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RAPORTUL ANUAL 2011: SITUAŢIA DROGURILOR ÎN EUROPA 

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

 
(10.10.2011, LISABONA). Agenţia UE pentru droguri (OEDT) va prezenta evaluarea sa anuală privind 
situaţia drogurilor în Europa în Raportul anual 2011 care va fi lansat la 15 noiembrie la Lisabona. Raportul, 
publicaţia reprezentativă a agenţiei, prezintă cele mai recente date şi observaţii privind situaţia drogurilor în 
cele 27 de state membre ale UE, Croaţia, Turcia şi Norvegia. Sunt prezentate principalele provocări, împreună 
cu unele dintre practicile promiţătoare utilizate în prezent pentru a face faţă problemelor legate de droguri. 
Unde a fost posibil, datele europene au fost plasate în context global. 
 
o Data lansării: marţi, 15 noiembrie 2011 
o Ora: 10.00 ora Europei Occidentale (Lisabona) (11.00 ora Europei Centrale) 
o Locul: Centrul de Conferinţe, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabona 
 
Raportul anual face parte dintr-un pachet cuprinzător de informaţii care vor fi disponibile online la 
15 noiembrie – www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Raportul anual – poate fi descărcat în 22 de limbi (21 de limbi oficiale ale UE plus limba norvegiană) 
 
Ediţiile speciale – prezintă analize aprofundate privind costurile şi finanţarea tratamentului pentru consumul de 
droguri, orientări privind acordarea de îngrijiri medicale şi rata mortalităţii asociate consumului de droguri 
 
Buletinul statistic – furnizează tabele şi grafice statistice 
 
Analizele generale de ţară – prezintă o sinteză a tendinţelor şi caracteristicilor problemei drogurilor la nivel 
naţional 
 
Rapoartele naţionale Reitox – descriu în detaliu fenomenul consumului de droguri în diferite ţări                   
(limba engleză) 
 
Mapa de presă – conţine comunicate de presă care pot fi descărcate în 22 de limbi 
 
Fişierele Mp3 – prezintă observaţiile directorului privind constatările de anul acesta 
 
Interviuri: Personalul ştiinţific al OEDT va sta la dispoziţia jurnaliştilor în ziua lansării pentru a le răspunde la 
întrebări: Tel. (351) 211 21 02 00.  
 
Personalul din cadrul punctelor focale naţionale Reitox va răspunde întrebărilor specifice pentru fiecare ţară          
(a se vedea datele de contact la www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report). 
 
Abonaţi-vă la fluxul nostru de ştiri RSS: www.emcdda.europa.eu/rss  
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