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RAPORTUL ANUAL 2012: SITUAŢIA DROGURILOR ÎN EUROPA 

Agenţia UE pentru droguri prezintă cele mai recente statistici, tendinţe şi analize 

(02.10.2012, LISABONA) Cum abordează ţările fenomenul drogurilor noi? Elevii consumă droguri mai mult sau 
mai puţin ca înainte? Câţi europeni consumă canabis zilnic? În ce măsură au fost eficiente reacţiile naţionale la 
problema drogurilor?  

Acestea sunt doar câteva dintre subiectele aflate în centrul atenţiei în Raportul anual 2012 al agenţiei UE 

pentru droguri (OEDT), care va fi lansat la Lisabona, la 15 noiembrie. La lansarea evaluării anuale a 
problemei drogurilor în Europa vor fi prezenţi Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia 

Malmström, preşedintele Consiliului de administraţie al OEDT, João Goulão, şi directorul OEDT, 

Wolfgang Götz.  

Raportul, publicaţia reprezentativă a agenţiei, prezintă cele mai recente date şi observaţii privind situaţia 
drogurilor în cele 27 de state membre ale UE, Norvegia, Croaţia şi Turcia. Sunt discutate principalele provocări, 
împreună cu unele dintre practicile promiţătoare utilizate în prezent pentru a face faţă problemelor legate de 
droguri.  

Raportul anual face parte dintr-un pachet cuprinzător de informaţii. Detalii complete vor fi disponibile la 
15 noiembrie, la adresa www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Data lansării: joi, 15 noiembrie 2012 
• Ora: 10.00 ora Europei Occidentale (Lisabona) (11.00 ora Europei Centrale) 
• Locul de desfăşurare a conferinţei de presă: Centrul de Conferinţe, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabona 
• Interviuri: Reprezentanţii Comisiei Europene şi ai OEDT vor sta la dispoziţie în ziua lansării la Lisabona 

pentru a răspunde întrebărilor jurnaliştilor. În Europa, personalul din cadrul punctelor focale naţionale 
Reitox va răspunde la întrebări specifice fiecărei ţări (detalii referitoare la interviuri sunt disponibile la 
adresa de mai sus) 

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


