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CEL MAI RECENT RAPORT ANUAL AL EMCDDA CU PRIVIRE LA TENDINȚE 

Nu ratați: Raportul european privind drogurile 2021 urmează să fie publicat la 9 iunie 

(20.05.2021, LISABONA) Ce efecte a avut pandemia de COVID-19 asupra consumului și ofertei de 
droguri? Care dintre droguri prezintă cele mai multe motive de îngrijorare în prezent? Care sunt cele mai 
recente tendințe în producția și traficul de droguri? Aflați mai multe la lansarea, de către Agenția UE 
pentru droguri (EMCDDA), a Raportului european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, care 
va avea loc în direct, printr-un eveniment media online, la data de 9 iunie. Pe baza datelor din 29 de țări 
(UE 27, Turcia și Norvegia), raportul oferă cea mai recentă imagine de ansamblu asupra situației 
drogurilor în Europa.  

Anul acesta, publicația are un format nou, concis, care începe cu secțiuni privind: lecțiile care trebuie 
învățate din raport, pandemia de COVID-19 și fenomenul drogurilor în Europa, pe scurt. Acestea sunt 
urmate de capitole organizate în principal în funcție de tipul de drog, care oferă cele mai recente 
informații despre oferta de droguri, consumul ilegal de droguri și problemele de sănătate publică asociate. 
Seturile de date naționale sunt, de asemenea, furnizate pentru aceste teme și pentru principalele 
intervenții de reducere a riscurilor.  

Disponibilă în 24 de limbi publicația este o resursă esențială pentru elaborarea de politici și răspunsuri 
bazate pe dovezi. Raportul va fi însoțit de Buletinul statistic 2021, care conține setul de date la nivel 
european aflat la baza analizei. De asemenea, în ziua respectivă va fi publicată o analiză EMCDDA 
privind noile benzodiazepine din Europa.  
 
Alăturați-vă nouă pentru evenimentul media online în direct, pentru a auzi principalele probleme și cea 
mai recentă analiză. Jurnaliștii își vor putea adresa întrebările unei reprezentanților EMCDDA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DETALII PRIVIND EVENIMENTUL 
 
Data: 9 iunie 2021 la 10.00 Lisabona, 11.00 CET, 12.00 EET 

 
Conferință de presă (online):  
- Ylva Johansson, Comisarul european pentru afaceri interne  
- Laura d’Arrigo, Președinta Consiliului de administrație al EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, Directorul EMCDDA 
 
Mai multe detalii vor fi disponibile în perioada premergătoare lansării, 
la adresa: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Raport sub embargo și interviuri: press@emcdda.europa.eu  
 
Limbi: Conferința de presă va fi în limba engleză, cu traducere 
simultană disponibilă (ES, DE, FR, PT).  
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