 2013 va fi disponibil în 22 de limbi (în format tipărit şi online).                   
Informaţii amănunţite vor fi disponibile pe 28 mai la www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Data lansării: marţi, 28 mai 2013 
• Ora: 10.00 ora Europei Occidentale (Lisabona) (11.00 ora Europei Centrale) 
• Locul de desfăşurare a conferinţei de presă: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabona 
• Interviuri: În ziua lansării, reprezentanţi ai EMCDDA vor sta la dispoziţia jurnaliştilor pentru a 

răspunde la întrebări. În toată Europa, personalul punctelor focale naţionale ale Reitox va 
răspunde la întrebări specifice ţării (detalii despre interviuri la linkul de mai sus)   

• Reţele sociale: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Abonaţi-vă la fluxul nostru de ştiri RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 

 

 


