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CEL MAI RECENT RAPORT ANUAL AL EMCDDA CU PRIVIRE LA TENDINȚE 

În curând: Raportul european privind drogurile 2015  

(15.4.2015, LISABONA) Care sunt ultimele tendințe pe piața drogurilor și care sunt factorii care stau la 
baza lor? Care sunt cele mai recente evoluții în ceea ce privește prevenirea, tratamentul și politicile în 
materie de droguri? Cât de multe droguri noi au fost depistate în Europa în ultimul an și care sunt 
consecințele asupra consumatorilor? Aceste întrebări, precum și altele vor fi analizate de Agen ția UE 
pentru droguri (EMCDDA) pe data de 4 iunie în analiza sa anuală a situației drogurilor în Europa. 

În centrul pachetului informativ multimedia, disponibil în mai multe limbi, se află Raportul european 
privind drogurile 2015: Tendințe și evoluții, o analiză de referință a celor mai recente tendințe 
observate în cele 28 de state membre ale UE, în Turcia și în Norvegia. Disponibil în format tipărit și 
online, în 24 de limbi, raportul analizează oferta de droguri și piața drogurilor, consumul de droguri și 
problemele legate de droguri, răspunsurile medicale și sociale la problemele asociate drogurilor. 

Raportul va fi însoțit de articolele online interactive intitulate Perspective privind drogurile (Perspectives 
on drugs/PODs), care oferă informații despre aspecte specifice în domeniul drogurilor. Cele patru teme 
vizate anul acesta sunt abuzul de benzodiazepine în rândul consumatorilor de droguri cu grad mare de 
risc, intervențiile psihosociale, camerele de injectare și rutele de trafic de heroină. Pachetul informativ va 
fi completat de Buletinul statistic 2015 (Statistical bulletin), care conține setul integral de date la nivel 
european, aflate la baza raportului, și de Prezent ările generale pe țări (Country overviews), care oferă 
date și analize la nivel național. 

Va fi disponibilă și o publicație electronică, cu hărți și grafice interactive. 
Vor fi puse la dispoziție, de asemenea, materiale audiovizuale. 

Detalii despre lansare 
 
Data:  joi, 4 iunie 2015 
Ora:  10.00 ora Europei Occidentale (Lisabona) (11.00 ora Europei Centrale) 
Locul de desf ășurare:  Centrul de conferințe, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisabona 
Conferin ța de pres ă: în prezența dlui Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, 
afaceri interne și cetățenie, a dlui João Goulão, președinte al Consiliului de administrație al EMCDDA și a 
dlui Wolfgang Götz, Directorul EMCDDA. 
 
Interviuri: Reprezentanții EMCDDA vor fi la dispoziția jurnaliștilor, la Lisabona, în ziua lansării, pentru a 
răspunde la întrebări. În toată Europa, personalul punctelor focale naționale ale rețelei Reitox va 
răspunde la solicitările de informații referitoare la țara respectivă (în linkul de mai jos găsiți informații 
despre interviuri). 
 
Mai multe informa ții: www.emcdda.europa.eu/edr2015 
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • 
emcdda.europa.eu/rss 

 

 


