
Consumul și traficul ilicit de droguri reprezintă fenomene globale care ameninţă 
sănătatea și stabilitatea socială. Potrivit statisticilor, aproximativ unul din trei tineri 
europeni a încercat un drog ilegal și, în medie, la fiecare oră unul din patru cetăţeni 
europeni moare în urma unei supradoze. În același timp, modelele în continuă 
schimbare ale cererii și ofertei necesită o monitorizare constantă și răspunsuri 
dinamice.

Informaţiile știinţifice care provin din surse independente reprezintă o resursă vitală 
de care Europa are nevoie pentru a înţelege natura problemelor sale legate de 
droguri și pentru a putea răspunde mai bine la acestea. Pornind de la această 
premisă și în contextul escaladării fenomenului drogurilor, în anul 1993 a fost 
înfiinţat Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT). 
Acesta a fost inaugurat în 1995 la Lisabona și este una dintre agenţiile 
descentralizate ale Uniunii Europene.

OEDT are rolul de a oferi UE și statelor sale membre o imagine reală asupra 
problemelor legate de droguri în Europa și o bază solidă de dovezi care să ofere 
sprijin în cadrul dezbaterilor privind drogurile. În prezent, Observatorul oferă 
factorilor de decizie datele de care au nevoie pentru elaborarea strategiilor și legilor 
privind drogurile. Această agenţie îi ajută, de asemenea, pe profesioniștii și 
practicienii care lucrează în domeniu să identifice cele mai bune practici și noi 
domenii de cercetare.

În centrul activităţilor agenţiei se află promovarea excelenţei știinţifice. 
Pentru îndeplinirea sarcinii sale principale de a furniza informaţii precise și 
comparabile privind drogurile în Europa, OEDT a creat infrastructura și instrumentele 
necesare pentru colectarea armonizată a datelor la nivel naţional. Aceste date sunt 
apoi transmise prin centrele naţionale de monitorizare a drogurilor (Reţeaua Reitox) 
agenţiei de la Lisabona pentru a fi analizate și transformate într-o varietate de 
produse informative care oferă imaginea europeană în ansamblu.

Deși preocupările sale principale vizează Europa, OEDT desfășoară lucrări și 
împreună cu parteneri din alte regiuni ale lumii, prin schimburi de experienţă și 
informaţii. Colaborarea cu organizaţiile europene și internaţionale în domeniul 
drogurilor are, de asemenea, un rol important în activitatea agenţiei, fiind o 
modalitate de înţelegere a fenomenului drogurilor la nivel global.

Activităţile OEDT se desfășoară pe principiul potrivit căruia informaţiile precise 
reprezintă cheia către o strategie eficace cu privire la droguri. Deși nu propune o 
politică anume, agenţia are un impact vizibil asupra procesului de luare a deciziilor, 
prin analizele, standardele și instrumentele pe care le furnizează.

OEDT, punctul tău de referinţă pentru situaţia drogurilor în Europa
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Situaţia drogurilor în Europa

Principalul document elaborat de OEDT este prezentarea sa generală anuală a fenomenului 
drogurilor în Europa, publicată sub forma unui raport anual în mai multe versiuni lingvistice. 
Acest document este esenţial pentru factorii de decizie, oamenii de știinţă și practicienii din 
domeniul drogurilor sau pentru orice persoană care dorește să afle cele mai recente informaţii 
cu privire la problematica drogurilor în Europa.

Raport anual: situaţia drogurilor în Europa, o privire de ansamblu asupra fenomenului drogurilor în 
aproximativ 30 de ţări europene – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, peste 500 de tabele și grafice privind situaţia drogurilor în Europa
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, analize anuale cu privire la aspecte de interes
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, peste 30 de prezentări concise ale situaţiei drogurilor la nivel naţional
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Rapoarte naţionale Reitox, prezentări generale ale situaţiilor naţionale cu privire la droguri
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Monitorizarea problemei drogurilor

Înţelegerea naturii și amplorii problemei reprezentate de droguri este o cerinţă esenţială pentru 
luarea unor decizii și măsuri eficace. OEDT utilizează o gamă largă de metode și instrumente de 
monitorizare (de exemplu, indicatori-cheie) care oferă ţărilor un „limbaj comun” pentru 
interpretarea fenomenului drogurilor. Concomitent cu monitorizarea situaţiei actuale privind 
drogurile, OEDT dă dovadă de o vigilenţă permanentă cu privire la noile droguri și tendinţe 
care ar putea reprezenta în viitor o ameninţare la adresa societăţilor noastre. În acest sens, 
agenţia are un rol activ în avertizarea timpurie și evaluarea riscurilor prin instrumente juridice și 
studii de caz.

Monitorizarea problemei drogurilor – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metode și instrumente – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Monitorizarea noilor droguri – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Răspunsul la problemele legate de droguri

Monitorizarea intervenţiilor, legilor și politicilor în domeniul drogurilor reprezintă un obiectiv 
principal al activităţii OEDT. Prin realizarea unei imagini de ansamblu la nivel european a 
acestor răspunsuri la problemele legate de droguri, agenţia ajută ţările să urmărească anumite 
tendinţe și să elaboreze strategii adecvate. Agenţia a elaborat o serie de mecanisme pentru a 
descrie disponibilitatea și natura răspunsurilor, precum și o gamă largă de instrumente de 
evaluare a acestora. Portalul său privind bunele practici ajută persoanele din domeniul 
prevenirii, tratamentului, reducerii riscurilor asociate consumului de droguri și reintegrării sociale 
să ia decizii bazate pe dovezi atunci când planifică anumite intervenţii.

Best practice portal, un portal în care sunt prezentate exemple de bune practici și care oferă 
instrumente pentru îmbunătăţirea calităţii intervenţiilor
www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, o resursă internet care prezintă o hartă a tratamentelor împotriva 
toxicomaniei disponibile în Europa – www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), un punct de acces la informaţii privind legislaţia 
referitoare la droguri în Europa – eldd.emcdda.europa.eu

Strategii și planuri de acţiune la nivel naţional privind drogurile, o colecţie a acestor documente 
naţionale cheie – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Activităţi legate de politica Uniunii Europene privind drogurile, o bază de date pe internet care 
cuprinde documentele legislative și de politică publicate de instituţiile Uniunii Europene în domeniul 
drogurilor – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Ce facem

Reţeaua Reitox 

OEDT nu ar fi complet fără Reitox, 
Reţeaua europeană privind 
drogurile și dependenţa de droguri. 
Reţeaua cuprinde centrele naţionale 
de monitorizare a drogurilor sau 
„punctele focale” din cele 27 state 
membre ale UE, din ţările candidate 
la UE, din Norvegia și din cadrul 
Comisiei Europene. Aceste 
organisme reprezintă principala 
interfaţă de informare dintre OEDT 
și statele membre. În această 
calitate, ele furnizează agenţiei 
informaţii naţionale privind 
drogurile pentru efectuarea de 
analize la nivelul UE și au rolul de 
„ambasadori” ai OEDT în ţările 
respective.

Puncte focale Reitox 

www.emcdda.europa.eu/about/

partners/reitox-network
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