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Organizarea, funcţionarea şi coordonarea 

activităţii Agenţiei, astfel încât să asigure 

îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale şi 

specifice. 

ź îmbunătăţirea continuă a sistemului de 

management al calităţii la nivelul Agenţiei;

ź identificarea problemelor şi stabilirea 

politicilor publice în domeniul anti-doping şi 

în domeniul combaterii traficului ilicit de 

substanţe dopante;

ź îmbunătă ţ i rea  cadru lu i  leg i s la t i v  ş i 

armonizarea legislaţiei naţionale în domeniile 

de activitate ale Agenţiei cu reglementările 

internaţionale în domeniu;

ź d e z v o l t a re a  s i s t e m u l u i  d e  c o n t ro l 

intern/managerial în cadrul Agenţiei;

ź utilizarea resurselor Agenţiei în condiţii de 

economicitate, eficienţă, eficacitate pentru 

realizarea obiectivelor şi misiunii acesteia;

ź formarea şi perfecţionarea continuă a 

experţilor anti-doping din cadrul Agenţiei.

I.1. Îmbunătățirea continuă a Sistemului 

de Management al Calității la nivelul 

Agenției

Sistemul de management al calității Agenției 

Naționale Anti-Doping a fost certificat pentru 

prima dată în anul 2007 în conformitate cu 

Standardul Internațional SR EN ISO 9001:2000 

care ulterior a devenit SR EN ISO 9001:2008, iar 

din 2015 a fost modificat prin SR EN ISO 

9001:2015. Acest standard internațional implică 

abordarea pe bază de proces care încorporează 

ciclul ”Planifică-Efectuează-Verifică-Acționează” 

(PDCA-Plan-Do-Check-Act). Abordarea pe bază de 

proces permite unei organizații să își planifice 

procesele și interacțiunile lor.

La baza sistemului de management al calității stau 

declarația de politică în domeniul calității și 

procedurile de sistem care stabilesc cadrul tuturor 

activităților. Certificarea a fost efectuată de către 

organismul de certificare TÜV CERT al TÜV 

Rheinland InterCert, unul dintre cele mai 

importante organisme internaţionale de 

certificare, cu sediul central în Köln, Germania. 

Această certificare a fost efectuată în conformitate 

cu procedurile TÜV CERT pentru auditare şi 

certificare.

Promovarea, coordonarea și monitorizarea, la 

nivel național, a luptei împotriva dopajului în 

sport prin adoptarea și implementarea politicilor 

și reglementărilor anti-doping în conformitate cu 

legislația în vigoare.

ź O lume în care să se aprecieze și să se 

promoveze un sport curat.

ź P r o t e j a r e a  s ă n ă t ă ţ i i ,  p r o m o v a r e a 

corectitudinii şi egalităţii pentru sportivii din 

toate sporturile.

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

MISIUNEA ANAD

VIZIUNEA ANAD

CAPITOLUL I
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În data de 11.10.2017 ANAD a primit vizita echipei 

de audit din partea firmei TÜV Rheinland care a 

efectuat auditul de supraveghere I din cea de-a 

patra recertificare, care a fost obținută în 

noiembrie 2016. Având în vedere faptul că 

începând cu anul 2008, ANAD își desfășoară 

activitatea și în baza programului de prevenire și 

combatere a producerii și traficului ilicit de 

substanțe dopante, domeniul de valabilitate al 

celui de-al treilea certificat emis în anul 2013 s-a 

extins la Prevenirea şi combaterea dopajului în sport 

şi  traficului ilicit de substanţe interzise.

Obiectivele auditului de supraveghere au fost:

ź determinarea conformității sistemului de 

management cu criteriile de audit;

ź determinarea capabilităţii sistemului de 

management de a se asigura că ANAD 

îndeplinește cerințele legale, reglementate și 

contractuale aplicabile;

ź determinarea eficacităţii sistemului de 

management de a asigura clientul că se poate 

aștepta în mod rezonalbil să își îndeplinească 

obiectivele specificate;

ź identificarea zonelor de îmbunătăţire 

potenţială a sistemului de management.

Pentru a stabili modul în care cerinţele, aplicabile 

şi specificate, ale sistemului de management al 

calităţii vor fi îndeplinite, ANAD a stabilit şi 

utilizează proceduri documentate ale sistemului 

de management al calităţii, în scopul asigurării 

identificării, definirii, controlului, verificării, 

măsurării, monitorizării şi analizării diferitelor 

procese ale sistemului de management al calităţii, 

privind eficacitatea implementării, punerii în 

aplicare şi a conformităţii cu standardul de 

referinţă SR EN ISO 9001:2015, a rezultatelor 

sistemului de management al calităţii în raport cu 

cerinţele şi îmbunătăţirea continuă. Față de 

standardul ISO 9001:2008, noul standard face 

referire la o abordare a proceselor pe bază de risc.

Procentul de satifacție a clientului a fost de 97%, 

determinat pe baza a 30 de chestionare 

completate de clienții ANAD  precum federațiile ,

sportive na ionale, dar și colaboratorilor externi.  ţ

Acest procent demonstrează faptul că 

serviciile oferite de ANAD sunt de 

c a l i t a t e ,  a p l i c â n d  c u  s t r i c t e ț e 

standardele internaționale în domeniu.  

Recunoașterea  internaț ională  a 

sistemului de management al calității 

reprezintă o garanție a cal ități i 

serviciilor oferite beneficiarilor noștri.

Echipa de audit a constatat că organizaţia a stabilit 

şi menţine un sistem eficace pentru a se asigura 

conformitatea cu politica şi cu obiectivele sale. 

Referitor la obiectivele auditului, echipa de audit 

a confirmat, că sistemul de management al ANAD 

este conform, este menținut în mod adecvat și 

implementat în ceea ce privește standardul de 

referință.

În concluzie, s-a decis menţinerea certificatului 

pentru domeniul de valabilitate stabilit de ANAD.

OBIECTIVELE AUDITULUI 

97% satisfacţia clienţilor
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I.2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi 

armonizarea legislaţiei naţionale în 

domeniile de activitate ale Agenţiei cu 

reglementări le internaţionale în 

domeniu

 

a) armonizarea, elaborarea, modificarea şi 

completarea cadrului legal privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport şi prevenirea şi 

combaterea producerii şi traficului ilicit de 

substanţe dopante cu grad mare de risc;

b) asigurarea reprezentării Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping în faţa instanţelor de judecată de 

toate gradele şi a altor autorităţi cu activitate 

jurisdicţională în vederea îndeplinirii obiectivelor 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping privind prevenirea 

şi combaterea dopajului în sport şi prevenirea şi 

combaterea producerii şi traficului ilicit de 

substanţe dopante cu grad mare de risc;

c) monitorizarea şi  controlul respectării 

prevederilor legale privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport şi a prevederilor 

legale privind prevenirea şi combaterea 

producerii traficului ilicit de substanţe dopante cu 

grad mare de risc, în colaborare cu Direcţia 

Generală de Testare, Anti-Trafic Substanţe 

Interzise, Relaţii Publice şi Internaţionale;

d) asigurarea încadrării  cu personal de 

specialitate calificat şi perfecţionarea continuă a 

personalului de specialitate al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping;

e) autorizarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping ca 

furnizor de formare profesională pentru ofiţerii 

de control doping;

f) implementarea standardelor de control intern 

managerial.

Pe parcursul anului 2017, Agenţia Naţională 

Anti-Doping a participat în calitate de co-

iniţiator şi a iniţiat şi definitivat următoarele 

proiecte de acte normative:

1. Hotărârea de Guvern nr. 744/2017 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.522/2006 privind aprobarea structurii 

organizatorice şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 816/ 

16.10.2017.

2. Ordinul preşedintelui ANAD nr. 

27/15.02.2017 pentru aprobarea 

formularului-tip al procesului-verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiei 

prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 

Ordinul preşedintelui ANAD nr. 101/08.05.2017 

privind aprobarea cuantumului taxelor de 

prelevare a probelor de control doping, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

136/23.02.2017.

3. Ordinul preşedintelui ANAD nr. 

101/08.05.2017 privind aprobarea 

cuantumului taxelor de prelevare a 

probelor de control doping, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

349/11.05.2017.

4. Ordinul preşedintelui ANAD nr. 

244/04.10.2017 privind aprobarea 

t a r i f u l u i  p e n t r u  f o r m a r e a  ş i 

perfecţionarea ofiţerilor de control 

doping - studii medii, publicat în Monitorul 

Oficial Partea I, nr. 883/27.10.2017.

5. Ordinul preşedintelui ANAD nr. 

OBIECTIVE PRINCIPALE 
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245/04.10.2017 pentru aprobarea Listei 

Interzise pentru anul 2018, publicat în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 883/27.10.2017.

În anul 2017, Agenţia Naţională Anti-Doping a fost 

parte într-un număr de 76 de dosare aflate în curs 

de soluţionare, în diferite faze procesuale, în 

calitate de reclamant, pârât, apelant, recurent şi 

intimat, creditor, debitor, până la data de 

31.12.2017, în faţa instantelor judecătoreşti de 

toate gradele, după cum urmează:

ź 46 dosare având ca obiect  plânger i 

contravenţionale ca urmare a aplicării 

sancţiunilor contravenţionale din  Legea nr. 

104/2008 republicată privind prevenirea şi 

combaterea producerii şi traficului ilicit de 

substanţe dopante cu grad mare de risc, din 

care 19 în curs de soluţionare la data de 

31.12.2017 şi 18 dosare finalizate în favoarea 

Agenţiei până la data de 31.12.2017.

ź 26 dosare ce au ca obiect pretenţii, executări 

silite şi litigii de muncă, din care 12 sunt în curs 

de soluţionare, 6 au fost finalizate în favoarea 

Agenţiei, 5 dosare au fost soluţionate în 

defavoarea Agenţiei, 2 dosare au fost 

suspendate pentru soluţionarea procedurii 

insolvenţei şi un dosar suspendat potrivit art. 

413 pct. 1 din Codul de procedură civilă: 

“Art. 413. - (1) Instanţa poate suspenda judecata: 

1. când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în 

parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care 

face obiectul unei alte judecăţi”.

ź 3 dosare care sunt pe rolul instanţei de 

judecată având ca obiect anulare act 

administrat iv  pe Legea nr.104/2008 

republicată, respectiv anulare ordin de 

încetare a activităţii.

ź Un dosar  având ca  obiec t  p lângere 

contravenţională ca urmare a aplicării 

sancţiunilor contravenţionale potrivit Legii nr. 

227/2006 privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport.

61%

34%

4%

1%

PLÂNGERI CONTRAVENŢIONALE LEGEA NR. 104/2008 REPUBLICATĂ

DOSARE CU ALT OBIECT (PRETENŢII, EXECUTĂRI SILITE ŞI LITIGII DE MUNCĂ)

DOSARE ANULARE ACT ADMINISTRATIV PE LEGEA 104/2008 REPUBLICATĂ

DOSAR AVÂND CA OBIECT PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ CA URMARE 
A APLICĂRII SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE POTRIVIT LEGII NR. 227/2006

Situaţia statistică a 

dosarelor ANAD

Figura nr. 1:
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I.3. Stadiul implementării Standardului 

de Control Intern/Managerial 

Sistemul de control intern/managerial din cadrul 

Agenției Naționale Anti-Doping reprezintă 

ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi 

implementate de către managementul şi 

personalul instituției, în vederea furnizării unei 

asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor 

entităţii publice într-un mod economic, eficient şi 

eficace, respectarea regulilor externe şi a politicilor 

şi regulilor managementului, protejarea bunurilor 

şi a informaţiilor, prevenirea şi depistarea 

fraudelor şi erorilor. 

Sistemul de control intern/managerial permite 

managementului instituției să constate abaterile 

de la îndeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au 

determinat şi măsurile ce se impun pentru 

înlăturarea acestora şi îndeplinirea obiectivelor.

În anul 2017 s-a constatat că au fost implementate 

toate standardele de control intern/managerial 

aplicabile instituţiei, iar sistemul de control 

managerial este conform.

În anul 2017, au fost elaborate, revizuite, aprobate 

și implementate 18 de proceduri de sistem și 

operaționale, astfel: o procedură de sistem și 17 

proceduri operaționale.

La nivelul ANAD este implementat Sistemul 

privind managementul calităţii în conformitate cu 

cerinţele Standardului Internaţional ISO 

9001:2015, în cadrul acestui sistem fiind elaborate 

un număr de 8 proceduri şi 4 instrucţiuni de lucru.

17 proceduri operaţionale

9 ANAD 2017
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având ca obiect
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silite şi litigii de 

muncă

46%

23%

19%

8%
4%

Figura nr. 2:
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I.4. Utilizarea resurselor Agenţiei în 

condiţii de economicitate, eficienţă, 

eficacitate pentru realizarea obiectivelor 

acesteia

Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-

Doping pentru anul 2017 au fost constituite din 

subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 

86,95%, venituri proprii în procent de 12,90%, 

realizate, în principal, din efectuarea controalelor 

doping în baza comenzilor cu structurile sportive 

naţionale şi internaţionale şi fonduri primite din 

partea UNESCO pentru proiectul „Crearea unei 

conduite etice şi responsabile în rândul sportivilor 

juniori din centrele olimpice în spirjinul unui 

sport curat” pentru anii 2016-2017, în procent de 

0,15%.  

Pentru anul 2017, prevederile bugetare privind 

veniturile proprii au fost de 1.282.000 lei şi au fost 

realizate în proporţie de 90,83% din totalul 

prevăzut. Acestea cuprind: comenzi interne şi 

externe privind prelevarea probelor de control 

doping, taxe privind activitatea prestată de 

Comisia de apel, taxe privind instruirea ofiţerilor 

de control doping, venituri din cursuri de instruire 

anti-doping, venituri din achitarea taxei privind 

autorizarea sălilor de fitness, cât şi venituri din 

achitarea taxei  de reautorizare,  amenzi 

contravenţionale aplicate conform Legii nr. 

227/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. Ponderea cea mai mare o 

reprezintă veniturile din comenzile încheiate cu 

federaţiile şi cluburile sportive naţionale având ca 

obiectiv prelevarea probelor de control doping. 

Su rse le  d e  f in an ţa re  în  2 0 1 7 P re v ăzu t R e a liza t 

le i le i % 

Su b v e n ţ ie  d e  la  b u g e tu l  

d e  s ta t 

8 .6 4 0 .0 0 0 8 .4 2 9 .7 1 3 9 7 ,5 7 

V e n itu r i p ro p r ii 1 .2 8 2 .0 0 0 1 .1 6 4 .4 3 8 9 0 ,8 3 

Fo n d u r i U N ESC O 1 4 .0 0 0 1 3 .8 8 7 9 9 ,1 9 

T o ta l 9 .9 3 6 .0 0 0 9 .6 3 8 .9 5 2  

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

VENITURI PROPRII

FONDURI UNESCO

Figura nr. 3: Sursele de finanţare ale ANAD

86,95%

12,9%

0,15%

10 ANAD 2017

Tabelul nr. 1: Sursele de finanţare ale ANAD



La nivel de cifre, cheltuielile Agenţiei Naţionale Anti-Doping au fost împărţite pe categorii distincte, astfel:

lei %

Cheltuieli de personal 4.695.183 49,05

Bunuri şi servicii 4.130.853 43,15

Alte transferuri 370.000 3,86

Alte cheltuieli 91.999 0,96

Cheltuieli de capital 244.959 2,56

Proiect UNESCO 39.734 0,42

Total 9.572.728 100

Categorii de cheltuieli 

în 2017

Realizat

Figura nr. 4: Veniturile proprii ale ANAD în 2017 (lei)
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Tabelul nr. 2: Categorii de cheltuieli în anul 2017

COMENZI INTERNE PRELEVARE (710.907 LEI)

COMENZI EXTERNE PRELEVARE (50.965 LEI)

PROIECT UNESCO (13.887 LEI)

TAXE REAUTORIZARE SĂLI FITNESS (39.500 LEI)

TAXĂ COMISIA DE APEL (18.900 LEI)

CURSURI INSTRUIRE ANTI-DOPING (60.000 LEI)

TAXE OFITERI CONTROL DOPING (5.000 LEI)

TAXA AUTORIZARE SĂLI FITNESS (67.500 LEI)

AMENZI CONFORM LEGII NR. 227/2006 (15.500 LEI)

ALTE VENITURI (196.166 LEI)

60%

17%

4%

1%

3%

2%

5%

1%

1%
6%



CHELTUIELI 2017

PERSONAL

CONTRIBUŢII ŞI COTIZAŢII LA
ORGANISME INTERNAŢIONALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

ACŢIUNI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC
ŞI SOCIAL CULTURAL         

PROIECT UNESCO

BUNURI ŞI SERVICII

Figura nr. 5: Categorii de cheltuieli în anul 2017

47,52%
41,57%

3,72%

0,93%

2,47%

0,4% 

I.5.Resursele umane ale Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping. Formarea şi 

perfecţionarea continuă a personalului 

Agenţiei

În anul 2017, salariaţii Agenţiei Naţionale Anti-

Doping responsabili cu activitatea de resurse 

umane au urmărit realizarea obiectivelor şi 

atribuţiilor ce le revin cu respectarea strictă a 

legislaţiei coordonatoare a domeniului, cele mai 

importante fiind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea-cadru nr. 

284/2010 pr iv ind salar i zarea uni tară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 227/2006 

privind prevenirea şi combaterea dopajului în 

sport, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr.  153/2017 priv ind salar izarea 

personalului din fonduri publice, Hotărârea 

Guvernului României nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

12 ANAD 2017



promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

României nr. 1522/2006 privind aprobarea 

structurii organizatorice şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping, cu modificările ulterioare, precum şi 

procedurile interne specifice.

În conformitate cu atribuţiile ce-i revin potrivit 

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

Regulamentului intern ale Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping, în cursul anului 2017 în domeniul 

resurse lor  umane  au  fos t  des făşura te 

următoarele activităţi:

ź a fost supus aprobării conducerii, care a emis 

un act administrativ în acest sens, Statul de 

funcţii al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

valabil de la 1 ianuarie 2017, de la 1 iulie 

2017, respectiv de la data de 17 noiembrie 

2017, corespunzător structurii organizatorice 

şi a numărului de posturi aprobate prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionale al 

ANAD şi s-a asigurat actualizarea acestuia în 

concordanţă cu modificările legislative 

apărute;

ź urmare aprobării Hotărârea nr. 744/2017 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.522/2006 privind aprobarea structurii 

organizatorice şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping, a fost actualizat 

Regulamentul Intern al Agenţiei Naţionale 

An t i -Dop ing ,  aproba t  p r in  o rd in  a l 

Preşedintelui ANAD;

ź pe baza statului de funcţii, s-au întocmit lunar, 

statele de funcţii nominale, în care este 

evidenţiată fluctuaţia personalului şi care stau 

la baza calculului lunar al salariilor;

ź conform solicitărilor compartimentelor de 

specialitate, în anul 2017 s-a asigurat 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea a două posturi vacante;

ź totodată, pentru asigurarea forţei de muncă 

necesare realizării activităţii ANAD, s-au 

întreprins măsurile ce se impun şi s-au 

întocmit documentaţiile pentru detaşarea 

unui număr de doi salariaţi;

ź s-a colaborat cu salariaţii cu funcţii de 

c o n d u c e r e  d i n  c a d r u l  c e l o r l a l t e 

compartimente pentru realizarea evaluării 

personalului ANAD pentru activitatea depusă 

în anul 2016, în conformitate cu procedurile 

specifice, întocmite în baza prevederilor 

Ordinului S.G.G. nr.218/2011 privind 

aprobarea  Cr i ter i i lor  de  eva luare  a 

performanţelor profesionale individuale 

pentru personalul contractual din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului şi al 

structurilor fără personalitate juridică din 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care 

se finanţează prin bugetul Secretariatului 

General al Guvernului;

ź au fost întocmite actele administrative 

(contracte individuale de muncă, acte 

adiţionale, ordine) privind modificările 

intervenite în situaţia funcţiilor şi a salariaţilor 

(încadrări de noi salariaţi, încetări ale 

contractelor de muncă, detaşări, modificări 

ale tranşelor de vechime, suspendări), care s-

au operat în aplicaţia Registrul General de 

Evidenţă a Salariaţilor şi au fost transmise prin 

portalul Revisal către Inspectoratul Teritorial 

de Muncă;

ź au fost întocmite, completate şi actualizate, 

după caz, dosarele personale ale salariaţilor, 

cu date şi documente referitoare la pregătirea 

profesională, drepturile salariale, concedii şi 

orice modificări survenite faţă de situaţia 
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iniţială;

ź s-a urmărit respectarea prevederilor legale în 

ceea ce priveşte drepturile salariaţilor la 

concedii de odihnă, concedii plătite pentru 

situaţii deosebite, concedii fără plată;

ź în conformitate cu prevederile Legii nr. 

319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 

muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, în cursul lunii noiembrie 2016 s-a 

efectuat controlul medical periodic întregului 

personal;

ź în cursul lunii martie a fost elaborat şi aprobat 

Planul anual de perfecţionare al salariaţilor 

din cadrul ANAD, document care a fost revizuit 

în luna octombrie 2017;

ź lunar, s-a asigurat întocmirea documentaţiei 

pentru plata salariilor personalului propriu şi 

a colaboratorilor ANAD şi, corelat cu aceasta, 

au fost întocmite şi eliberate către salariaţi şi 

către membrii comisiilor constituite pe lângă 

ANAD adeverinţele fiscale aferente anului 

2016;

ź evoluţia personalului ANAD, ca şi a veniturilor 

salariale obţinute, au fost urmărite lunar, prin 

întocmirea situaţiilor statistice referitoare la 

numărul de salariaţi şi la fondul de salarizare, 

care se transmit ordonatorului principal de 

credite şi direcţiei municipale de statistică;

ź la solicitarea salariaţilor, s-au eliberat diverse 

adeverinţe şi/sau, în conformitate cu H.G. nr. 

500/2011 privind registrul general de 

evidenţă a salariaţilor şi H. G. nr. 905/2017 

privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor, documente care să ateste 

calitatea de salariat, copii certificate ale 

documentelor existente în dosarul personal 

sau copii ale paginilor din registrul electronic 

de evidenţă;

ź în cursul anului 2017, specialiştii din cadrul 

Direcţiei Economice, Administrativ, Juridic şi 

Resurse Umane  şi Direcţiei Juridice şi Resurse 

Umane au acordat asistenţă în domeniu 

tuturor salariaţilor care au solicitat informaţii 

în legătură cu diverse probleme legate de 

contractele de muncă sau de sistemul de 

salarizare.
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Obiectivul general al programului de educare și 

informare constă în creșterea gradului de 

conștientizare și educare a sportivilor, a 

personalului asistent și a celorlalți factori implicați 

asupra pericolelor și consecințelor practicării 

dopajului în sport și protejarea sănătății 

segmentului tânăr de populație cu focusare pe 

sportivi.

ź Creșterea gradului de conștientizare asupra 

riscurilor utilizării substanțelor și/sau 

metodelor interzise de către sportivi; 
ź Crearea unui mediu activ în lupta anti-doping 

și dezvoltarea de atitudini și practici pentru 

practicarea sportului fără dopaj;
ź Dezvoltarea unui sistem informațional pentru 

facilitarea accesului publicului țintă la  

informațiile relevante din domeniu;
ź Educarea și responsabilizarea sportivilor din 

loturile naționale și olimpice în raport cu 

exigențele Jocurilor Olimpice și Jocurilor 

Paralimpice;
ź Promovarea programelor educative, a 

valorilor eticii, integrității și  fairplay-ului în 

sport prin implicarea sportivilor activi sau 

retrași din activitatea sportivă;
ź Dezvoltarea de parteneriate cu unitățile de 

învățământ cu profil sportiv pentru inițierea și 

derularea  unor proiecte privind lupta 

împotriva dopajului în sport;
ź Dezvoltarea de parteneriate cu unitățile 

superioare de învățământ cu profil sportiv 

pentru introducerea cursului anti-doping în 

programele de învățământ ale acestora;
ź C re ș t e re a  g ra d u l u i  d e  i m p l i c a re  ș i 

responsabilizare a personalului asistent și a 

familiei sportivului în practicarea unui sport 

curat și adoptarea unui stil de viață sănătos;
ź Informarea mass-mediei din România asupra 

politicilor și legislației care guvernează 

activitatea anti-doping, pentru o cunoaștere 

corectă a fenomenului dopajului în sport;
ź Dezvoltarea de parteneriate cu organisme 

naționale și internaționale din domeniul 

sănătății, cu organisme profesionale pentru 

informarea personalului medical cu privire la 

reglementările anti-doping; 
ź Dezvoltarea unor parteneriate cu entitățile 

care desfășoară activități de culturism şi 

fitness.

Grupurile țintă cărora se adresează programul 

educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii 

sportivi, personalul medical și media (Figura nr. 

6).

Figura nr. 6: Grupurile țintă din programul de 

educație anti-doping

Agenţia Națională Anti-Doping și-a asumat rolul 

de responsabil în implementarea politicii anti-

doping la nivel național, dezvoltând în acest sens 

mai multe programe: educație, testare, cercetare 

științifică, dezvoltare instituțională și nu în ultimul 

rând, cooperare internațională. 

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, INFORMARE ŞI PREVENIRE 

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL II

MANAGERI

SPORTIVI

PERSONAL

MEDICAL

SPO
RTIV

I

ANTRENORI

MASS
-MEDIA
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Partea a doua a Codului Mondial Anti-Doping, 

principalul instrument în activitatea anti-doping, 

abordează subiectul educației anti-doping, 

oferind organizați i lor anti-doping l inii le 

directoare de organizare și desfășurare a 

programelor educative. În accepțiunea Codului, 

scopul principal al programului educativ este 

acela de a preveni. Vorbim aici de folosirea cu sau 

fără intenție de către sportivi a substanțelor și a 

metodelor interzise ce ar conduce pe de o parte la 

alterarea spiritului sportului, iar pe de altă parte 

ar avea consecințe mai mult sau mai puțin grave 

asupra sănătății. Așa că, în virtutea acestora, 

Agenția și-a propus dezvoltarea unui program 

educativ atât pentru sportivii de performanță cât 

și pentru tinerii sportivi și, bineînțeles pentru 

personalul  as is tent  a l  sport iv i lor .  Es te 

binecunoscut faptul că, personalul asistent al 

sportivilor are un rol deosebit în educarea 

sportivilor prin influența semnificativă pe care o 

au asupra lor. 
În cadrul programului educativ, am dezvoltat și 

implementat mai multe campanii educative, 

urmărind creșterea de la an la an atât a calității 

acestora cât și a numărului lor. Am pornit de la 

metode tradiționale la început, acum ajungând să 

utilizăm atât metode tradiționale cât și din cele 

mai moderne. Am urmărit și în mare măsură am și 

reușit să creștem gradul de încredere a sportivilor 

în echipa ANAD, așa încât să nu ne mai vadă doar 

ca pe "niște polițiști" care vânează sportivii ce vor 

să prindă gustul "mărului otrăvit", ci ca pe cei care 

îi sprijină în obținerea performanțelor curate.

În anul 2017, ANAD a elaborat Planul Național 

Anual de Educație, cuprinzând cele 6 campanii 

educative ce au fost derulate pe parcursul anului: 

- „Primii paşi pentru un sport curat”, „Festivalul 

Olimpic al Tineretului European de Iarnă 

ERZURUM 2017-Șansa sportivilor curaţi”, 

„Festivalul Olimpic al Tineretului European de 

Vară GYOR 2017-Șansa sportivilor curaţi”, 

„Jocurile Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018 - 

Șansa sportivilor curaţi”, „ATHLETE OUTREACH”  și 

„NU Dopajului!”.

Figura nr. 7: Distribuția acțiunilor din campaniile educative ale ANAD
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Planul Național Anual de Educație a inclus 128 de 

acțiuni distribuite în campaniile educative 

implementate de ANAD. 

La finalul anului 2017, au fost efectuate 231 de 

acțiuni educative (din care 95 acțiuni prin întâlniri 

directe și 136 prin intermediul platformei de e-

learning edu.anad.ro), la care au participat 5189 

sportivi, antrenori, medici, personal asistent al 

sportivilor, elevi și profesori. 

136 sportivi au accesat platforma de e-learning 

edu.anad.ro și au urmat cursurile de instruire 

anti-doping în vederea obținerii atestatului de 

educație anti-doping pentru participarea la 

Festivalurile și Jocurile Olimpice.

Această campanie se desfășoară pe două module: 

primul modul se adresează elevilor din școlile cu 

profil sportiv, clasele I-VIII, iar cel de-al doilea 

modul se adresează elevilor din liceele cu profil 

sportiv, clasele IX-XII.
Scopul acestei campanii este reprezentat de 

promovarea valorilor intrinseci ale sportului în 

vederea prevenirii și combaterii dopajului în 

sport. 
Având în vedere rezultatele remarcabile obținute 

în cadrul acestei campanii, în perioadele 2011-

2013 și 2013-2015, rezultate reliefate în lucrările 

copiilor participanți la campanie, Agenția 

Națională Anti-Doping a hotărât prelungirea 

parteneriatului cu Ministerul Educației Naționale  

în vederea derulării campaniei pe o perioadă de 

încă doi ani (2016-2018). Față de anii anteriori, au 

fost acceptate și solicitări ale instituțiilor școlare 

care nu au un profil exclusiv de sport, pentru 

organizarea de acțiuni educative.

PLANUL NAŢIONAL ANUAL DE EDUCAŢIE

128 ACŢIUNI ÎN 2017 

231 ACŢIUNI EFECTUATE ÎN 2017

5189 PARTICIPANŢI 

136 SPORTIVI AU ACCESAT

PLATFORMA

II. 1. CAMPANIA „PRIMII PAŞI PENTRU UN SPORT CURAT”

Broșura-

primul modul

Broșura-

al doilea modul

Afișul campaniei

10 ACŢIUNI 

ÎN 2017
781

ELEVI

63

CADRE 

DIDACTICE
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Tabel nr. 3: Planul acţiunilor educative desfăşurate în cadrul Campaniei

„Primii paşi pentru un sport curat” în anul 2017

Primii paşi pentru un sport curat
Primii paşi pentru un sport curat

18 ANAD 2017

  

Data 

Structura 

Educaţională 

Metoda de 

transmitere a 

informaţiilor 

Nr. 

Participanţi 

 

Auditoriu 

 

Localitate 

 

6.mar.17 

COLEGIUL 

TEHNIC 

ENERGETIC 

 

Acţiune educativă 

 

78 

 

70 elevi şi 8 

cadre didactice 

 

CRAIOVA 

 

3.apr.17 

LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV 

 

Acţiune educativă 

 

46 

 

45 elevi şi 1 

cadru didactic 

 

BACĂU 

 

3.apr.17 

COLEGIUL 

SPORTIV "NADIA 

COMĂNECI" 

 

Acţiune educativă 

 

37 

 

35 elevi şi 2 

cadre didactice 

 

ONEŞTI 

 

15.mai.17 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

 NR. 1 

 

Acţiune educativă 

 

54 

 

50 elevi şi 4  

cadre didactice 

 

ALEXANDRIA 

 

15.mai.17 

 

LICEUL TEORETIC 

 

Acţiune educativă 

 

53 

 

50 elevi şi 3 

cadre didactice 

 

ZIMNICEA 

 

 

15.mai.17 

ŞCOALA 

GENERALĂ 

NR.150 

 

Acţiune educativă 

"Şcoala altfel" 

 

33 

 

31 elevi şi 2 

cadre didactice 

 

BUCUREŞTI 

(SEDIUL ANAD) 

 

28.sept.17 

COLEGIUL 

TEHNIC 

ENERGETIC 

 

Acţiune educativă 

 

73 

70 elevi şi 3 

cadre didactice 

RÂMNICU 

VÂLCEA 

 

30.oct.17 

 

LICEUL TEORETIC  

 

Acţiune educativă 

"Şcoala altfel" 

 

90 

 

70 elevi şi 20 

cadre didactice 

 

VIDELE 

 

7.noi.17 

LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV – 

CLUBUL SPORTIV 

ŞCOLAR 

 

Acţiune educativă 

"Şcoala altfel" 

 

210 

 

200 elevi şi 10 

cadre didactice 

 

SUCEAVA 

 

7.noi.17 

LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV – 

CLUBUL SPORTIV 

ŞCOLAR 

 

Acţiune educativă 

"Şcoala altfel" 

 

170 

160 

elevi/sportivi şi 

10 profesori/ 

antrenori 

 

SUCEAVA 

 

TOTAL 

  

10 acţiuni 

educative 

 

781 elevi şi 

63 cadre 

didactice 

  

 



Figura nr. 8: Acţiuni educative desfăşurate în anul 2017, în cadrul Campaniei 

„Primii paşi pentru un sport curat”

Prezentările susținute de către lectorii ANAD, 

„Natura şi limitele beneficiilor sale. De la plante 

etnobotanice la droguri şi doping”, şi „Efectele 

adverse ale substanţelor  interz ise”,  au 

reprezentat punctul de plecare în dezbaterile cu 

privire la riscul utilizării suplimentelor alimentare 

și ale substanțelor interzise.
Fiecare instituție de învățământ preuniversitar își 

programează o perioadă dedicată activităților 

educative extracurriculare și extrașcolare, în 

cadrul Programului Național „Școala altfel: Să 

știi mai multe, să fii mai bun!”, organizate 

de  Ministerul Educației Naționale. 

Scopul programului a constat în oferirea 

posibilității elevilor de a participa la acțiuni de 

interes pentru ei, de a-și pune în valoare 

aptitudinile și de a participa la diverse acțiuni în 

contexte nonformale. 
Agenția Națională Anti-Doping a profitat de 

această perioadă și a încercat să  atragă cât mai 

mulți elevi în demersul de promovare a unui 

„sport curat“ în România.  
Astfel, cu această ocazie, am oferit elevilor și 

cadrelor didactice posibilitatea de a vizita sediul 

Agenției Naționale Anti-Doping și Laboratorul de 

Control Doping.

Şcoala Altfel

Primii Paşi pentru sport curat

Şcoala Altfel

Primii Paşi pentru sport curat
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În conformitate cu Strategia Națională Anti-

Doping, aprobată prin H.G. nr. 221/2013, ANAD 

organizează campanii educative speciale dedicate 

Jocurilor și Festivalurilor Olimpice.
Anul 2017 a fost marcat chiar de la începutul 

anului de participarea sportivilor țării noastre la 

Festivalul Olimpic al Tineretului European, 

desfășurat în localitatea Erzurum, Turcia. 

De asemenea, a fost un an reprezentativ și 

important și pentru sporturile de vară în vederea 

participării sportivilor noștri la Festivalul Olimpic 

al Tineretului European de la Gyor, Ungaria. 
Iar spre final de an, am început să ne pregătim și 

să demarăm Campania pentru Jocurile Olimpice 

de Iarnă, ce vor avea loc în perioada 9-25 

Februarie 2018, la PyeongChang, Coreea de Sud.
În acest sens, ANAD a inițiat și implementat 

campanii le educat ive speciale dedicate 

sportivilor olimpici care sunt deja o tradiție, și 

anume: Campania „FOTE ERZURUM 2017 - 

Șansa sportivilor curaţi”,  „FOTE GYOR 

2017 - Șansa sportivilor curaţi”și 

Campania „JO PyeongChang 2018 - Șansa 

sportivilor curaţi”.

Printr-o Hotărâre a Biroului Executiv al COSR din 

2008, s-a decis ca toţi sportivii şi personalul 

medical al Lotului Olimpic să urmeze Cursurile de 

educaţie anti-doping şi să obţină Atestatul de 

Educaţie Anti-Doping.
Astfel, a fost elaborat de către Agenție ca bază de 

informare pentru sportivi i  ol impici  și  a 

personalului medical al acestora, suportul de curs 

numit „Curs de instruire anti-doping pentru 

sportivii lotului olimpic”. 

Totodată, încă din anul 2016, pentru a veni în 

sprijinul sportivilor care se află mai tot timpul în 

cantonamente şi în locaţii greu accesibile sau în 

afara ţării, ANAD a creat o platformă de e-learning 

(edu.anad.ro). Această platformă le oferă 

sportivilor un acces rapid la informaţie scalându-

se automat pe orice dispozitiv (laptop, pc, tabletă, 

smartphone). Accesul se face prin intermediul 

conturilor de facebook sau gmail, sau prin crearea 

unui cont nou ce va fi aprobat de un administrator 

sau profesor. 

Platforma conţine 6 lecţii obligatoriu de parcurs 

pentru accesarea examenului final al cursului. 

Astfel, fiecare sportiv care a urmat cursul şi a 

susţinut examenul a obţinut „Atestatul de 

Educaţie Anti-Doping”, atestat obligatoriu pentru 

a putea participa la Jocurile Olimpice, aşa cum s-a 

decis de către Biroul Executiv al COSR.

În perioada 11-18 februarie a avut loc ediția 

Festivalului Olimpic al Tineretului European de 

Iarnă de la Erzurum, Turcia. Cu această ocazie, 

Agenţia Naţională Anti-Doping a demarat de la 

începutul anului pentru sportivii țării noastre, 

campania educativă „FOTE ERZURUM 2017 - 

Şansa sportivilor curaţi!”.
În cadrul acestei campanii au fost organizate 29 de  

cursuri de instruire anti-doping și astfel, în luna 

februarie au fost acordate 29 de „Atestate de 

Educație Anti-Doping” sportivilor componenți ai 

lotului lărgit pentru FOTE ERZURUM 2017. Aceste 

atestate s-au acordat în urma instruirii prin 

i n t e r m e d i u l  p l a t f o r m e i  d e  e - l e a r n i n g 

edu.anad.ro, dat fiind faptul că cei mai mulți 

sportivi se antrenează în străinătate.

II.2. CAMPANII DEDICATE JOCURILOR OLIMPICE

II.2.1. CAMPANIA „FOTE ERZURUM 2017 - ŞANSA SPORTIVILOR CURAŢI”

29 cursuri de instruire 

anti-doping
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În data de 10 februarie 2017, Agenția Națională 

Anti-Doping a fost prezentă la COSR-Izvorani 

alături de delegația României care urma să 

participe la Festivalul Olimpic de Iarnă al 

Tineretului European. Tuturor sportivilor care au 

urmat Cursurile de educație anti-doping le-a fost 

înmânat „Atestatul de Educație Anti-Doping” și 

pliantul „Minighid pentru produse farmaceutice 

permise în sport”, iar personalului asistent al 

acestora le-a fost oferită și „Lista Interzisă 2017”.

Această campanie s-a desfăşurat atât prin 

i n t e r m e d i u l  p l a t f o r m e i  d e  e - l e a r n i n g 

edu.anad.ro, cât şi prin intermediul întâlnirilor 

faţă în faţă cu sportivii şi personalul asistent al 

acestora. 
Astfel, în cadrul campaniei „FOTE GYOR 2017 - 

Șansa sportivilor curaţi!” au fost organizate 84 de  

cursuri de educație anti-doping, din care 6 acțiuni 

prin întâlniri directe cu sportivii, fiind instruiți 111 

sportivi și personalul asistent al acestora în cadrul 

acțiunilor educative și 78 sportivi prin intermediul 

platformei. 

În urma efectuării cursului de educaţie anti-

doping şi a susţinerii examenului pentru 

obţinerea atestatului de educaţie anti-doping, în 

luna iulie, au fost acordate 83 „Atestate de 

Educație Anti-Doping” sportivilor componenți ai 

lotului lărgit pentru Festivalul Olimpic al 

Tineretului European de vară de la Gyor, Ungaria.

În data de 21 Iulie 2017, Agenţia Naţională Anti-

Doping a fost prezentă la baza COSR de la Izvorani 

alături de delegaţia României care urma să 

participe la Festivalul Olimpic de Vară al 

Tineretului European. 

Tuturor sportivilor care au urmat Cursurile de 

educaţie anti-doping le-a fost înmânat „Atestatul 

de Educaţie Anti-Doping” şi pliantul „Minighid 

pentru produse farmaceutice permise în sport”, 

iar personalului asistent al acestora le-a fost 

oferită şi „Lista Interzisă 2017”.

Disciplina 

sportivă 

Educaţie  

Platforma de e-learning 

(edu.anad.ro) 

Educaţie 

Delegaţia 

olimpică 

Patinaj artistic 2 2 

Sărituri cu schiurile 6 6 

Schi aplin 4 4 

Schi biatlon 7 7 

Schi fond 5 5 

Short track 4 4 

Snowboard 1 1 

Personal asistent al 

sportivilor 

 22 

TOTAL 29 51 

 

Tabelul nr.4: Distribuția participanţilor la acțiunile 

educative pe discipline în funcție de modul de 

organizare

II.2.2. CAMPANIA „FOTE GYOR 2017 - ŞANSA SPORTIVILOR CURAŢI”
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Tabelul nr. 5: Distribuția participanților la acțiunile educative pe discipline

în funcție de modul de organizare

II.2.3. CAMPANIA „JO PyeongChang 2018 - ŞANSA SPORTIVILOR CURAŢI”

Încă de la finalul acestui an, am început să ne 

pregătim și să demarăm Campania pentru 

Jocurile Olimpice de Iarnă, ce vor avea loc în 

perioada 9-25 Februarie 2018, la PyeongChang, 

Coreea de Sud.
Cei 56 de sportivi care fac parte din lotul lărgit 

pentru participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă 

– PyeongChang 2018, au început încă din luna 

noiembrie să acceseze platforma de e-learning și 

să urmeze cursurile de instruire anti-doping în 

vederea obținerii atestatului de educație anti-

doping. 
Așadar, în anul 2017, 29 de sportivi români 

participanţi la JO PyeongChang au fost educați 

prin intermediul platformei de e-learning 

edu.anad.ro.

29 sportivi educaţi

 în 2017

22 ANAD 2017

Educaţie Educaţie

Platforma de e-learning 

(edu.anad.ro)
Delegaţia olimpică

Atletism 22 2 24

Ciclism 3 3

Gimnastică 

artistică
4 3 7

Handbal 18 18

Judo 12 11

Kaiac canoe 5 5

Nataţie 10 10

Tenis 4 4

29

(24 antrenori, 5 

cadre medicale)

TOTAL 78 5 111

Disciplina 

sportivă

Educaţie prin 

întâlniri directe

Personal 

asistent al 

sportivilor



II.3. CAMPANIA „NU DOPAJULUI”

Campania „NU Dopajului!” este campania 

permanentă a ANAD, inițiată din anul 2006 și se 

desfășoară pe două module.  se Modulul I

adresează sportivilor de nivel naţional şi 

internaţional, juniori şi seniori, antrenori şi 

personalului medical, iar  se modulul II

adresează personalului direcţiilor judeţene 

pentru sport, managerilor cluburilor sportive şi 

directorilor şcolilor şi liceelor cu profil sportiv. 

Acțiunile din această campanie au fost organizate 

la propunerea ANAD, dar și la solicitarea 

structurilor sportive.
În anul 2017, s-au organizat 68 de acțiuni 

educative, din care 19 la solicitarea federațiilor 

sportive naționale, 4 la solicitarea cluburilor 

sportive naționale, 41 organizate de ANAD, 2 la 

solicitarea Federației Internaționale de Handbal 

(EHF), una la solicitarea Asociației Române pentru 

Educație Pediatrică în Medicina de Familie 

(AREPMF) și una la invitația Colegiului Medicilor 

din Municipiul București. (Figura nr. 9) 

La aceste acțiuni educative au participat 1022 

sportivi, 1170 antrenori, 947 personal asistent al 

sportivilor și 16 directori și manageri de cluburi 

sportive. 

Sportivii participanți la aceste acțiuni sunt 

legitimați la următoarele discipline sportive: 

automobilism, bob și sanie, box, culturism și 

fitness, dans sportiv, haltere, judo, kaiac canoe, 

karate, kempo, lupte, polo, powerlifting, 

radioamatorism, scrimă, tir cu arcul și tir sportiv.

Figura nr. 9: Distribuţia acțiunilor educative, în funcție de solicitant  
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Tabelul nr. 6: Acțiuni educative desfăşurate în cadrul Campaniei „NU Dopajului!” 
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NR. 

CRT.
DATA SOLICITANT DISCIPLINA NR.PARTICIPANŢI AUDITORIU LOCALITATE

1.   06.ian.17 ANAD FR FOTBAL 11
medici şi 

kinetoterapeuţi
BUCUREŞTI

2.   20.ian.17 ANAD
FR KARATE 

TRADIŢIONAL
30

Curs perfecţionare 

antrenori

POIANA 

BRAŞOV

3.   23.ian.17 ANAD FR LUPTE 18

lot naţional lupte 

libere, feminin şi 

masculin

POIANA 

BRAŞOV

4.   27.ian.17 ANAD
FR CULTURISM 

ŞI FITNESS
20

Curs instructori 

fitness FitClass
BUCUREŞTI

5.   29.ian.17 ANAD

FR 

TAEKWONDO 

WTF

40
Curs perfecţionare 

antrenori
BUCUREŞTI

6.   15.feb.17 ANAD FR SCRIMĂ 18
lot naţional sabie 

masculin, seniori
BUCUREŞTI

7.   19.feb.17 ANAD

FR KARATE 

KYOKUSHIN-

IKO2

80
50 Sportivi, 30 

antrenori
ORADEA

8.   23.feb.17 ANAD FR SCRIMĂ 42

lot naţional spadă 

feminin, seniori şi 

juniori

IZVORANI

9.   23.feb.17 AREPMF AREPMF 80

80 medici, Conferinţa 

Naţională - Asociaţia 

Română pentru 

Educaţie Pediatrică în 

Medicina de Familie

SINAIA

10.   02.mar.17 ANAD

FR 

GIMNASTICĂ 

RITMICĂ

33
Curs perfecţionare 

antrenori
BUCUREŞTI

11.   05.mar.17
FR 

CULTURISM

FR CULTURISM 

ŞI FITNESS
12

Curs instructori 

fitness FitClass
BUCUREŞTI

12.   17.mar.17 ANAD

CSM 

TIMIŞOARA 

SARACENS

37
35 sportivi, 2 

antrenori
BUCUREŞTI

13.   22.mar.17 ANAD

FR NATAŢIE ŞI 

PENTATLON 

MODERN

30

30 pliante - 

Campionatul Naţional 

seniori, tineret şi 

juniori

BACĂU

14.   23.mar.17 ANAD
CSM 

TIMIŞOARA
30 Sportivi TIMIŞOARA

15.   24.mar.17 ANAD DSJ TIMIŞ 16
16 directori şi 

manageri
TIMIŞOARA
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NR. 

CRT.
DATA SOLICITANT DISCIPLINA NR.PARTICIPANŢI AUDITORIU LOCALITATE

16.   29.mar.17 ANAD
FR 

AUTOMOBILISM
90

50 Sportivi, 20 

antrenori, 20 

personal asistent

BRAŞOV

17.   31.mar.17 ANAD
FR CULTURISM ŞI 

FITNESS
15

Campionatul Naţional 

de cadeţi, juniori şi 

masters

TÂRGU 

MUREŞ

18.   31.mar.17 ANAD
FR CULTURISM ŞI 

FITNESS
25

Curs instructori 

fitness FitClass
BUCUREŞTI

19.   01.apr.17 ANAD FR BOB ŞI SANIE 80 sportivi
MIERCUREA 

CIUC

20.   05.apr.17

FR 

TAEKWONDO 

WTF

FR TAEKWONDO 

WTF
80

ETU Under 21 

Championships

SOFIA-

BULGARIA

21.   22.apr.17
COLEGIUL 

MEDICILOR

COLEGIUL 

MEDICILOR
800

ediţia V a Conferinţei 

Colegiului Medicilor 

din Municipiul 

Bucureşti

BUCUREŞTI

22.   25.apr.17 ANAD FR KAIAC CANOE 130

Curs perfecţionare 

antrenori - 

Campionatul Naţional 

de Primăvară juniori

BASCOV

23.   25.apr.17 ANAD FR POLO 20 lot U 17 BUCUREŞTI

24.   03.mai.17 ANAD FR JUDO 18
16 sportive CNOPJ 

feminin, 2 antrenori
IZVORANI

25.   05.mai.17 FR POLO FR POLO 18

17 sportivi-lotul 

naţional de polo 

juniori şi 1 personal 

asistent

BUCUREŞTI

26.   17.mai.17 ANAD FR HALTERE 25 25 antrenori ONEŞTI

27.   17.mai.17 ANAD FR LUPTE 14
CNOPJ, 13 sportivi şi 1 

antrenor
IZVORANI

28.   17.mai.17 ANAD FR KEMPO 28
25 sportivi, 3 

antrenori
BUCUREŞTI

29.   27.mai.17

FR 

AUTOMOBILI

SM

FR 

AUTOMOBILISM
30

Seminar pt. piloţii de 

viteză în coastă
BRAŞOV

30.   30.mai.17 FR LUPTE FR LUPTE 17
14 sportivi, 3 

antrenori

POIANA 

BRAŞOV

31.   09.iun.17 ANAD

COMITETUL 

NAŢIONAL 

PARALIMPIC

22
20 sportivi, 2 

antrenori
CLUJ NAPOCA

32.   16.iun.17 ANAD
FR DANS 

SPORTIV
65

Curs perfecţionare 

antrenori şi 

instructori

MAMAIA

33.   19.iun.17 FR HANDBAL FR HANDBAL 70
Curs perfecţionare 

antrenori
BUCUREŞTI
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NR. 

CRT.
DATA SOLICITANT DISCIPLINA NR.PARTICIPANŢI AUDITORIU LOCALITATE

34.   22-Jun-17
FR HOCHEI PE 

GHEAŢĂ

FR HOCHEI PE 

GHEAŢĂ
30

Seminar antrenori de 

juniori
BUCUREŞTI

35.   23-Jun-17 FR LUPTE FR LUPTE 100

Curs naţional de 

perfecţionare 

antrenori

LIMANU-2 

MAI

36.   27-Jun-17 ANAD
FR TIR CU 

ARCUL
22

20 sportivi-lot juniori 

I şi cadeţi, 2 antrenori

IZVORUL 

MUREŞULUI

37.   28-Jun-17 EHF EHF 18 lot naţional U 19 BUCUREŞTI

38.   29-Jun-17 EHF EHF 24 lot naţional U 17 EFORIE SUD

39.   12-Jul-17 CSS TRIUMF CSS TRIUMF 14 antrenori BUCUREŞTI

40.   15-Jul-17 ANAD
FR DANS 

SPORTIV
42

40 sportivi lot 

naţional, 2 antrenori
REGHIN

41.   19.aug.17 ANAD FR HALTERE 22
20 Sportivi, 2 

antrenori
BOTOŞANI

42.   29.aug.17 ANAD
FR BOB şI 

SANIE
60

50 Sportivi, 10 

antrenori

CÂMPULUNG 

MUSCEL

43.   01.sept.17
FR 

CULTURISM

FR CULTURISM 

ŞI FITNESS
19

Curs instructori 

fitness FitClass
BUCUREŞTI

44.   04.sept.17
ENERGETIC LL 

SPORTS CLUB

ENERGETIC LL 

SPORTS CLUB
30

25 Sportivi, 5 

antrenori
FUNDATA

45.   12.sept.17

CLUBUL 

SPORTUL 

STUDENŢESC

CLUBUL 

SPORTUL 

STUDENŢESC

13

secţia rugby, 10 

sportivi, 1 antrenor, 2 

personal asistent

BUCUREŞTI

46.   13.sept.17

CLUBUL 

SPORTUL 

STUDENŢESC

CLUBUL 

SPORTUL 

STUDENŢESC

25

secţia polo, 23 

sportivi, 2 

kinetoterapeuţi

BUCUREŞTI

47.   14.sept.17 FR BOX FR BOX 31
25 Sportivi, 6 

antrenori
BRĂILA

48.   29.sept.17 ANAD
FR CULTURISM 

ŞI FITNESS
30

antrenori şi 

instructori, 

Campionatul Naţional 

de Culturism seniori

SIBIU

49.   06.oct.17 ANAD FR TIR SPORTIV 35
Curs perfecţionare 

antrenori
BUCUREŞTI

50.   06.oct.17 ANAD

FR NATAŢIE ŞI 

PENTATLON 

MODERN

30
Curs perfecţionare 

antrenori
IZVORANI
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NR. 

CRT.
DATA SOLICITANT DISCIPLINA NR.PARTICIPANŢI AUDITORIU LOCALITATE

51.   14.oct.17 ANAD FR KARATE 100

Curs licenţiere şi 

perfecţionare 

antrenori şi 

instructori - 80, 

sportivi - 20

IZVORANI

52.   20.oct.17
FR TENIS DE 

MASĂ

FR TENIS DE 

MASĂ
15

Curs perfecţionare 

antrenori

CÂMPULUNG 

MUSCEL

53.   21.oct.17 FR ATLETISM FR ATLETISM 40

Curs perfecţionare 

antrenori, grupa de 

aruncări

POIANA 

BRAŞOV

54.   25.oct.17
FR KAIAC 

CANOE

FR KAIAC 

CANOE
31

3 antrenori şi 28 

sportivi ai loturilor de 

juniori şi tineret

BASCOV

55.   27.oct.17 FR ATLETISM FR ATLETISM 60

Consfătuire, grupa 

semifond, fond, 

maraton, marş şi 

alergare montană

BUCUREŞTI

56.   31.oct.17 FR HALTERE FR HALTERE 35
Curs perfecţionare 

antrenori
BASCOV

57.   03.nov.17 FR ATLETISM FR ATLETISM 30

Consfătuire, grupa 

sprint, garduri şi 

sărituri

BUCUREŞTI

58.   08.nov.17 ANAD FR JUDO 16
CNOPJ feminin, 15 

sportive, 1 antrenor
IZVORANI

59.   08.nov.17 ANAD FR JUDO 20
CNOPJ masculin, 18 

sportivi, 2 antrenori
IZVORANI

60.   08.nov.17
FR KAIAC 

CANOE

FR KAIAC 

CANOE
17

3 antrenori şi 14 

sportivi ai loturilor de 

seniori

SNAGOV

61.   08.nov.17 ANAD
FR KAIAC 

CANOE
17

2 antrenori şi 15 

sportivi ai loturilor de 

juniori

SNAGOV

62.   10.nov.17 ANAD
FR 

POWERLIFTING
30

25 Sportivi, 5 

antrenori
SIBIU

63.   18.nov.17
FR 

CULTURISM

FR CULTURISM 

ŞI FITNESS
12

Curs instructori 

fitness FitClass
BUCUREŞTI

64.   24.nov.17 ANAD FR CANOTAJ 30
Curs perfecţionare 

antrenori
SNAGOV

65.   25.nov.17 ANAD
FR TIR CU 

ARCUL
30

Curs perfecţionare 

antrenori
BUCUREŞTI



Nu Dopajului!
Nu Dopajului!

Tot în cadrul campaniei „NU Dopajului!”, ANAD 

participă la cursuri de formare și perfecționare a 

antrenorilor organizate de federațiile sportive 

naționale.
În acest an, ANAD a participat la 25 cursuri de 

perfecționare a antrenorilor organizate de FR 

Atletism, FR Automobilism, FR Canotaj, FR 

Culturism şi Fitness, FR Dans sportiv, FR 

Gimnastică ritmică, FR Haltere, FR Handbal, FR 

Hochei pe gheaţă, FR Kaiac Canoe, FR Karate, FR 

Karate Tradiţional, FR Lupte, FR Nataţie şi 

Pentatlon Modern, FR Taekwondo WTF, FR Tenis 

de Masă, FR Tir cu Arcul şi FR Tir sportiv, la care au 

participat 1051 antrenori. (Figura nr. 10)
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NR. 

CRT.
DATA SOLICITANT DISCIPLINA NR.PARTICIPANŢI AUDITORIU LOCALITATE

66.   29.nov.17 ANAD
FR KAIAC 

CANOE
30

Curs perfecţionare 

antrenori
IZVORANI

3.155

(1.022 sportivi, 

1.170 antrenori, 

947 personal 

asistent şi 16 

directori şi 

manageri de 

cluburi sportive)

TOTAL

30
20

40
33

12
25

100

65 70

100

19

3530

100

15

40

60

35 30

12

30 30 3030 30

FR
 K

AIA
C 

CA
NOE

FR
 K

ARA
TE

 TR
ADIŢ

IO
NAL

FR
 C

ULT
URI

SM
 ŞI

 FI
TN

ES
S

FR
 TA

EK
W

ONDO W
TF

FR
 G

IM
NAST

IC
Ă R

IT
M

IC
Ă

FR
 C

ULT
URI

SM
 ŞI

 FI
TN

ES
S

FR
 C

ULT
URI

SM
 ŞI

 FI
TN

ES
S

FR
 K

AIA
C 

CA
NOE

FR
 A

UTO
M

OBI
LIS

M

FR
 D

ANS S
PO

RT
IV

FR
 H

ANDBA
L

FR
 H

OCH
EI

 P
E G

HEA
ŢĂ

FR
 LU

PT
E

FR
 C

ULT
URI

SM
 ŞI

 FI
TN

ES
S

FR
 TI

R 
SP

ORT
IV

FR
 N

AT
AT

IE
 ŞI

 P
EN

TA
TL

ON M
ODER

N

FR
 K

ARA
TE

FR
 TE

NIS
 D

E M
ASĂ

FR
 A

TL
ET

IS
M

FR
 A

TL
ET

IS
M

FR
 H

ALT
ER

E

FR
 A

TL
ET

IS
M

FR
 C

ULT
URI

SM
 ŞI

 FI
TN

ES
S

FR
 C

ANOTA
J

FR
 TI

R 
CU

 A
RC

UL

continuare din pagina 27

Figura nr. 10: Reprezentarea grafică a beneficiarilor Cursurilor de formare și 

perfecționare a antrenorilor



În cadrul modulului II, care se adresează 

personalului direcţiilor judeţene pentru sport, 

managerilor cluburilor sportive şi directorilor 

şcolilor şi liceelor cu profil sportiv a fost organizată 

în data de 24 martie 2017, la Timişoara, o acţiune 

educativă desfăşurată cu sprijinul Direcţiei 

Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, unde au 

fost convocate şi judeţele Caraş-Severin, 

Mehedinţi, Hunedoara şi Arad. Dintre cei 

convocaţi, au participat doar reprezentanţii 

Direcţi i lor din judeţele Caraş Severin şi 

Hunedoara.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş a 

fost reprezentată de conducerea instituţiei şi 

responsabilii pe probleme de sport, directorii 

cluburilor din subordinea sa, reprezentanţi ai 

Universităţii de Vest Timişoara şi ai Liceului cu 

Program Sportiv “Banatul”. Din auditoriu au făcut 

parte 16 directori şi manageri ai cluburilor şi 

liceelor sportive.
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II.4. CAMPANIA „ATHLETE OUTREACH”

Încă din anul 2007, ANAD, sub egida WADA, 

desfăşoară campania educativă „Athlete 

Outreach” care se adresează sportivi lor 

participanţi la evenimente sportive internaţionale 

organizate pe teritoriul României. 

Agenţia din România este una din cele 100 de 

organizaţii anti-doping care beneficiază de 

sprijinul WADA în implementarea acestei 

campanii pentru educarea şi informarea 

sportivilor din punct de vedere anti-doping.

Scopul acestor acţiuni a constat în informarea 

sportivilor şi personalului asistent cu privire la: 

drepturile şi responsabilităţile acestora în timpul 

controlului doping, Lista Interzisă, efectele 

secundare ale substanţelor incluse în Lista 

Interzisă şi riscurile dopajului, importanţa 

reglementărilor anti-doping pe plan naţional şi 

internaţional, de asemenea despre programe şi 

iniţiative privind această problematică.

Pe  per ioada desfășurăr i i  compet i ț i i lor 

internaționale pe teritoriul României, sportivii 

participanți vin la standul Agenției, unde, își 

testează cunoștințele referitoare la reglementările 

anti-doping prin intermediul unui quiz (Play True 

Quiz). În cazul obținerii unui punctaj maxim, sunt 

recompensați cu materiale promoționale 

personalizate cu însemnele Agenției Naționale 

Anti-Doping și Agenției Mondiale Anti-Doping. 

Deși pare o joacă pentru sportivi, pentru Agenție 

este poate cel mai bun instrument de verificare a 

cunoștințelor sportivilor români și străini 

referitoare la reglementările anti-doping. Astfel, 

avem un feedback al acțiunilor educative ale 

ANAD și am putea spune și un mod de a evalua 

unde ne situăm în raport cu alte țări în funcție de 

nivelul cunoștințelor sportivilor din țările 

respective.
ANAD a participat la 10 evenimente sportive 

internaţionale la care a organizat acţiuni 

educative, unde sportivii şi-au manifestat 

interesul faţă de informaţiile transmise de experţii 

Agenției. 
Aproximativ 892 sportivi au beneficiat de 

informaţiile transmise prin acţiunile organizate în 

cadrul acestei campanii educative.
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Figura nr. 11: Acțiuni educative 

desfăşurate în cadrul 

Campaniei  „Athlete Outreach”
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II.5. ACŢIUNI EDUCATIVE desfăşurate în cele 8 zone geografice de 

      dezvoltare economică ale României

Tabelul nr. 7: Repartizarea acțiunilor educative pe cele 8 zone geografice 

de dezvoltare economică ale României

Nr. crt.

Zona de 

dezvoltare 

geografică

Localitate 
Nr. de acţiuni 

educative

Acţiuni UNESCO-

Localitate

Nr. acţiuni 

UNESCO

Iaşi 2

Botoşani 1 Botoşani 2

Bacău 2 Bacău 2

Bârlad 2

Oneşti 2

Suceava 2

Vatra Dornei 1

TOTAL 8 8

Eforie Sud 1

Limanu - 2 

Mai
1

Mamaia 1

TOTAL 3 0

Alexandria 1

Brăila 1 Brăila 2

Bascov 4 Bascov 2

Câmpulung 

Muscel
3

Câmpulung 

Muscel
2

Piteşti 1

Sinaia 1

Slatina 2

Videle 1

Zimnicea 1

TOTAL 13 8

Craiova 2

Râmnicu 

Vâlcea
1 Râmnicu Vâlcea 2

TOTAL 3 2

Orşova 2

Timişoara 2

TOTAL 2

Oradea 1

TOTAL 1 2

4.   Oltenia

5.   Banat

6.   Crişana

1.   Moldova

2.   Dobrogea

3.   Muntenia
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II.6. ALTE ACŢIUNI DE EDUCAŢIE ANTI-DOPING

Acțiuni educative de inițiere în utilizarea 

S i s t e m u l u i  d e  A d m i n i s t r a r e  ș i 

Management Anti-Doping (ADAMS)

În cadrul acţiunilor de iniţiere în utillizarea 

programului ADAMS s-a acordat consultanţă 

pentru 59 de sportivi de la disciplinele sportive 

atletism, baschet, box, canotaj, fotbal, handbal, 

judo, kempo, lupte, polo, rugby, schi, snowboard, 

tenis de masă, triatlon şi volei pentru completarea 

în programul ADAMS a informaţiilor privind 

localizarea, astfel încât aceştia să nu înregistreze 

nicio abatere de necompletare corectă a 

informaţiilor de localizare. Aceştia au fost incluşi 

în Lotul de Testare Înregistrat pentru anul 2017.
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2

TOTAL 2 0

TOTAL 95 34

platforma accesări 136

ADAMS consultanţă 59

Sofia, Bulgaria

231 acţiuni

Nr. crt.

Zona de 

dezvoltare 

geografică

Localitate 
Nr. de acţiuni 

educative

Acţiuni UNESCO-

Localitate

Nr. acţiuni 

UNESCO

Bistriţa 1 Bistriţa 2

Braşov 2 Braşov 4

Cluj Napoca 2

Fundata 1

Izvorul 

Mureşului
2

Miercurea Ciuc 1

Poiana Braşov 4

Reghin 1

Sibiu 2

Sighişoara 2

Târgu Mureş 1

TOTAL 17 8

Bucureşti 33 Bucureşti 2

Izvorani 10 Izvorani 2

Snagov 3 Snagov 2

TOTAL 46 6

7.   Transilvania

8.   Bucureşti-Ilfov

Alte acţiuni educative 



II.7. Activitatea de comunicare

În luna februarie a anului 2017, Agenţia Naţională 

Anti-Doping şi Colegiul Medicilor din Bucureşti au 

încheiat un protocol de colaborare. Scopul 

a c e s t u i a  e s t e  d e  a  s p o r i  c o l a b o ra re a 

in ter ins t i tu ţ ională  în  d i rec ţ ia  c reăr i i  ş i 

implementării de programe informativ-educative 

pentru prevenirea şi combaterea dopajului în 

sport.

Concret, cele două instituţii vor elabora şi 

desfăşura programe şi acţiuni comune prin care 

încearcă să atragă atenţia asupra pericolului 

consumului de substanţe dopante. 

În acest sens, au fost elaborate documente 

informative şi s-au organizat în comun cursuri de 

pregătire la care vor lua parte nu doar sportivi 

profesionişti, amatori sau practicanţi ai sportului 

recreativ, ci şi medici. Rolul acestora în creşterea 

gradului de conştientizare a publicului larg (şi 

îndeosebi a sportivilor) asupra pericolelor 

reprezentate de consumarea substanţelor aflate 

pe „Lista Interzisă” a Agenţiei Mondiale Anti-

Doping este unul de extremă importanţă, în 

accepţia ambelor instituţii.

„10 aprilie – Ziua Sportului Curat” a fost 

sărbătorită în 2017 în colaborare cu Federaţia 

Română de Hochei pe Gheaţă. Astfel, s-a 

desfăşurat o acţiune la Galaţi  cu ocazia 

Campionatului Mondial de Hochei pentru seniori, 

unde selecţionata României a participat şi a 

obţinut aurul (şi cu aceasta, accederea într-o 

grupă valorică superioară).

Agenţia Naţională Anti-Doping a avut onoarea de a 

acorda t rofeul  SPORT CURAT portarulu i 

„tricolorilor", Toke Zoltan.

Scopul aniversării acestei zile este de a atrage 

atenţia unui public cât mai larg asupra luptei 

desfăşurate la nivel global împotriva dopajului,

ANAD şi Colegiul Medicilor din Bucureşti - PROTOCOL DE COLABORARE

10 aprilie - ZIUA SPORTULUI CURAT ÎN ROMÂNIA
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flagel ce afectează grav şi în mod direct sportul, iar 

în mod indirect, întreaga societate.

„Ziua Sportului Curat” este una specială, dedicată 

nu doar sportivilor, antrenorilor şi în general, 

oamenilor implicaţi în sport. Este o zi în care 

organizaţii sportive (cluburi, federaţii, ligi 

profesioniste) alături de colectivităţi întregi, 

practicanţi ai sportului sau simpli iubitori ai 

fenomenului, sărbătoresc principiile ce ghidează 

sportul curat, performanţa nealterată de mijloace 

şi metode interzise. Data de 10 aprilie a fost 

stabilită ca „Ziua Sportului Curat” în anul 2014, 

prin „Declaraţia de la Montevideo”, document 

semnat iniţial de 17 state, în cooperare cu Agenţia 

Mondială Anti-Doping. În România, „Ziua 

Sportului Curat” a devenit sărbătoare oficială în 

2016, prin Hotărâre de Guvern, la iniţiativa 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 
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MATERIALE INFORMATIV-EDUCATIVE - Ediţia 2017  

Lista Interzisă cuprinde toate substanţele interzise 

în sport şi se actualizează în fiecare an de către 

Agenţia Mondială Anti-Doping. Acest material se 

pune la dispoziţia sportivilor şi a personalului 

asistent al acestora în cadrul acţiunilor educative. 

În fiecare an, Agenția Națională Anti-Doping 

actualizează pliantele, broșurile și afișele pe care le 

distribuie, pentru ca acestea să fie în deplină 

concordanță cu modificările și completările 

survenite în regulamentele internaționale și în 

legislație. Anul 2017 nu a făcut excepție. Au fost 

editate variantele vechi ale documentelor și au fost 

realizate pliante, broșuri și afișe noi. Întrucât ele se 

adresează nu doar sportivilor noștri, ci și celor 

străini, o bună parte a materialelor sunt în limba 

engleză.

Broșura de prezentare a Agenției, documentul în 

format clasic pe care oficialii instituției noastre și 

lectorii care susțin acțiunile educative îl folosesc în 

continuare cu succes, a fost de asemenea 

actualizat. Broșura este ca o carte de vizită extinsă a 

Agenției noastre.

Utilizat intens în acțiunile educative, filmul care 

prezintă pașii pe care sportivii îi urmează în timpul 

controlului doping era disponibil, până anul 

trecut, doar în limba engleză. Acesta era redat de 

pe site-ul WADA, sau de pe canalul YouTube al 

acesteia. 

În 2017, ANAD a realizat dublarea în limba română 

a acestei producții utile, pentru o mai ușoară și 

eficientă expunere către sportivii noștri.

Încărcat pe canalul YouTube al ANAD, acesta nu a 

adunat încă un număr mare de vizualizări, însă e 

un bun început, promovarea lui va continua în anii 

următori, iar utilitatea sa este de netăgăduit.

LISTA INTERZISĂ - 2017, 2018 BROŞURA DE PREZENTARE ANAD

FILM PAŞII CONTROLULUI DOPING PLAINTE, BROŞURI ŞI AFIŞE
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE DISEMINARE A INFORMAŢIEI  

Prin intermediul comunicatelor de presă, 

reprezentanţii mass-media au  fost informaţi cu 

privire la:

ź acţiunile desfăşurate în cadrul celor şase 

programe desfăşurate de Agenţie, programul 

de educare, informare şi prevenire, programul 

de testare, programul de cercetare, programul 

de cooperare internaţională, programul de 

prevenire şi combatere a traficului ilicit de 

substanţe interzise, programul de dezvoltare 

instituţională;

ź participarea reprezentanţilor Agenţiei la 

manifestările naţionale şi internaţionale în 

domeniu;

ź cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-

doping şi modul de soluţionare al acestora.

Participarea la emisiunile de radio şi televiziune pe 

subiecte din domeniul sportiv a fost asigurată de 

către preşedintele Agenţiei – doamna Graziela 

Vâjială (participarea la 2 emisiuni DigiSport și 

Sport Total FM, precum și 22 de intervenții 

televizate în cadrul programelor informative.

De la începutul anului 2017, numărul de persoane 

care urmăresc („Like”) pagina ANAD a crescut de la 

700 la peste 820. Mai departe, algoritmul 

Facebook (care cere bani pentru a asigura 

răspândirea cu eficienţă maximă a informaţiei) 

face ca postările noastre să ajungă la doar puţin 

peste jumătate din această cifră. Cu toate acestea, 

prin realizarea unui conţinut interesant şi relevant 

pentru publicul nostru ţintă, am reuşit să avem 

postări care să ajungă şi la peste 1.200 de 

persoane, şi o postare-record cu rată de propagare 

(„reach”) de peste 2.000 de persoane.

Din activitatea desfăşurată până în prezent pe 

Facebook, am observat că publicul nostru ţintă 

apreciază informaţiile relevante şi este atras 

îndeosebi de fotografiile realizate cu ocazia 

acţiunilor educative organizate de către Agenţie. 

De asemenea, este foarte apreciată şi participarea 

conducerii instituţiei la diverse evenimente cu 

ecou pe plan internaţional.

Unul dintre cele mai importante aspecte pozitive 

reieşite din activitatea noastră pe reţeaua de 

socializare Facebook este reprezentată de 

scăderea numărului de petiţii şi solicitări/cereri de 

informaţii în format clasic. Astfel, având la 

d ispoz i ţ ie  aces t  ins t rument  modern de 

comunicare, publicul căruia ne adresăm (sportivi, 

medici, personal asistent, reprezentanţi ai 

federaţiilor şi cluburilor sportive ş.a.m.d.), au 

posibilitatea să ne contacteze direct şi să obţină un 

răspuns aproape instant din partea noastră. Nu în 

ultimul rând, primim informaţii şi ponturi de la 

sportivi în legătură cu posibile încălcări ale 

reglementărilor anti-doping, ceea ce reprezintă 

încă un aspect demn de luat în seamă şi dezvoltat 

într-o formă sau alta în viitorul apropiat.

Pentru 2018, se propune păstrarea ritmului şi a 

calităţii postărilor, cu un accent sporit pe 

evidenţierea acţiunilor şi activităţilor educative ale 

Agenţiei, prin publicarea de fotografii de la acţiuni. 

COMUNICATE DE PRESĂ

EMISIUNI RADIO-TV

FACEBOOK 
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Obiectivul general al programului de testare 

doping constă în realizarea unui număr relevant 

de teste în competiţie şi în afara competiţiei, fără 

aviz prealabil, în vederea protejării sănătăţii 

sportivilor şi a dreptului fundamental al acestora 

de a practica un sport curat.

ź Elaborarea şi realizarea Planului Naţional 

Anual de Testare, într-un mod relevant, 

coerent şi integrat;
ź Stabilirea Lotului de Testare Înregistrat şi 

gestionarea acestuia conform normelor 

interne şi internaţionale în vigoare;
ź Formarea, perfecţionarea şi instruirea 

permanentă a ofiţerilor de control doping în 

conformitate cu Standardul Ocupaţional 

aprobat;
ź Gestionarea rezultatelor controlului doping şi 

a scutirilor de uz terapeutic, conform 

normelor interne şi internaţionale în vigoare;
ź Administrarea eficientă şi promovarea 

Sistemului de Management şi Administrare 

Anti-Doping (ADAMS) al Agenţiei Mondiale 

Anti-Doping.

Conform Standardului Internaţional pentru 

Testare şi Investigaţii, a H.G. nr. 771/2015 pentru 

mofificarea şi completarea H.G. nr. 244/2015 

privind Normele metodologice de organizare şi 

desfăşurare a controlului doping, a Documentului 

Tehnic pentru Analize Specifice pe Discipline 

Sportive, versiunea 2.1, precum şi a Modelelor de 

bună practică elaborate de WADA, Agenţia 

Naţională Anti-Doping a distribuit testările doping 

pentru urină şi sânge pentru fiecare disciplină 

sportivă.
În vederea îndeplinirii obiectivului general, ANAD 

întocmeşte Planul Naţional Anual de Testare şi 

Lotul de Testare Înregistrat pe care-l gestionează 

prin ADAMS, gestionează rezultatele controalelor 

doping, organizează cursul de formare şi 

perfecţionare a ofiţerilor de control doping, 

gestionează scutirile pentru uz terapeutic. De 

asemenea, în vederea realizării obiectivelor 

propuse colaborarează cu structurile sportive 

naţionale şi internaţionale.
Având în vedere notorietatea de care se bucură 

ANAD pe plan internaţional, mai multe organizaţii 

sportive internaţionale au desemnat Agenţia ca 

autoritate de recoltare la o serie de competiţii 

internaţionale desfaşurate pe teritoriul României 

în anul 2017. 

Astfel, ANAD a fost autoritate de recoltare la: 
ź Cupa Mondială de sanie pe piste naturale, 

pentru seniori;
ź Campionat Mondial de Kaiac Canoe U23;
ź Campionat Mondial de juniori şi masters, 

culturism;
ź Campionatul European de Gimnastică, 

seniori;
ź Campionatul European de box masculin, 

seniori U22;
ź Campionatul European de rugby U20, 

masculin;
ź Campionat European de box pentru juniori;
ź Campionat European de cros duatlon;
ź Eurobaschet masculin;
ź Campionatul European Grand Prix, tir cu 

arcul;
ź Open European de Juniori, judo;
ź Cupa Mondială de floretă;
ź Cupa Europeană de kempo;
ź Campionat Balcanic de atletism pentru 
       juniori 1.

PROGRAMUL DE TESTARE DOPING

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL III
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Agenţia întocmeşte Planul Naţional Anual de 

Testare, pe baza datelor primite de la federaţiile 

sportive naţionale, în condiţiile art. 52 din Legea 

nr. 227/2006, republicată, cu modificări şi 

completări ulterioare dar şi ţinând cont de riscul 

de dopaj din cadrul fiecarei discipline sportive, de 

numărul total de sportivi legitimaţi.

Agenţia evaluează riscul de dopaj pentru fiecare 

disciplină sportivă pe baza informaţiilor proprii, 

culese de la structurile sportive şi a procedurii de 

evaluare a riscului. 

Planificarea testărilor doping a constat în 

distribuirea eficientă a testelor doping, atât în 

competiţie, cât şi în afara competiţiei, pentru 

sportivii de nivel naţional şi internaţional, 

participanţi la competiţii şi/sau manifestări 

sportive naţionale şi internaţionale, incluzând, 

dar nelimitându-se la sportivii din Lotul de Testare 

Înregistrat. 

ANAD a urmărit ca testările în afara competiţiei, 

fără aviz prealabil să se realizeze cu prioritate. 

Totodată, ţinând seama de faptul că  cele mai 

multe cazuri de încălcări a reglementărilor anti-

doping au fost înregistrate la sportivii juniori şi 

cadeţi, ANAD a pus un accent deosebit pe testarea 

sportivilor din aceste categorii.

Testele au fost distribuite pentru 57 din 74 de 

federaţii sportive din România în acord cu 

criteriile specificate în Legea nr. 227/2006, H.G. 

nr. 771/2015, Standardul Internaţional pentru 

Testare şi Investigaţii şi cu Strategia Naţională Anti-

Doping.

Bugetul alocat pe anul 2017 pentru programul de 

testare doping a fost de 1275000 lei. La nivel 

naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului a 

raportat un număr de 249 673 sportivi legitimaţi şi 

950 sportivi de elită. Prin urmare, pentru fiecare 

sportiv legitimat s-a alocat o sumă de aproximativ 

5,11 lei, o sumă foarte mică raportată la valoarea 

unui test doping, costul minim de prelevare a unei 

probe biologice fiind de aproximativ 600 lei.

ANAD a recoltat un număr de 3251 probe 

biologice de la sportivii legitimaţi la federaţiile 

sportive naţionale.

Din bugetul ANAD, în baza planului de testare, au 

fost recoltate 2031 probe biologice, reprezentând 

63% din numărul total de probe. Restul probelor 

au fost recoltate la solicitarea Federaţiilor Sportive 

Naţionale (953 probe), Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român (222 probe), Cluburilor Sportive 

Naţionale (45 probe).

Din cele 3251 de probe doping au fost recoltate 

2942 probe de urină şi 309 probe de 

sânge, în competiţie şi în afara competiţiei, fără 

aviz prealabil. 

III.1. Planul Anual de Testare

3251

2942 309

PROBE BIOLOGICE

DE SÂNGE

PROBE BIOLOGICE

DE URINĂ

PROBE BIOLOGICE RECOLTATE ÎN 2017
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Figura nr. 12: Distribuţia testelor doping efectuate în funcţie de solicitant

Tabelul nr. 8: Teste doping efectuate în anul 2017

2942

410 408

SUPUSE ANALIZEI 

PENTRU IDENTIFICARE GHRF

SUPUSE ANALIZEI 

PENTRU IDENTIFICARE EPO

PROBE BIOLOGICE URINĂ RECOLTATE ÎN 2017
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2031

953

222

45

ANAD

FEDERAŢII

COSR

CUBURI

Urină Sânge Urină Sânge Urină Sânge Urină Sânge Urină Sânge 

În competiţie 1129 55 595 0 0 0 45 0 1769 55

TOTAL 1829 202 951 2 117 105 45 0 2942 309

TIPUL 

TESTĂRII

TOTAL

0 0 1173 254

TOTAL 2031 953 222 45 3251

700 147 356 2 117 105
În afara 

competiţiei

PLANIFICARE ANAD
SOLICITARE 

FEDERAŢII
SOLICITARE COSR

SOLICITARE 

CLUBURI



Tabelul nr. 9: Distribuţia probelor de urină în funcţie de discipline sportive şi solicitant

42 ANAD 2017

Solicitant Solicitant Solicitant 

FSN  COSR Club

1.   AIKIDO 10 2 - - 12

2.   ALPINISM 3 7 - - 10

3.   ARTE MARȚIALE 10 6 - - 16

4.   ATLETISM 255 86 42 1 384

5.   AUTOMOBILISM 9 - - - 9

6.   BADMINTON 10 9 - - 19

7.   BASCHET 134 46 - - 180

8.   BASEBALL 4 - - - 4

9.   BOB-SANIE 24 25 - - 49

10.   BOX 83 40 - - 123

11.   BRIDGE - - - - 0

12.   CANOTAJ 106 25 - - 131

13.   CICLISM - 4 5 16 25

14.   CN Paralimpic 17 4 - - 21

15.   CULTURISM 51 64 - - 115

16.   DANS SPORTIV 11 16 - - 27

17.   ECVESTRĂ - 2 - - 2

18.   FOTBAL 181 16 - 12 209

19.   F. TENIS - 3 - - 3

20.   GIMNASTICĂ 54 17 14 - 85

21.   G. RITMICĂ 15 3 - - 18

22.   HALTERE 111 33 - - 144

23.   HANDBAL 75 33 42 - 150

24.   HOCHEI PE GHEAȚĂ 20 44 - - 64

25.   HOCHEI PE IARBĂ 7 3 - - 10

26.   JUDO 46 34 24 - 104

27.   KAIAC-CANOE 75 35 12 - 122

28.   KARATE MODERN 12 12 - - 24

29.   KARATE TRAD 11 3 - - 14

30.   KARATE WUKF 10 6 - - 16

31.   KYOKUSHINKAI 10 5 - - 15

32.   KARTING - 3 - - 3

33.   KEMPO 20 13 - - 33

34.   LUPTE 78 27 - - 105

35.   MOTOCICLISM 5 4 - - 9

36.   NATAȚIE 51 18 20 - 89

Nr. crt. Disciplina sportivă

Solicitant 

ANAD

TOTAL



Cele 309 probe de sânge au fost recoltate pentru analiza hormonului de creştere (hGH) aşa cum reiese din 

Tabelul nr. 10.

Tabelul nr. 10: Distribuţia probelor de sânge  recoltate pentru analiza hGH 

 în funcţie de disciplina sportivă

NR. CRT. DISCIPLINA 

SPORTIVĂ

SOLICITANT 

COSR

SOLICITANT 

ANAD

SOLICITANT       

FSN

TOTAL

1.   ARTE MARȚIALE - 1 - 1

2.   ATLETISM 17 29 - 46

3.   BASCHET - 13 - 13

4.   BOB-SANIE - 1 - 1

5.   BOX - 13 - 13
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Solicitant Solicitant Solicitant 

FSN  COSR Club

37.   ORIENTARE 10 9 - - 19

38.   PATINAJ - - 10 - 10

39.   POLO 76 17 - - 93

40.   POPICE - 12 - - 12

41.   POWERLIFTING 15 10 - - 25

42.   RUGBY 84 46 - - 130

43.   ȘAH - 3 - - 3

44.   SAMBO 5 18 - - 23

45.   SCHI BIATLON 13 26 44 - 83

46.   SCRABBLE - - - - 0

47.   SCRIMĂ 44 25 - - 69

48.   TAEKWONDO ITF 15 4 - - 19

49.   TAEKWONDO WTF 11 14 - - 25

50.   TENIS DE CÂMP 28 18 9 - 55

51.   TENIS DE MASĂ 64 16 - - 80

52.   TIR SPORTIV 24 8 - 14 46

53.   TIR CU ARCUL 10 1 - - 11

54.   TRIATLON 19 8 - - 27

55.   VOLEI 95 59 - - 154

56.   YACHTING 4 6 - - 10

57.   ASOCIAȚII SPORTIVE 6 5 - 2 13

TOTAL GENERAL 2031 953 222 45 3251

Nr. crt. Disciplina sportivă
Solicitant 

ANAD

TOTAL
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NR. CRT. DISCIPLINA 

SPORTIVĂ

SOLICITANT 

COSR

SOLICITANT 

ANAD

SOLICITANT       

FSN

TOTAL

6.   CANOTAJ - 10 - 10

7.   CULTURISM - 12 - 12

8.   DANS SPORTIV - 1 - 1

9.   FOTBAL - 22 - 22

10.   GIMNASTICĂ 7 2 - 9

11.   G. RITMICĂ - 1 - 1

12.   HALTERE - 31 - 31

13.   HANDBAL 21 - - 21

14.   HOCHEI PE 

GHEAȚĂ

- 4 - 4

15.   HOCHEI PE IARBĂ - 1 - 1

16.   JUDO 12 2 - 14

17.   KAIAC-CANOE 6 5 - 11

18.   KARATE MODERN - 1 - 1

19.   KARATE TRAD - 1 - 1

20.   KARATE WUKF - 1 - 1

21.   KYOKUSHINKAI - 1 - 1

22.   LUPTE - 7 - 7

23.   NATAȚIE 10 3 - 13

24.   PATINAJ 5 - - 5

25.   POLO - 7 - 7

26.   POWERLIFTING - 5 2 7

27.   RUGBY - 10 - 10

28.   SCHI BIATLON 22 1 - 23

29.   SCRIMĂ - 4 - 4

30.   TAEKWONDO WTF - 1 - 1

31.   TENIS DE CÂMP 5 2 - 7

32.   TENIS DE MASĂ - 3 - 3

33.   TRIATLON - 1 - 1

34.   VOLEI - 6 - 6

TOTAL GENERAL 105 202 2 309



După cum se poate observa din tabelul alăturat, 

cele mai multe probe de sânge s-au recoltat la 

atletism, haltere, schi, fotbal, gimnastică şi judo,  

discipline la care efortul este de forţă, viteză şi 

sportivii au nevoie de masă musculară, de 

ligamente întărite, ceea ce ar putea conduce spre 

îmbunătăţirea artificială a performanţelor 

sportive şi recurgerea la utilizarea hGH.

Agenţia Mondială Anti-Doping a elaborat un 

Document Tehnic ca parte a Standardului 

Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 

Documentul Tehnic evaluează riscurile de folosire 

a substanţelor sau metodelor interzise, în 

anumite sporturi şi discipline sportive, în acord cu 

art. 5.4.1 din Codul Mondial Anti-Doping şi care 

permite implementarea unor programe anti-

doping mai inteligente şi eficiente de către WADA, 

Organizaţii Anti-Doping, Federaţii Internaţionale.

Documentul tehnic pentru analiză specifică în 

sport (TDSSA) are rolul de a asigura că toate 

substanţele interzise care sunt catalogate cu risc 

crescut de folosire în anumite sporturi/discipline 

sportive, sunt supuse unui analize profunde de 

către toate organizaţiile anti-doping care 

efectuează testări în aceste sporturi/discipline 

sportive. 

Dezvoltarea TDSSA este bazată pe o abordare 

ştiinţifică, legând cerinţele fiziologice şi non - 

fiziologice de performanţa sportivă, cu beneficiul 

potenţial ergogenic al substanţelor interzise. 

TDSSA va îmbunătăţi şi alte programe anti-

doping, precum Paşaportul Biologic al Sportivului 

sau culegerea de informaţii şi investigaţii.

În distribuirea probelor recoltate de ANAD s-a 

ţinut seama de cerinţele specifice, Documentul 

Tehnic  al  Agenţiei Mondiale Anti-Doping pentru 

analize specifice , în funcţie de disciplina sportivă.

În tabelul de mai jos sunt evidenţiate, în 

procente, valorile din TDSSA şi valorile rezultate în 

urma testărilor efectuate de ANAD.

Tabelul nr. 11: Distribuţia probelor doping recoltate pe discipline sportive, 

 conform cerinţelor  TDSSA 2017
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TOTAL 
TOTAL 

ANAD
EPO ANAD EPO ANAD

hGH 

ANAD

hGH 

ANAD

GHRFs 

ANAD

GHRFs 

ANAD

ANAD  realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus

AIKIDO 15 10 1 0 1 0 1 0

ALPINISM 6 3 1 1 0 0 0 0

ARTE MARŢIALE 12 10 0 1 0 1 0 1

ARTE MARŢIALE DE CONTACT 10 0 0 0 0 0 0 0

ATLETISM  Probe combinate 10 18 3 7 3 0 3 7

ATLETISM Sărituri 40 64 6 7 9 18 9 11

ATLETISM Fond 60 66 36 27 3 4 3 7

ATLETISM Semifond 30 38 11 13 4 3 4 4

ATLETISM Sprint 50 71 7 8 11 14 11 21

ATLETISM Aruncări 40 40 2 2 6 7 6 9

AUTOMOBILISM 6 9 0 0 0 0 0 0

DISCIPLINA   SPORTIVĂ
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TOTAL 
TOTAL 

ANAD
EPO ANAD EPO ANAD

hGH 

ANAD

hGH 

ANAD

GHRFs 

ANAD

GHRFs 

ANAD

ANAD  realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus

BOB SANIE Bob 10 7 0 3 1 1 1 3

BOB SANIE Skeleton 10 1 0 1 1 0 1 1

BOB SANIE Sanie 10 16 0 0 2 0 2 0

BOX 70 83 12 18 8 13 8 15

CANOTAJ 100 106 30 39 10 10 10 10

CICLISM şosea 4 5 3 5 1 0 1 0

CHANBARA 0 2 0 0 0 0 0 0

CNP înot 50-100m 3 1 0 0 0 0 0 0

CNP atletism aruncări 3 3 0 0 0 0 0 0

CNP atletism sărituri 3 1 0 0 0 0 0 0

CNP sprint 0 3 0 0 0 0 0 0

CNP para judo 0 2 0 0 0 0 0 0

CNP tenis de masă 3 4 0 0 0 0 0 0

CNP tenis în scaun cu rotile 3 3 0 0 0 0 0 0

CULTURISM bodybuilding 20 26 1 5 6 6 6 6

CULTURISM fitness 20 25 2 4 6 6 6 8

DANS SPORTIV 10 11 1 1 1 1 1 1

ECVESTRĂ jumping 5 0 0 0 0 0 0 0

FOTBAL 170 181 18 23 18 22 18 27

GIMNASTICA Artistică 30 48 4 9 4 7 4 12

GIMNASTICA Aerobică 20 20 2 2 1 2 1 2

G_RITMICĂ 15 15 1 1 1 1 1 1

HALTERE 100 111 5 17 33 31 33 34

HANDBAL 100 117 11 11 11 21 11 26

HOCHEI PE GHEAŢĂ 20 20 1 0 2 4 2 0

HOCHEI PE IARBĂ 6 6 1 1 1 1 1 1

JUDO 70 70 7 10 7 14 7 22

KAIAC-CANOE Sprint 200m 20 23 2 14 2 6 2 14

KAIAC-CANOE 500m 30 32 5 19 3 2 3 14

KAIAC-CANOE 1000m 30 32 10 22 2 3 2 7

KARATE 10 12 1 1 1 1 1 1

KARATE TRAD 10 11 1 6 1 1 1 6

KARATE WUKF 10 10 1 1 1 1 1 1

KARATE KYOKUSHIN 10 10 1 1 1 1 1 1

KEMPO 20 20 0 0 0 0 0 0

LUPTE 60 78 11 13 7 7 7 11

MOTOCICLISM 5 5 0 0 0 0 0 0

NATAŢIE 50-100m 35 41 4 12 4 6 4 10

NATAŢIE 200-400m 10 20 3 4 1 5 1 4

NATAŢIE 800-1000m 10 10 3 3 1 2 1 1

ORIENTARE 10 10 2 10 1 0 1 2

PATINAJ artistic 0 2 0 1 0 1 0 1

DISCIPLINA   SPORTIVĂ
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În conformitate cu prevederile Codului Mondial 

Anti-Doping, un record naţional poate fi 

omologat numai după ce sportivul a fost 

testat în cel mai scurt timp iar rezultatul 

a fost negativ. În anul 2017, în vederea 

omologării de recorduri, ANAD a recoltat 13 

probe biologice de la sportivii practicanţi de 

atletism, tir sportiv şi haltere. Toate probele 

analizate au fost negative.

Pentru efectuarea testelor doping, în anul 2017, 

ANAD a organizat şi coordonat 617 acţiuni de 

testare doping din care 212 în competiţie şi 405 în 

afara competiţiei.

Conform normelor metodologice şi Standardului 

Internaţional pentru Testare şi Investigaţii, ANAD a 

urmărit ca majoritatea probelor recoltate în afara 

competiţiei să fie efectuate fără aviz prealabil,  iar 

statistica evidenţiază că 98% au fost fără aviz 

prealabil.

Din numărul total de teste, testările în 

competiţie 56% în  au reprezentat  iar cele 

afara competiţiei 44%, astfel realizându-se 

obiectivul propus de a distribui în mod echilibrat 

testele în competiţie şi în afara competiţiei.
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TOTAL 
TOTAL 

ANAD
EPO ANAD EPO ANAD

hGH 

ANAD

hGH 

ANAD

GHRFs 

ANAD

GHRFs 

ANAD

ANAD  realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus 

conform 

TDSSA 

realizat

propus

RUGBY 85 84 9 12 9 10 9 12

SAMBO 10 5 1 0 1 0 1 0

SCHI BIATLON sarituri 5 12 0 0 1 6 1 6

SCHI BIATLON alpin 5 8 1 1 1 4 1 4

SCHI BIATLON fond 5 6 3 0 1 3 1 3

SCHI BIATLON biatlon 5 29 12 3 2 9 2 12

SCHI BIATLON snowboard 5 2 1 1 0 1 0 1

SCRIMĂ foil 20 12 1 2 1 1 1 2

SCRIMĂ sabre 20 20 1 4 1 2 1 4

SCRIMĂ epée 20 11 1 3 1 1 1 3

SQUASH 0 3 0 0 0 0 0 0

TAEKWONDO ITF 25 15 1 0 1 0 1 0

TAEKWONDO WTF 10 11 1 1 1 1 1 1

TENIS DE CÂMP 26 37 4 4 2 7 2 6

TENIS DE MASĂ 60 64 3 5 3 3 3 11

TIR SPORTIV 20 24 0 5 0 0 0 5

TIR ARC 10 10 1 0 0 0 0 0

TRIATHLON 10 19 11 7 2 1 2 7

VOLEI 80 95 4 6 4 6 4 6

YACHTING 4 4 0 0 0 0 0 0

DISCIPLINA   SPORTIVĂ



În tabelul alăturat se regăseşte o situaţie a testărilor doping a 

sportivilor, în funcţie de categoria sportivă.

Unul dintre obiectivele propuse pentru anul 2017 l-a reprezentat 

creşterea numărului de teste pentru categoriile juniori, tineret, cadeţi 

şi U 17-U23. 

Astfel, din numărul total de teste în anul 2017, 1352 au fost recoltate 

de la sportivi juniori, tineret, cadeţi şi U15-U23, ceea ce reprezintă un 

procent de 42%. (Tabelul nr. 12, Figura nr. 13).

CATEGORIA 

SPORTIVĂ

NR. TESTE 

Cadeţi 128

Juniori 896

U15 1

U16 16

U17 6

U18 21

U20 8

U21 12

U22 20

U23 2

Tineret 242

Seniori 1899

Total 3251

Figura nr. 13: Distribuţia  testelor doping efectuate în anul 2017, în funcţie de categoria sportivă

În anul 2017, Comisia de acordare a Scutirilor pentru Uz Terapeutic de pe lângă ANAD a gestionat numai  6 

solicitări de SUT de la sportivi de nivel naţional.

128

86242

896

1899

SENIORI

JUNIORI

U15 - U23

CADEŢI

TINERET

Tabelul nr. 12: Distribuţia 

testelor doping efectuate pe 

fiecare categorie sportivă
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III.2. Programul de testare doping a 

sportivilor calificaţi la Festivalul Olimpic 

al Tineretului European de la Erzurum şi 

la Festivalul Olimpic al Tineretului 

European de la Gyor în anul 2017 

În perioada 11-18.02.2017 s-a desfăşurat 

Festivalul Olimpic al Tineretului 

European Erzurum, în Turcia unde au 

participat 645 de sportivi din 34 de ţări. La acest 

eveniment România a fost reprezentată de 29 de 

sportivi pentru care Agenţia, la comanda COSR, 

a recoltat 29 de probe de urină şi 29 probe de 

sânge.

Tabelul nr. 13: Statistica probelor doping pe 

discipline sportive, efectuate pentru Festivalul 

Olimpic al Tineretului European Erzurum 2017

Nr.

crt

TOTAL 29 29 29 29

Disciplina 

sportivă

Nr. 

sportivi
Urină GHRFs hGH

1 sărituri cu 

schiurile

6 6 6 6

2 snowboard 1 1 1 1

3 schi fond 5 5 5 5

4 biathlon 7 7 7 7

5 schi alpin 4 4 4 4

6 short track 4 4 4 4

7
patinaj 

artistic
2 2 2 2

Figura nr. 14: Distribuţia  testelor doping efectuate pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 

Erzurum 2017

În perioada 22-30.07.2017, la Gyor, în Ungaria s-a desfăşurat Festivalul Olimpic al Tineretului 

European (FOTE) 88 , competiţie ce a reunit 3000 de sportivi din 50 ţări. România a fost reprezentată  de 

de sportivi. La comanda COSR, ANAD a recoltat 88 de probe de urină şi 75 de sânge (hGH). 

503000

88

SPORTIVI

SPORTIVI DIN ROMÂNIA

ŢĂRI

FOTE GYOR 2017

BIATLON - 7

SCHI FOND - 5

SNOWBOARD - 1

SĂRITURI CU SCHIURI - 6

PATINAJ ARTISTIC - 2

SHORT TRACK - 4

SCHI ALPIN - 4

49 ANAD 2017



Tabelul nr. 14: Statistica probelor doping pe discipline sportive, efectuate pentru 

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Gyor

Urină

ÎN AFARA 

COMPETIŢIEI

1.   ATLETISM 25 9 13 17

2.   CICLISM 5 5 0 0

3.  
GIMNASTICĂ 

ARTISTICĂ
7 0 7 7

4.   HANDBAL 19 0 19 19

5.   JUDO 12 0 12 12

6.   KAIAC CANOE 6 6 6 6

7.   NATAŢIE 10 10 10 10

8.   TENIS 4 0 4 4

TOTAL 88 30 71 75

NR. CRT. SPORT EPO GHRFs hGH

Figura nr. 15: Distribuţia  probelor  doping efectuate pentru Festivalul Olimpic al Tineretului 

European (FOTE) Gyor 

ATLETISM - 25

TENIS - 4

NATAŢIE - 10

KAIAC

CANOE - 6JUDO - 12

HANDBAL - 19

GIMNASTICĂ

ARTISTICĂ - 7 CICLISM - 5
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III.3. Lotul de Testare Înregistrat

Lotul de testare înregistrat (LTI) al Agenţiei se 

revizuieşte şi se actualizează periodic, sub 

aspectul includerii sau excluderii din lot a 

sportivilor. Conform prevederilor prin H.G. nr. 

771/2015 privind Normele metodologice de 

organizare şi desfăşurare a controlului doping, 

categoriile de sportivi incluşi în Lotul de Testare 

Înregistrat sunt: 

a) sportivi de nivel internaţional şi sportivi 

componenţi ai loturilor olimpice şi paralimpice; 

b) sportivi de nivel naţional - seniori, tineret, 

cadeţi, juniori - selectaţi pe baza locului ocupat în 

clasamentele anuale ale federaţiilor sportive 

naţionale de specialitate. 

În cazul sporturilor de echipă, în Lotul de Testare 

Înregistrat pot fi incluşi unul sau mai mulţi sportivi 

ai unei echipe ori întreaga echipă. 

Sportivii pot fi testaţi ţintă, în baza celor 17 criterii 

stabilite prin H.G. nr. 771/2015 privind Normele 

metodologice de organizare şi desfăşurare a 

controlului doping.

În anul 2017, Agenţia a inclus în Lotul de Testare 

Înregistrat 138 de sportivi, legitimaţi la 35 de 

federaţii naţionale sportive. Din cei 138 de 

sportivi, 22 sunt sportivi care au fost incluşi fiind în 

perioada de suspendare.

Toţi cei 138 de sportivi incluşi în LTI au conturi 

personale în ADAMS şi au transmis informaţiile de 

localizare prin intermediul acestui program. 

Testarea sportivilor din LTI a fost 

realizată într-un procent de 100% 

Sportivii au fost testaţi de cel puţin două ori în 

afara competiţiei aşa cum prevede SITI. Pentru 

sportivii din lotul de testare înregistrat au fost 

efectuate  , din care 403 494 de testări doping

în afara competiţiei şi 91 în competiţie. 

În ceea ce priveşte testarea doping pentru analiza 

hormonului de creştere, ANAD a recoltat 60 de 

probe de  sânge sportivilor din LTI.

În anul 2017, 62 de sportivi din LTI au înregistrat 

74 de încălcări ale obligaţiei de a furniza 

informaţii de localizare.

III.4. Activitatea de testare doping 

desfăşurată la solicitarea unor structuri 

internaţionale

În anul 2017, Agenţia Naţională Anti-Doping a fost 

desemnată autoritate de recoltare de către 

structuri sportive internaţionale precum: 

Organizaţia Mondială de Rugby (WR), Asociaţia 

Intenaţională de Box Amator (AIBA), Federaţia 

Bulgară de  Atletism  (BAF), Federaţia Europeană 

de Handbal (EHF), Federatia Internaţională de 

Baschet (FIBA), Federaţia Internaţională de Sanie 

(FIL), Federaţia Internaţională de Biatlon (IBU), 

Federaţia Internaţională de Canoe (ICF),  

Federaţia Intenaţională de BodyBulding (IFBB), 

Uniunea Mondială de Lupte (UWW), Asociaţia 

Mondială de Tir cu Arcul (WAE), Asociaţia 

Mondială de Box (WBA) şi a recoltat 165 probe de 

urină şi 39 de sânge. 

Distribuţia disciplinelor sportive pentru care au 

fost solicitate control doping, distribuţia  probelor 

în funcţie de solicitant şi distibuţia probelor în 

funcţie de tipul testării se regasesc în Tabelele nr. 

15 şi nr. 16, Figura nr. 16.
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Figura nr. 16: Distribuţia  probelor  doping efectuate în funcţie de solicitant

Tabelul nr. 15: Situaţia probelor recoltate de către ANAD la solicitarea structurilor internaţionale

WBA - 4

WR - 94

AIBA - 4

BAF - 1

EHF - 8

FIBA - 27

FIL - 12IBU - 4ICF - 21
IFBB - 16

UWW - 7WAE - 6
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IN AF IN AF IN AF

BAF BULGARIA ATLETISM 1

FIBA BASCHET 12 14 1

IBU BIATLON 2 2

AIBA BOX 2 1 1

WBA BOX 4

ICF CANOE 21

IFBB CULTURISM 12 4

EHF HANDBAL 8

UWW LUPTE 7

WR RUGBY 16 48 3 27

FIL SANIE 12

WAE TIR ARC 6

92 73 0 6 4 29

33

39

204

TOTAL 165
6

STRUCTURI 

INTERNAŢIONALE

DISCIPLINA 

SPORTIVĂ

URINĂ
SÂNGE

ABP hGH



Tabelul nr. 16: Distribuţia probelor doping recoltate în funcţie de tipul testării

Tipul testării

Proba biologică recoltată
                              

92 73 165

4 34 39

96 107 204

URINĂ

SÂNGE

TOTAL

IN AF TOTAL

Tabelul nr. 17: Evenimente sportive internaţionale  desfăşurate pe teritoriul României la care ANAD  

a fost autoritate de testare sau de recoltare

Nr. crt. Data Disciplina Eveniment Oraş
Urină 

recoltată
hGH recoltat

1 05-06.02.2017 SANIE CUPA MONDIALĂ DE SANIE PE PISTE NAT VATRA  DORNEI 12

2 14.02.2017 POLO LIGA MONDIALĂ/ ROMÂNIA - SERBIA BUCUREŞTI 2

3 18.02.2017 RUGBY CAMPIONAT EUROPEAN DE RUGBY/ROU-SPANIA BUCUREŞTI 4

4 19.03.2017 RUGBY
CAMPIONAT EUROPEAN DE RUGBY / ROU-

GEORGIA
BUCUREŞTI 4

5 20-21.03.2017 BOX CAMPIONAT EUROEPAN SENIORI U22 MASC BRĂILA 20

6
26.03-

01.04.2017
RUGBY CAMPIONAT EUROPEAN U20 MASCULIN BUCUREŞTI 8

7 11.04.2017 POLO LIGA MONDIAL/ROMÂNIA-GERMANIA BUCUREŞTI 2

8 30.04.2017 HANDBAL
2016/2017 MEN'S CHALLENGE CUP - SEMI FINAL 

MATCH POTAISA TURDA VS ISLVALUR
TURDA 4

9 18-23.04.2017 GIMNASTICĂ CAMPIONAT EUROPEAN CLUJ NAPOCA 10

10 06.05.2017 BOX GALA DE BOX "NOAPTEA SPARTANILOR" TIMIŞOARA 2

11 20-21.05.2017 TIR ARC EUROPEAN GRAND PRIX BUCUREŞTI 6(alcool)

12 27.05.2017 HANDBAL
2016/17 MAN'S CHALLENGE CUP, FINAL MATCH 

AHC POTAISSA TURDA VS SPORTING CP
CLUJ NAPOCA 4

13 03-04.06.2017 JUDO EUROPEAN JUNIOR OPEN 2017 BUCUREŞTI 14

14 01-02.07.2017 ATLETISM CAMPIONAT BALCANIC ATLETISM J1 PITEŞTI 6

15 25.07.2017 BOX CAMPIONAT EUROPEAN DE BOX RM VÂLCEA 20

16 29-30.07.2017 KAIAC CAMPIONAT MONDIAL DE KAIAC CANOE U23 BASCOV 21

17 28-30.07.2017 TRIATLON CAMPIONAT EUROPEAN DE CROS DUATLON TG MUREŞ 10

18 05.09.2017 BASCHET EUROBASCHET CLUJ 24

19 07.10.2017 SCRIMA CUPA MONDIALĂ DE FLORETĂ TIMIŞOARA 2

20 26.10.2017 KEMPO CUPA EUROPEANĂ DE KEMPO BUCUREŞTI 11

21 10.11.2017 CULTURISM CM JUNIORI ŞI MASTERS BISTRIŢA 10 4
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În conformitate cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi SITI, autoritatea de recoltare trimite probele 

biologice în vederea analizării la laboratoare de control doping indicate de autoritatea de testare. Contractele 

semnate cu structurile mai sus menţionate au implicat testarea sportivilor români şi străini, atât în competiţie, cât şi 

în afara competiţiei, în România.

În baza contractelor semnate cu federaţiile sportive naţionale, ANAD a fost autoritate de recoltare la evenimentele 

internaţionale desfăşurate în România. De asemenea, în acord cu prevederile Codului, ANAD a solicitat unor 

federaţii sportive internaţionale acordul pentru a putea fi autoritate de testare la unele competiţii internaţionale 

desfăşurate pe teritoriul României.



Testările doping au fost efectuate de către ofiţeri 

de control doping (OCD) şi de personalul 

specializat din cadrul Agenţiei. Luând în 

considerare numărul mare de testări doping, dar 

şi evenimentele internaţionale din calendarul 

aferent anului 2017, ANAD a organizat Cursul de 

formare şi perfecţionare a OCD conform 

Standardului Ocupaţional pentru OCD, studii 

medii, cod COR 342218. 

S-au înscris 22 participanţi, din care 16 au 

frecventat cursul şi au parcurs cele 80 de ore, din 

care 20 de pregătire practică şi 60 de pregătire 

teoretică. La finalul cursului au fost evaluaţi doar 

12, prin examen scris şi oral, iar promovabilitatea 

a fost de 100%. 

În vederea asigurării calităţii serviciilor oferite de 

ANAD şi aplicării procedurilor din sistemul de 

management al calităţii, toţi OCD au fost 

supervizaţi de cel puţin 2 ori pe parcursul acestui 

an de către consilierii compartimentului testare şi 

programe social educative, întocmindu-se 

rapoarte de supervizare. 

Conform prevederilor Codului Mondial Anti-

Doping şi ale Legii nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 

responsabilitatea la nivel naţional a gestionării 

rezultatelor şi audierile pentru sportiv şi/sau 

personalul asistent al acestuia revine Agenţiei.

În anul 2017, au fost gestionate  35 de cazuri de 

încălcări ale reglementărilor anti-doping în care 

au fost implicaţi 34 de sportivi şi o persoană din 

cadrul personalului asistent al acestora. Din 

acestea, 4 cazuri au fost descoperite în 2016 şi 

finalizate în anul 2017 la Comisia de audiere a 

sportivilor şi a personalului asistent al acestora, 

care au încălcat reglementările anti-doping în 

vigoare. Celelalte 31 de cazuri au fost descoperite 

în anul 2017. 

Din cele 31 de cazuri depistate în 2017, în 3 dintre 

ele, federaţiile sportive naţionale de specialitate 

au fost autorităţi de testare, într-un caz a fost 

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, iar în rest, 

Agenţia a avut rolul de autoritate de testare. 

În  anul  2017,  cazur i le  de încălcăr i  a le 

reglementărilor anti-doping (31 de cazuri) au 

reprezentat un procent de 0,95% din numărul 

total de teste doping efectuate la nivel naţional.  

Aşa cum se poate observa în Tabelul nr. 18, în anul 

2017, au fost descoperite cazuri de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping care au presupus: 

prezenţa unei substanţe interzise în proba 

biologică a sportivilor (24 cazuri), prezenţa a două 

clase de substanţe interzise în proba biologică (un 

caz), prezenţa unei substanţe şi o încălcare non-

analitică a regelementărilor anti-doping (un caz) 

ş i  5 cazuri  de încălcăr i  non-anal i t ice a 

reglementărilor anti-doping.
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III.5. Pregătirea şi perfecţionarea Ofiţerilor de Control Doping

III.6. Gestionarea rezultatelor controlului doping 



Tabel nr. 18: Cazuri de încălcări ale reglementărilor anti-doping pe clase de substanţe

Figura nr. 17: Distribuţia comparativă a cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping 

depistate în perioada 2015-2017

În Figura nr. 17 se poate observa că numărul de cazuri de încălcări ale reglementărilor anti-doping 

săvârşite în competiţie este aproximativ asemănător cu cel din anul 2016. 

20172015 2016
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8
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47

25
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35
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TOTAL ÎN COMPETIŢIE  ÎN AFARA COMPETIŢIEI
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S1 S2 S4 S5 S6 S8

Agenţi 

anabolici 

Hormoni peptidici, 

factori de creştere, 

substanţe înrudite 

şi mimetice

Hormoni şi 

modulatori 

metabolici

Diuretice şi 

alţi agenţi 

mascatori

Stimulente Canabinoide

S1

Agenţi anabolici 

S2

Hormoni 

peptidici, factori 

de creştere, 

substanţe 

înrudite şi 

mimetice

S4

Hormoni şi 

modulatori 

metabolici

S5

Diuretice şi alţi 

agenţi mascatori

S6 

Stimulente

S8

Canabinoide

* Non-analitic 0 0 0 0 0 0 5 5

TOTAL 8 1 3 8 3 2 6 31

0 3

0 0 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 3 0

0 2

0 0 0 8 0 0 1 9

0 0 2 0 0 0

9

0 1 0 0 0 0 0 1

Clasa de 

substanţe
*Non-analitic TOTAL

8 0 1 0 0 0 0



Din datele prezentate în Tabelul cu nr. 19 se evidenţiază faptul că steroizii anabolici androgeni reprezintă o 

primă opţiune utilizată de sportivi în scopul creşterii în mod artifical a performaţei sportive. Mai mult decât 

atât, sportivii, şi în special cei de la disciplina sportivă culturism, au folosit combinaţii de substanţe din 

clase diferite, iar alţii au preferat să se sustragă controlului doping sau chiar să refuze emiterea probei 

biologice după semnarea formularului ,  fapt care constituie tot o Invitaţie pentru testarea doping

încălcare a reglementărilor anti-doping.

DISCIPLINA ÎN COMPETIŢIE 
ÎN AFARA 

COMPETIŢIEI
TOTAL

*ATLETISM 4 1 5* 

BOX 2 4 6

CULTURISM 6 2 8

GIMNASTICĂ RITMICĂ 1 0 1

HOCHEI PE GHEAŢĂ 1 0 1

JUDO 0 1 1

**KARATE 1 0 1** 

KAIAK 2 2 4

LUPTE 2 0 2

POLO 1 0 1

RUGBY 3 0 3

SAMBO 1 0 1

***SCRIMĂ 1 0 1

TOTAL 35 10 35

*2 din 2016

** 1 din 2016

*** 1 din 2016

An

Clase de 

substanţe

8 11 9 28

0 2 1 3

1 1 0 2

1 10 2 13

2 5 9 16

0 2 3 5

0 2 2 4

1 5 5 11

13 38 31 82

2015 2016 2017 Total

Canabinoide

Non-analitic

TOTAL

Agenţi anabolici

Hormoni peptidici, factori de 

creştere, substanţe înrudite şi 

mimetice

Β2 Agonişti

Hormoni şi modulatori metabolici

Diuretice şi alţi agenţi mascatori

Stimulente

Tabelul nr. 19:
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Tabelul nr. 20: Distribuţia cazurilor de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping pe discipline sportive 

gestionate în 2017



Tabelul nr. 21: Distribuţia comparativă a cazurilor de încălcări ale 

reglemetărilor anti-doping pe discipline sportive  gestionate

 în perioada 2015- 2017

DISCIPLINA SPORTIVĂ 2015 2016 2017 TOTAL

AIKIDO 0 1 0 1

ALPINISM 0 1 0 1

AUTOMOBILISM 0 1 0 1

ARTE MARŢIALE 1 0 0 1

ATLETISM 0 6 3 9

BOX 0 0 6 6

CANOTAJ 0 1 0 1

CULTURISM 7 4 8 19

DANS SPORTIV 0 1 0 1

GIMNASTICĂ RITMICĂ 0 0 1 1

HALTERE 1 0 0 1

HANDBAL 1 0 0 1

HOCHEI PE GHEAŢĂ 0 0 1 1

JUDO 1 0 1 2

KAIAC-CANOE 0 15 4 19

LUPTE 0 4 2 6

POLO 0 0 1 1

RUGBY 0 3 3 6

SAMBO 0 0 1 1

SCRIMĂ 0 1 0 1

TRIATLON 1 0 0 1

TENIS 1 0 0 1

TOTAL GENERAL 13 38 31 82

În perioada 2015-2017, din cele 82 cazuri de încălcări ale reglementărilor anti-doping, 11 încălcări au fost 

non-analitice. Aceste încălcări au fost săvârşite în cea mai mare parte de persoane din cadrul personalului 

asistent al sportivilor (medici, asistenti medicali, antrenori), dar şi de sportivi de la disciplinele sportive 

culturism şi gimnastică ritmică. 

13
38

31
2015

2016
2017
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Cazuri de încălcări 

ale reglementărilor anti-doping



Figura nr. 18: Distribuţia cazurilor 

de încălcări non-analitice ale 

reglementărilor anti-doping 

în perioada 2015-2017

Pe parcursul procesului de gestionare a cazurilor de încălcări non-analitice a reglementărilor anti-doping 

săvârşite de personalul asistent al sportivilor s-a constatat că personalul asistent nu cunoştea 

reglementările cu privire la Lista Interzisă şi la obligaţiile ce le revin cu privire la activitatea anti-doping.
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Reprezentarea geografică a cazurilor de dopaj de la înfiinţarea ANAD şi până în prezent, arată că cele mai 

multe sunt în zona Capitalei, zona de Centru, N-V şi zona Moldovei.  În Capitală, zonele limitrofe şi zona 

Centrală sunt mai multe baze sportive şi centre sportive de copii şi tineret, prin urmare şi incidenţa 

dopajului este mai mare, aşa cum reiese din harta de mai sus. Cazurile din zona Moldovei se datorează, în 

mare parte, apropierii de graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina, graniţă unde traficul cu substanţe 

interzise este crescut.

COMPLICITATE PRIN ACOPERIRE (KAIAC)

ADMINISRARE DE SUBSTANŢE SAU 

METODE INTERZISE (KAIAC)

REFUZUL DE A SE SUPUNE CONTROLULUI

DOPING

RECALCULAREA PERIOADEI DE 
SUSPENDARE CA URMARE A PARTICIPĂRII
ÎN COMPETIŢII ÎN  PERIOADA DE 
SUSPENDARE

4

4

2

1
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Realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniu.

ź Elaborarea şi coparticiparea la proiecte de 

cercetare ştiinţifică în domeniu.

ź Diseminarea rezultatelor cercetări lor 

efectuate.

Proiectul „Crearea unei conduite etice şi 

responsabile în rândul sportivilor juniori 

din Centrele Olimpice în sprijinul unui 

sport curat”

În anul 2016, Agenţia Naţională Anti-Doping a 

obţinut cofinanţarea UNESCO din fondurile 

pentru eliminarea dopajului în sport pentru 

derularea proiec tu lu i  „Crearea unei 

conduite etice şi responsabile în rândul 

sportivilor juniori din Centrele Olimpice 

în sprijinul unui sport curat". 

Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 Iulie 2016 - 

30 Iunie 2017 și a avut ca obiective principale 

prevenirea dopajului în rândul sportivilor olimpici 

juniori și promovarea valorilor sportive și 

olimpice.

În acest an, în cadrul proiectului s-au desfăşurat 

34 de acţiuni educative, la care au fost prezenţi 

478 sportivi şi 75 de persoane din rândul 

personalului asistent al sportivilor.

În cadrul acţiunilor educative susţinute pentru 

personalul asistent al sportivilor s-a prezentat 

lucrarea Regulile anti-doping la nivel naţional şi „

internaţional”, iar în acțiunile susținute pentru 

sportivii juniori din aceste Centre Olimpice s-a 

prezentat lucrarea Efectele adverse ale „

substanţelor interzise”.

Centrele Olimpice în care am fost prezenţi în anul 

2017, au fost cele din localităţile Bacău, Bascov, 

Bârlad, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, 

Bucureşti, Câmpulung Muscel, Iaşi, Izvorani, 

Orşova, Râmnicu Vâlcea, Sighişoara, Slatina şi 

Snagov.

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL IV

59 ANAD 2017



În luna iunie a avut loc festivitatea de închidere a 

proiectului la Centrul Olimpic din Snagov, unde la 

acest eveniment au participat alături de 

conducerea ANAD şi lectorii implicaţi în proiect, 

reprezentanţii Comitetului Olimpic şi Sportiv 

Român, precum şi conducători ai mai multor 

federaţii, alături de sportivii din complex.

Prin acest proiect, mai multe sute de sportivi din 

Centrele Olimpice din ţară şi zeci de membri ai 

personalului asistent au fost informaţi prin 

intermediul acţiunilor educative cu privire la 

reglementările anti-doping în vigoare. De 

asemenea, l i  s-a îmbunătăţit  nivelul de 

conştientizare asupra efectelor adverse în urma 

utilizării substanţelor şi metodelor interzise în 

sport şi nu în ultimul rând, le-au fost reiterate 

principiile şi valorile sportului curat şi a spiritului 

olimpic.

Deşi în acest proiect a fost propusă atingerea unui 

public ţintă cifrat la 500 de sportivi şi 100 de 

persoane din rândul personalului asistent, 

numărul final a fost de două ori mai mare, 

respectiv 946 de sportivi şi 207 personal asistent, 

graţie unui interes deosebit manifestat de către 

toţi cei incluşi în proiect. Fiecare dintre acţiunile 

educative derulate în cadrul proiectului a fost 

evaluată prin chestionare aplicate participanţilor, 

iar din acestea a reieşit atingerea scopurilor 

propuse şi per ansamblu, un deosebit succes al 

întregului proiect.

207
PERSONAL

ASISTENT

946

SPORTIVI

2016

ŞI

2017
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Tabelul nr. 22: Acțiuni educative desfăşurate în cadrul Proiectului pe anul 2017

DATA STRUCTURA SPORTIVĂ NR. PARTICIPANȚI

15.feb.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

București
25 sportivi

15.feb.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

București

4 personal asistent al 

sportivilor

07.mar.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Orșova 80 sportivi

07.mar.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Orșova
9 personal asistent al 

sportivilor

08.mar.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bascov 38 sportivi

08.mar.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bascov
3 personal asistent al 

sportivilor

06.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Slatina 4 sportivi

06.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Slatina
1 personal asistent al 

sportivilor

12.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Brașov 7 sportivi

12.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Brașov
3 personal asistent al 

sportivilor

12.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Brăila 10 sportivi

12.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Brăila
3 personal asistent al 

sportivilor

15.apr.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

Botoșani
14 sportivi

15.apr.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

Botoșani

6 personal asistent al 

sportivilor

27.apr.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

Izvorani
32 sportivi

27.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bacău 18 sportivi

27.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bacău
6 personal asistent al 

sportivilor

28.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Iași 10 sportivi

28.apr.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Iași
5 personal asistent al 

sportivilor

18.mai.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bistrița 26 sportivi

18.mai.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bistrița
6 personal asistent al 

sportivilor

24.mai.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

Câmpulung Muscel
14 sportivi

24.mai.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori

Câmpulung Muscel

3 personal asistent al 

sportivilor

24.mai.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bârlad 22 sportivi

24.mai.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Bârlad
5 personal asistent al 

sportivilor
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DATA STRUCTURA SPORTIVĂ NR. PARTICIPANȚI

25.mai.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori
Râmnicu Vâlcea

23 sportivi

25.mai.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori
Râmnicu Vâlcea

6 personal asistent al 
sportivilor

25.mai.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori
Sighișoara

21 sportivi

25.mai.17
Centrul Național Olimpic de pregătire juniori
Sighișoara

4 personal asistent al 
sportivilor

30.mai.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Brașov 14 sportivi

30.mai.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Brașov
1 personal asistent al 

sportivilor

20.iun.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Snagov 120 sportivi

20.iun.17 Centrul Național Olimpic de pregătire juniori Snagov
10 personal asistent al 

sportivilor

34

478

75

Total acțiuni educative 

Total sportivi 

Total personal asistent

continuare din pagina 61
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Asigurarea implementării măsurilor privind 

prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 

substanţe dopante pe teritoriul României.

ź Asigurarea autorizării din punct de vedere 

al  reglementăr i lor  ant i -doping,  a 

funcţionării sălilor de culturism şi fitness;

ź Asigurarea serviciilor de instruire anti-

doping a personalului din cadrul sălilor de 

culturism şi fitness;

ź Asigurarea controlului aplicării normelor 

privind combaterea traficului ilicit de 

substanţe dopante în sălile de culturism şi 

fitness;

ź Confiscarea şi distrugerea substanţelor 

interzise, în condiţiile legii.

În anul 2017, Agenţia Naţională Anti-Doping a 

autorizat un număr de 243 societăţi comerciale, 

din cele 267 de cereri aflate în procesul de 

autorizare. Din acestea 122 au depus dosare de 

reautorizare, Certificatele de funcţionare anti-

doping având o valabilitate de 3 ani şi expirând pe 

parcursul anului 2017.

Un accent important s-a pus pe verificarea „Listei 

cu suplimentele alimentare distribuite în sală”, 

având în vedere că, contaminarea suplimentelor 

alimentare cu substanţe interzise este des 

întâlnită în ţara noastră şi consumul lor poate 

duce la cazuri de dopaj.

Situaţia solicitărilor sălilor de culturism şi fitness 

privind autorizarea din punct de vedere al 

reglementări lor ant i-doping şi  numărul 

autorizărilor emise în anul 2017 se regăseşte în 

figura de mai jos:

PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE

 A PRODUCERII ŞI TRAFICULUI ILICIT 

DE SUBSTANŢE DOPANTE

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL V

V.1. Autorizarea sălilor de culturism şi fitness 

267

243

122

24
SOCIETĂŢI COMERCIALE

 AUTORIZATE

SOCIETĂŢI COMERCIALE

 REAUTORIZATE

ÎN PROCES DE

 AUTORIZARE

CERERI DE AUTORIZARE

Figura nr. 19: Soluţionarea cererilor de 

autorizare depuse în anul 2017
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Din cele 267 de cereri, 24 se află în procesul de autorizare urmând a li se 

emite Certificate de funcţionare anti-doping în prima parte a anului 2018.

Situaţia sălilor de culturism şi fitness autorizate din punct de vedere al 

reglementărilor anti-doping, în perioada 2015-2017, se regăseşte în figura de 

mai jos:

Figura nr. 20:  Distribuţia  sălilor de culturism şi fitness autorizate în 

perioada ianuarie 2015- decembrie 2017

Din ianuarie 2015 şi până în decembrie 2017, au fost emise 657 certificate de 

funcţionare anti-doping pentru societăţi comerciale care desfăşoară activităţi 

de culturism şi fitness, 255 dintre acestea fiind de reautorizare. În tabelul de 

mai jos se poate obseva că în perioada iunie 2012-decembrie 2017 au fost 

autorizate/reautorizate un număr de 868 de societăţi comerciale.

Tabelul nr. 23: Repartiţia pe judeţe a sălilor de culturism şi fitness autorizate/reautorizate

171

242 243

2015 2016 2017
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NR. 

CRT. 

 

JUDEŢ 

DOSARE AFLATE 

ÎN PROCESUL DE 

AUTORIZARE 

Decembrie 2017 

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

AUTORIZATE/ 

REAUTORIZATE 

2017 

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

AUTORIZATE/ 

REAUTORIZATE 

2012-2017 

11. Buzău 1 - 5 

12. Călăraşi 3 2 11 

13. Caraş-Severin 2 3 7 

14. Cluj - 16 50 

15. Constanţa 2 14 41 

16. Covasna - 1 4 

17. Dâmboviţa 1 5 9 

18. Dolj - 2 18 

19. Galaţi - 5 21 

20. Giurgiu - 1 6 

21. Gorj 1 8 12 

22. Harghita - 4 9 

23. Hunedoara 1 7 24 

24. Ialomiţa - 2 6 

25. Iaşi - 4 19 

26. Ilfov - 9 29 

27. Maramureş - 7 21 

28. Mehedinţi - 1 7 

29. Mureş 1 8 35 

30. Neamţ - 5 15 

31. Olt - 6 10 

32. Prahova 1 4 27 

33. Sălaj - 1 5 

34. Satu-Mare - 2 5 

35. Sibiu - 3 14 

36. Suceava 1 6 18 

37. Teleorman 1 4 9 

38. Timiş - 11 26 

39. Tulcea - - 3 

40. Vâlcea - 4 10 

41. Vaslui - 1 4 

42. Vrancea - 2 5 

 TOTAL 24 243 868 

 

În anul 2017, ANAD a respins, prin ordin al preşedintelui, o cerere de autorizare aparţinând unei societăţi 

comerciale pentru necompletarea dosarului cu documentele solicitate. 

continuare din pagina 64
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În vederea autorizării din punct de vedere al 

reglementărilor anti-doping, sălile de culturism şi 

fitness au obligaţia desemnării unui reprezentant 

pentru a participa la Cursul de instruire anti-

doping, curs organizat în conformitate cu 

legislaţia naţională în vigoare şi recomandările UE 

privind combaterea dopajului în rândul 

practicanţilor sportului recreativ.

Cursul are ca obiectiv creşterea gradului de 

informare a reprezentanţilor sălilor de culturism şi 

fitness cu privire la legislaţia în domeniu, 

substanţele interzise şi efectele adverse ale 

acestora asupra organismului. 

În anul 2017, la cele 3 serii organizate de Agenţia 

Naţională Anti-Doping s-au înscris 128 persoane, 

reprezentanţi ai sălilor de fitness din toată ţara. 

Din numărul total de persoane înscrise la curs,  

111 au participat, absolvit şi obţinut Atestatul de 

instruire anti-doping, 17 urmând să participe la 

Cursul de instruire anti-doping ce se va organiza în 

primul trimestru al anului 2018.

Începând cu luna ianuarie 2015 şi până în luna 

decembrie 2017 au fost organizate  10 serii de 

Cursuri de instruire anti-doping, la care au 

participat în total 357 de reprezentanţi ai sălilor de 

culturism şi fitness din toată ţara.         

Figura nr. 24:  Distribuţia  numărului de 

participanţi la cursul de instruire anti-doping în 

perioada ianuarie  2015 - decembrie 2017

Având ca obiectiv specific asigurarea controlului 

aplicării normelor privind combaterea traficului 

ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi 

fitness, Agenţia Naţională Anti-Doping a organizat 

şi desfăşurat, în anul 2017, activitatea de control 

în baza Planului anual de control. 

Astfel, la nivel naţional, au fost verificate 264 săli 

de culturism şi fitness.  

264 săli de culturism şi fitness

la nivel naţional 

V.3. Controlul sălilor de culturism şi fitness

V.2. Organizarea cursurilor de instruire anti-doping

150

96
111

2015 2016 2017
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Tabelul nr. 25: Distribuţia acţiunilor de control pe judeţe în anul 2017

NR. CRT. JUDEŢ
SOCIETĂŢI COMERCIALE 

CONTORLATE

1. Argeş 13

2. Bistriţa Năsăud 6

3. Botoşani 2

4. Braşov 17

5. Bucureşti 38

6. Călăraşi 1

7. Caraş-Severin 8

8. Cluj 20

9. Constanţa 22

10. Dâmboviţa 6

11. Giurgiu 4

12. Gorj 8

13. Hunedoara 16

14. Ialomiţa 2

15. Ilfov 7

16. Maramureş 18

17. Mehedinţi 3

18. Mureş 7

19. Olt 4

20. Prahova 7

21. Satu Mare 10

22. Sibiu 3

23. Suceava 13

24. Teleorman 5

25. Timiş 17

26. Vâlcea 7

TOTAL 264
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Cu ocazia acţiunilor de control s-au verificat 

sortimentele de suplimente alimentare care sunt 

vândute vizitatorilor sălilor de culturism şi fitness 

şi notificările emise de autorităţile competente 

pentru punerea pe piaţă a acestora.

Un accent important s-a pus pe verificarea 

persoanelor care au participat la Cursul de 

instruire anti-doping, având în vedere faptul că 

societăţile autorizate în anul 2014 aveau obligaţia 

reautorizării activităţii de culturism şi fitness în 

anul 2017, iar în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare societăcile comerciale trebuie să 

facă dovada deţinerii de către unul dintre 

angajaţii acestora a Atestatului de absolvire a 

Cursului de instruire anti-doping.

În urma efectuării controalelor au fost aplicate, în 

conformitate cu prevederile legale, amenzi 

contravenţionale în sumă de 88000 lei, la 15 

societăţi comerciale.

Din cele 15 societăţi amendate, una a fost 

sancţionată şi pentru refuzul de a permite accesul 

personalului împuternicit din cadrul ANAD în 

scopul exercitării atribuţiilor de control.

Tabelul nr. 26: Cuantumul amenzilor acordate, pe judeţe

NR. 

CRT. 
JUDEŢUL 

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

SANCŢIONATĂ 
MOTIVUL ACORDĂRII AMENZII 

STADIUL PROCESULUI 

VERBAL 

SUMA 

(RON) 

1. ARGEŞ 
SC Body Top Power Gym 

SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la tribunal 

6000 

2. BOTOŞANI SC Serv Mir SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

3. CLUJ 
Asociaţia Club Sportic 

Oncos 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la tribunal 

6000 

4. CONSTANŢA 
SC Energy Fitness Center 

SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

5. GORJ SC Edy Gym Serv SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

6. IALOMIŢA SC Link SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

8000 

7. ILFOV SC Solar SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal nu a 

fost contestat, s-a 

comunicat la ANAF în 

vederea executării 

10000 

8. SATU MARE SC Fashion Grup SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

9. MARAMUREŞ SC Fortis Gym SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

10. OLT 
Asociaţia Club  Sportiv 

Iri's Gym 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie  

5000 
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NR. 

CRT. 
JUDEŢUL 

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

SANCŢIONATĂ 
MOTIVUL ACORDĂRII AMENZII 

STADIUL PROCESULUI 

VERBAL 

SUMA 

(RON) 

11. SUCEAVA Cojocar A Victoria Î.I. 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal nu a 

fost contestat, s-a 

comunicat la ANAF în 

vederea executării 

5000 

12. SUCEAVA Apetrii Ionel - Marian Î.I. 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

13. SUCEAVA 
ACS Remember 

Câmpulung Moldovenesc 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la tribunal 

5000 

14. SUCEAVA 
ACS Remember 

Câmpulung Moldovenesc 

Refuzul de a permite accesul în 

incinta sălii personalului 

împuternicit din cadrul Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping, conform 

Legii 104/2008, republicată cât şi 

suspendarea activităţii pe o 

perioadă de o lună în baza art. 16 

alin (1) 

Procesul verbal a fost 

contesatat şi 

sancţiunea a fost 

transformată în 

avertisment. 

3000 

15. VÂLCEA SC Fitness Cool SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

16. VÂLCEA SC Muscle Zone SRL 

Desfăşurarea activităţii fără 

certificat de funcţionare anti-

doping 

Procesul verbal a fost 

contestat şi se află pe 

rol la judecătorie 

5000 

TOTAL 88000 

 

În cadrul acţiunilor de control desfăşurate de 

către personalul Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

la sălile de culturism şi fitness s-a constatat, ca şi 

in anii precedenţi, faptul că societăţile respective 

comercializează suplimente alimentare fără 

respectarea prevederilor legale referitoare la 

et ichetarea şi  marcarea produselor,  iar 

informaţiile aflate pe etichetele acestora nu sunt 

traduse în limba română, Agenţia semnalând 

instiuţiilor abilitate aceste aspecte.

În anul 2017 au avut loc 42 de cazuri de confiscări 

de substanţe interzise în baza colaborării ANAD cu 

Autotitatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul 

General al Poliţiei Române şi Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

În tabelul nr. 27 şi figura nr. 21 sunt prezentate 

substanţele interzise confiscate în anul 2017. 

Steroizii anabolici androgeni, hormonul de 

creştere şi stimulentele sunt substanţele interzise 

confiscate cu preponderenţă în anul 2017.  

V. 4. Confiscarea substanţelor interzise

continuare din pagina 68
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Tabelul nr. 27: Distribuţia substanţelor interzise confiscate în anul 2017, 

 în funcţie de substanţa activă

În Figura nr. 21 sunt prezentate substanţele cel mai frecvent confiscate în 2017.

45.391
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NR. 

CRT.

FIOLE COMPRIMATE FLACOANE GRAME

1. TESTOSTERON 1688 14100 870 1370

2. METANDIENONA 30 45361 - -

3. STANOZOLOL 300 32800 63 -

4. MODAFINIL - 550 - -

5 DHEA - 780 - -

6. HGH 60 100 396 -

7. NANDROLONA 125 - 246 550

8. TRENBOLON 64 - 55 -

9. BOLDENON 440 - 109 -

10. DROSTANOLON 100 - 27 405

11. METENOLON 28 - 51 -

12. CLENBUTEROL - 7150 - -

13. ANASTROZOL - 770 - -

14. CLOMIFEN - 2250 - -

15. MESTEROLON - 2200 - -

16. OXYMETOLON - 1074 - -

17. OXANDROLON - 2600 - -

18. EPINEFRINA 250 - - -

3385 109735 1817 2325

FIOLE COMPRIMATE FLACOANE
GRAME 

PULBERE

SUBSTANŢA 

ACTIVĂ

CANTITATE

TOTAL
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Traficul ilicit de substanţe interzise este o problemă frecvent întâlnită în ţara noastră, o mare parte din 

cazurile de trafic cu substanţe interzise având loc la punctele vamale. În acest sens, apreciem în mod 

deosebit colaborarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping cu Autoritatea Naţională a Vămilor.

Tabelul nr. 28: Distribuţia cazurilor de trafic cu substanţe

 interzise la punctele vamale  

NR. CRT.
LOCAŢIA UNDE AU FOST 

CONSFICATE PRODUSELE
NUMĂR DE CAZURI

1. Biroul Vamal Albiţa 11

2. Biroul Vamal de Poştă Bucureşti 6

3. Direcţia Vamală Galaţi 4

4. Poliţia de Frontieră Calafat 2

5 Biroul Vamal Cluj 2

6. Biroul Vamal Otopeni 2

7. Biroul Vamal Alba 2

8. Biroul Vamal Jimbolia 1

9. D.I.I.C.O.T. 1

10. Biroul Vamal Sculeni 1

11. Biroul Vamal Covasna 1

12. Biroul Vamal Vrancea 1

13. Biroul Vamal Timiş 1

14. Biroul Vamal Giurgiu 1

15. Biroul Vamal Botoşani 1

16. Direcţia Vamală Braşov 1

17. Biroul Vamal Mureş 1

18. A.N.P.C. Tulcea 1

19. D.S.P. Bistriţa Năsăud 1

20. D.S.P. Alba 1

42Total cazuri

71 ANAD 2017



În perioada 2015-2017 au avut loc 146 cazuri de confiscări de substanţe interzise, prezentate în figura nr. 

22.

V. 5. Proiectul „Energia”

Începând cu luna martie 2017, Agenţia 

Naţională Anti-Doping este partener în 

proiectul Energia dezvoltat de Unitatea Anti-

Doping din cadrul INTERPOL cu sprijinul 

A g e n ţ i e i  M o n d i a l e  A n t i - D o p i n g  ş i 

Universitatea din Lausanne, ce are ca scop 

schimbul de informaţi i  cu priv ire la 

confiscarea substanţelor interzise în vederea 

sprijinirii ţărilor care fac eforturi  în 

combaterea traficului ilicit de astfel de 

substanţe.  

Astfel, Agenţia Naţională Anti-Doping a 

comunicat partenerilor fişe cu informaţii 

referitoare la 33 de cazuri de trafic cu 

substanţe dopante ce au avut loc pe  teritoriul 

României.

În luna martie 2017, ANAD a primit informaţii 

de la INTERPOL referitoare la identificarea de 

către o companie farmaceutică a unei 

persoane din România care comercializa 

substanţe interzise pe blogul acestuia. 

Informaţ i i le  au fost  t ransmise către 

Inspectoratul General al Poliţiei în vederea 

luării măsurilor ce se impun.   

49

55

42

2015 2016 2017
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Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se 

realizează în deplină concordanţă cu politica 

României  pr iv ind promovarea relaţ i i lor 

internaţionale şi are în vedere următoarele 

obiective principale:

ź Intensificarea şi dezvoltarea colaborării cu 

Agenţia Mondială Anti-Doping pentru 

realizarea şi implementarea programelor 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping; 

ź Extinderea şi diversificarea relaţiilor de 

colaborare cu Consiliul Europei, Organizaţia 

Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 

Cultură (UNESCO) şi Institutul Organizaţiilor 

N a ţ i o n a l e  A n t i - D o p i n g  ( I N A D O )  c u 

responsabilităţi în domeniul anti-doping;

ź Intensificarea cooperării bilaterale cu 

organizaţiile naţionale anti-doping ale ţărilor 

semnatare ale Codului, care să permită 

diseminarea experienţei acumulate în 

activitatea anti-doping;

ź Asigurarea reprezentării României în cadrul 

evenimentelor internaţionale în domeniul 

luptei  împotr iva dopajului  în sport , 

promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi 

români în organismele de conducere, în 

comisiile şi comitetele forurilor internaţionale 

în domeniul anti-doping;

ź Intensificarea colaborării cu structurile 

sportive internaţionale şi alte organizaţii cu 

responsabilităţi în domeniul anti-doping.

1. AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPING

Între 13-15 martie 2017, preşedintele ANAD a 

participat la Simpozionul Organizaţiilor Anti-

Doping, desfăşurat sub egida Agenţiei Mondiale 

Anti-Doping, la Lausanne, Elveţia.

Evenimentul a adus laolată peste 450 de experţi 

anti-doping reprezentând organizaţii naţionale 

anti-doping, federaţii sportive internaţionale, 

laboratoare de control doping acreditate de 

WADA, organizatori de manifestări sportive 

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

OBIECTIVE PRINCIPALE

SIMPOZIONUL ORGANIZAŢIILOR

ANTI-DOPING

CAPITOLUL VI

PARTICIPAREA EXPERŢILOR ANAD LA EVENIMENTELE INTERNAŢIONALE ŞI REUNIUNILE 
GRUPURILOR DE LUCRU ŞI ALE GRUPURILOR CONSULTATIVE DIN CADRUL FORURILOR 

INTERNAŢIONALE ANTI-DOPING
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şi alţi parteneri care fac parte din mişcarea pentru 

un sport curat. În premieră, au fost invitaţi şi 

reprezentanţi ai guvernelor şi organizaţiilor 

interguvernamentale implicate în activităţile anti-

doping.  din acest an a Tema simpozionului

f o s t  „Abordarea  provocăr i lo r  ş i 

consolidarea viitorului sportului curat”, 

iar discuţiile au acoperit subiecte precum viitorul 

luptei împotriva dopajului în sport, monitorizarea 

respectării Codului Mondial Anti-Doping, 

protecţia denunţătorilor şi integritatea proceselor 

anti-doping.

Tot sub egida WADA, în luna septembrie (21-22 

septembrie 2017) a fost organizat Simpozionul cu 

privire la scutirile pentru uz terapeutic, care a avut 

loc la Helsinki – Finlanda şi la care a participat şi o 

delegaţie a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, 

formată din experţii care gestionează acest aspect 

al scutirilor pentru uz terapeutic la nivel naţional.

În perioada 15-16 noiembrie, activitatea Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping a fost auditată de o echipă 

a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, coordonată de 

domnul George Tsamis, director-Standarde& 

Armonizare.

Auditul s-a încheiat cu o prezentare preliminară a 

concluziilor ce au fost prezentate într-un raport de 

audit cu acţiuni corective.

Echipa WADA a apreciat întreaga activitate a 

Agenţiei din România şi profesionalismul întregii 

echipe a Direcţiei generale de testare, anti-trafic 

substanţe   in terz i se ,  re la ţ i i  publ i ce  ş i 

internaţionale.

SIMPOZIONUL CU PRIVIRE LA SCUTIRI PENTRU UZ TERAPEUTIC

AUDIT WADA

450 EXPERŢI PARTICIPANŢI
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În calitate de membru al INADO, Agenţia 

Naţională Anti-Doping a participat la cea de-a 5-a 

Adunare Generală Anuală (AGA), de la Lausanne, 

Elveţia, precum şi Workshop-ul  INADO (11-12 

martie 2017). 

Exper ţ i i  ANAD au par t i c ipat  a lă tur i  de 

3. INSTITUTUL ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE

     ANTI-DOPING
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2. CONSILIUL EUROPEI

În anul 2017, experţii ANAD au participat la 

reuniunile ordinare ale Grupului de Monitorizare 

a Convenţiei Anti-Doping, organizate de Consiliul 

Europei la (3 mai 2017 la Copenhaga – 

Danemarca, respectiv  3 noiembrie 2017, la 

Strasbourg - Franţa), precum şi la reuniunile 

ordinare (4 mai 2017 la Copenhaga), respectiv 2 

noiembrie 2017, la Strasbourg) şi extraordinare 

(14-15 septembrie 2017 la Madrid-Spania) ale 

Comitetului European Ad-Hoc pentru Agenţia 

Mondială Anti-Doping (CAHAMA). 

De asemenea, România a fost reprezentată de 

experţ i i  ANAD la  reuniuni le  grupur i lor 

consultative din cadrul Grupului de Monitorizare 

a Convenţiei Anti-Doping a Consiliului Europei, 

după cum urmează:

ź Reuniunile Grupului de experţi pe probleme 

de educaţie şi prevenire anti-doping, care au 

avut loc la Liubliana, Slovenia (10 aprilie 

2017) şi Minsk, Belarus (8-9 septembrie 

2017);

ź Reuniunea Grupului consultativ pe probleme 

legale, care a avut loc la Vilnius, Lituania (4-5 

aprilie 2017);

ź Reuniunea Grupului ad-hoc cu privire la 

independenţa organizaţiilor naţionale anti-

doping, care a avut loc la Paris, Franţa (4 iulie 

2017).

De asemenea, doamna Graziela Elena Vâjială – în 

calitate de raportor pentru egalitate de gen în 

cadrul CAHAMA, a participat la o reuniune cu 

Secretariatul Comisiei pentru Egalitate de Gen din 

cadrul Consiliului Europei, în data de 1 noiembrie 

2017, în vederea pregătirii raportului de activitate 

privind egalitatea de gen pe anul 2017.

GRUPUL DE MONITORIZARE A CONVENŢIEI

 ANTI-DOPING



4. UNESCO

Preşedintele Agenţiei, doamna Graziela Elena 

Vâjială – în calitate de Vicepreşedinte al Biroului 

Conferinţei Statelor Părţi (COP) la Convenţia 

Internaţională împotriva Dopajului în Sport a 

UNESCO, a participat la întrunirea care a avut loc 

la Paris, Franţa, în data de 5 aprilie 2017. 
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reprezentanţii ţărilor membre, dar şi de 

reprezentanţi ai Agenţiei Mondiale Anti-Doping, ai 

Consiliului Europei şi ai altor organizaţii cu 

responsabilităţi în domeniul anti-doping .

În perioada 30-31 octombrie 2017, doamna 

Doina Ofelia Melinte – vicepreşedinte al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping a participat la Simpozionul 

INADO pentru sportivi  şi  l ideri cu tema 

”Îmbunătăţirea activităţii anti-doping”, organizat 

de INADO la Ganterschwil, Elveţia. 

ANAD gazda COP5 - UNESCO  

ÎN ANUL 2017
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În perioada 28-29 iunie 2017, Agenţia Naţională 

Anti-Doping a fost gazda celei de-a 4-a Reuniuni a 

Biroului Executiv a celei de a 5-a Conferinţe a 

Statelor Părţi la Convenţia Internaţională a 

UNESCO împotriva Dopajului în Sport (COP5). 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping - 

doamna Graziela-Elena Vâjială – deţine al doilea 

mandat consecutiv de Vicepreşedinte în cadrul 

Biroului Executiv al Conferinţei Statelor Părţi la 

Convenţia Internaţională Împotriva Dopajului în 

Sport. 

Agenda evenimentului a propus teme esenţiale în 

marja Convenţiei UNESCO, cu accent pe: 

evaluarea activităţii Biroului Executiv, situaţia la zi 

a Fondului pentru Eliminarea Dopajului din 

Sport, situaţia la zi a Rapoartelor Naţionale pe 

anul 2017, pregătirea şi organizarea celei de a 6-a 

sesiuni a Conferinţei Statelor-Părţi la Convenţia 

Internaţională a UNESCO împotriva Dopajului în 

Sport - eveniment ce s-a desfăşurat la sediul 

UNESCO din Paris în 25-26 septembrie 2017.

Membrilor Biroului Executiv reprezentând Arabia 

Saudită, România, Kenya, Columbia şi Marea 

Britanie li s-au alăturat la această reuniune 



distinşi oaspeţi reprezentând Consiliul Europei, 

Fondul Voluntar al UNESCO pentru Eliminarea 

Dopajului în Sport, Agenţia Mondială Anti-Doping 

şi Universitatatea Paris Nanterre La Defense.

Pe 21 septembrie 2017 a avut loc la Paris, Franţa 

ultima reuniune a Biroului COP5, care a precedat 

cea de-a şasea Conferinţă a Statelor Părţi la 

Convenţia Internaţională UNESCO împotriva 

Dopajului în Sport (25-26 septembrie 2017). În 

cadrul Conferinţei s-au dezbătut, printre altele, 

raportul final al celei de-a cincea sesiuni a 

Conferinţei Părţilor, modul de promovare a 

Convenţiei Internaţionale UNESCO împotriva 

Dopajului în Sport de către statele semnatare, 

mecanismele de monitorizare a respectării 

Convenţiei, precum şi modul de alocare a 

Fondului voluntar pentru eliminarea dopajului în 

sport. 

De asemenea, cu această ocazie, doamna 

Graziela-Elena Vâjială a fost realeasă – pentru al 

treilea mandat consecutiv, în funcţia de 

Vicepreşedinte al Biroului Executiv al COP6. 
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Un reprezentant al Agenţiei a participat la 

reuniunea informală de pregătire a mandatului 

Uniunii Europene pentru WADA, organizată la 

Bruxelles, Belgia, în data de 6 noiembrie 2017. 

Acest mandat a fost prezentat la reuniunea 

Comitetului Executiv şi al Consiliului Fondator ale 

Agenţiei Mondiale Anti-Doping, care a avut loc pe 

14-16 noiembrie 2017, la Seul - Coreea de Sud. 

5. COOPERAREA CU ORGANIZAŢII NAŢIONALE ANTI-DOPING DIN ALTE STATE, FEDERAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI ALŢI PARTENERI
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ź Recoltarea unui număr minim de 1500 de 

probe biologice de la sportivi;

ź Întocmirea Planului Naţional Anual de Testare 

în conformitate cu prevederile Standardului 

Internaţional pentru Testare şi Investigaţii, 

precum şi cu cele ale Documentului Tehnic 

pentru substanţe specifice şi revizuirea lui în 

mod regulat;

ź Î n t o c m i re a  LT I  c o n f o r m  c e r i n ţ e l o r 

Standardului Internaţional pentru Testare şi 

Investigaţii, precum şi actualizarea şi 

gestionarea periodică a acestuia prin 

verificarea continuă a informaţiilor de 

localizare transmise de sportivi prin ADAMS;

ź Derularea programului pentru paşaportul 

biologic pentru un lot de 10 sportivi cărora li 

se vor recolta probe de sânge, în vederea 

urmăririi parametrilor hematologici;

ź  Creşterea numărului de testări ţintă până la 

50% din numărul total de teste;

ź  Creşterea numărului de teste în afara 

competiţiei la un procent de 60% din numărul 

testărilor;

ź Testarea sportivilor lotului olimpic lărgit în 

vederea participării cu o delegaţie curată la JO 

de Iarnă  PyeongChang 2018;

ź Creşterea acţiunilor de supervizare a testărilor 

doping în competiţie şi în afara competiţiei;

ź Cooperarea cu organizaţiile internaţionale, în 

vederea efectuării de testări doping în 

competiţie şi în afara competiţiei, pe teritoriul 

ţării şi în străinătate;

ź Menţinerea certificării în conformitate cu 

Standardul sistemului de management al 

calităţii al ANAD, ISO 9001:2015 prin 

efectuarea celeui de-al doilea audit de 

supraveghere din cea de-a IV-a recertificare;

ź  Accesarea de fonduri pentru activitatea de 

cercetare prin propuneri de proiecte la 

competiţiile lansate în cadrul proiectelor 

finanţate în ţară şi în străinătate;

ź Dezvoltarea capacităţilor de culegere de 

informaţii şi investigaţii;

ź Încheierea de parteneriate cu structurile 

sportive naţionale pentru organizarea şi 

desfăşurarea de acţiuni educative;

ź Derularea campaniilor educative lansate în 

anii anteriori ;

ź Elaborarea de materiale educative suport 

pentru desfăşurarea programelor de 

educaţie, prevenire şi combatere a traficului 

ilicit de substanţe interzise;

ź  Administrarea paginii de web, Facebook şi a  

contului de YouTube ANAD;

PERSPECTIVE

CAPITOLUL VII
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ź Lansarea unei campanii de denunţare a 

dopajului;

ź  Organizarea unui eveniment pentru 

aniversarea zilei de 10 aprilie - Ziua Sportului 

Curat în România;

ź Participarea la conferinţe ştiinţifice în 

domeniul de activitate;

ź Participarea cu experţi  la reuniunile 

organizate de CE, UNESCO, UE, WADA;

ź Negocierea şi semnarea de noi protocoale de 

cooperare bilaterală cu alte Organizaţii 

Naţionale Anti-Doping;

ź Negocierea şi semnarea de noi protocoale 

b i l a t e ra l e  c u  i n s t i t u ţ i i  p u b l i c e  c u 

responsabilităţi în domenii similare de 

activitate;

ź Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi  completarea Legii  nr. 

104/2008 privind prevenirea şi combaterea 

producerii şi traficului ilicit de substanţe 

dopante cu grad mare de risc; 

ź Organizarea Conferinţei Naţionale Anuale 

priv ind act iv i tatea ant i -doping în 

România, cu participarea preşedinţilor, 

secretarilor generali ai federaţiilor şi 

medicilor loturilor sportive;

ź Controlul Staţiilor de Control Doping în 

vederea îndeplinirii cerinţelor H.G. nr. 

244/2015 privind Normele Metodologice 

de organizare şi desfăşurare a controlului 

doping;

ź Organizarea cursurilor de formare şi 

perfecţionare a ofiţerilor de control 

doping;

ź S u s ţ i n e re a  d i n  p u n c t  d e  v e d e re 

economico-financiar a activităţilor ce vor fi 

întreprinse de fiecare direcţie şi serviciu în 

parte din cadrul Agenţiei;

ź Îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor 

prin participarea la cursuri de pregătire 

profesională, în vederea obţinerii unor 

rezultate cât mai bune în activitatea 

desfăşurată în cadrul Agenţiei;

ź Urmăr i rea  încasăr i i  l a  termen  a 

contractelor şi comenzilor structurilor 

sportive cu care Agenţia ase află în relaţii 

contractuale;

ź Sporirea contribuţiei erviciului relaţii S

publice la activitatea de educaţie şi cea de 

testare,  pr in crearea de conţ inut 

informaţional (scris şi audio-video) 

pentru site-urile Agenţiei;

ź Dezvoltarea platformei de e-learning 

lansate în anul 2016;



1. Singurul organism 

la nivel național cu 

responsabilităţi de 

educare, testare şi 

analiză doping.

2. Instituţie publică 

certificată ISO 

9001:2015.

3. Legislaţia naţională 

în domeniu, 

armonizată 100% cu 

legislaţia 

internaţională. 

România, conform 

clasificării UNESCO, 

respectă 

angajamentele 

asumate prin 

ratificarea Convenţiei 

Internaţionale 

Împotriva Dopajului 

în Sport în procent de 

96,4%, situându-se 

printre primele state 

din lume.

4. Personalul este 

calificat şi are 

experienţa necesară 

îndeplinirii  

1. Personal insuficient 

numeric,  ceea ce 

duce la apariţia de 

incompatibilităţi în 

unele direcţii și 

apariția de disfuncții 

în activitatea de 

control.

2. Inexistenţa oficiilor 

zonale, aşa cum 

prevede Legea nr. 

104/2008 privind 

prevenirea şi 

combaterea 

producerii şi traficului 

ilicit de substanţe 

dopante cu grad mare 

de risc, pentru 

implementarea 

optimă a legislaţiei.

3. Inexistenţa, în 

Planul Naţional de 

Cercetare–Dezvolta-

re, a unui domeniu 

1.Disponibilitatea 

WADA şi UNESCO de a 

finanţa proiecte de 

cercetare.

2. Creşterea 

numărului de 

competiţii  

internaţionale 

desfăşurate pe 

teritoriul României şi 

a numărului de 

sportivi – crește 

oportunitatea 

recoltării de probe.

3. Recunoaştere la 

nivel internaţional, a 

activităţii ANAD.

4. Evoluţia cercetării 

în domeniu, la nivel 

mondial.

5. Stabilirea de noi 

1. Neîncasarea la 

termen a veniturilor 

proprii.

2. Constrângeri de 

personal sau de ordin 

financiar impuse de 

legislaţia în vigoare.

3. Situaţia economică 

nefavorabilă la nivel 

naţional şi 

internaţional.

4. Fluctuaţia de 

personal datorită 

ofertei din domeniul 

analizei de laborator 

şi/sau a concediilor 

medicale, concedii de 

maternitate.

5. Schimbări 

frecvente ale 

legislaţiei 

internaţionale şi 

naţionale.

6. O distribuție 

teritorială prea întinsă
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obiectivelor ANAD.

5. Adaptabilitatea 

personalului la sarcini 

de lucru 

schimbătoare, în 

condiții de stres. 

6. Personalul prezintă 

disponibilitate pentru 

perfecționarea 

continuă și 

deschidere pentru 

noile cerințe WADA.

7. Există continuitate 

şi stabilitate în 

desfăşurarea 

activităţilor şi 

repartizarea 

sarcinilor.

8.  Existența unui 

program de pregătire 

profesională specific, 

având în vedere 

dinamica domeniului 

de activitate.

9. Utilizarea 

Sistemului ADAMS 

impus de WADA.

specific și bine definit 

pentru cercetarea în 

sport.

4. Echipamente I.T. 

învechite şi programe 

neactualizate.

5. Parc auto 

insuficient, ceea ce 

duce la dificultăţi în 

realizarea acţiunilor 

de control.

6. Prerogative reduse 

în exercitarea 

controlului sălilor de 

culturism și fitness.

7. Inexistența unei 

stații de control 

doping mobile.

8. Atenție sporită 

acordată problemelor 

curente în 

detrimentul celor de 

perspectivă.

protocoale de 

cooperare bilaterală 

internațională cu 

Agenții din alte state.

6. Oportunitatea 

recoltării de probe pe 

plan extern, datorită 

recunoașterii 

internaționale de care 

se bucură specialiștii 

din cadrul Agenției.

7. Promovarea 

imaginii Agenției prin 

participarea 

experților Agenției la 

competiții 

internaționale 

majore, conferințe și 

simpozioane.

8. Semnarea unor 

acorduri cu instituții 

internaționale cu 

responsabilitate în 

anihilarea rețelelor 

de trafic cu substanțe 

interzise.

9. Disponibilitatea 

unităților de 

învățământ și a 

a publicului ţintă 

(sportivi, săli de 

culturism și fitness).

7. Incidente de risc 

cauzate de factori 

externi ce nu pot fi 

controlaţi (atacuri 

informatice, viruşi și 

altele).

8. Nerespectarea 

unor termeni 

contractuali de către 

unii beneficiari 

(necomunicarea la 

timp a modificării 

calendarului 

competițional).

9. Nerealizarea unor 

acțiuni din motive 

meteorologice 

nefavorabile sau alte 

motive imprevizibile.

10. Inexistența 

resurselor financiare 

pentru înființarea 

celor opt oficii zonale 

conform prevederilor 

Legii nr. 104/2008.
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10. Singura autoritate 

la nivel naţional 

abilitată în formarea 

și perfecționarea 

ofițerilor de control 

doping și instruirea 

personalului sălilor 

de culturism și 

fitness.

11. Media de vârstă a 

personalului este 

favorabilă activităţilor 

prelungite şi 

disponibilităţii de 

deplasare în acțiuni 

de control doping, în 

ţară şi străinătate.

12. Personalul  are 

experiență necesară 

pentru a oferi 

pregătire de 

specialitate grupurilor 

țintă ale ANAD.

13. Agenția deţine 

mijloace proprii de 

informare în masă: 

pagini web, pagină 

Facebook, canal 

YouTube.

sportivilor pentru 

educarea și 

informarea asupra 

pericolelor și 

consecințelor 

practicării dopajului 

în sport.

10. Existența cererii 

pe noi piețe a 

serviciilor existente.

11.Disponibilitatea 

organizatorilor de 

evenimente sportive 

majore ( JO, 

Campionate 

Mondiale etc.) de a 

recruta personal 

specializat din cadrul 

Agenției.

12.Disponibilitatea 

forurilor 

internaționale în 

domeniu (WADA, 

UNESCO, CE, UE) de a 

organiza în România 

conferințe și 

workshop-uri 

internaționale.

11. Atragerea 

specialiștilor din 

aparatul propriu, în 

sectorul privat, din 

cauza nivelului scăzut 

al salariilor din 

sectorul public.

12. Sistem anevoios 

de adoptare a 

cadrului legislativ care 

reglementează 

domeniul anti-

doping.

13. Număr insuficient 

de ofițeri de control 

doping.
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14. Existența unei 

bune cooperări cu 

instituțiile statului în 

vederea îndeplinirii 

cu eficiență a 

obiectivelor din 

Strategia Națională 

Anti-Doping (MTS, 

COSR, Poliție, Vama, 

Autoritatea Națională 

pentru Protecția 

Consumatorilor, 

Ministerul Sănătății, 

Ministerul Justiției, 

Ministerul Afacerilor 

Interne).

15. Deținerea de 

funcții importante în 

cadrul forurilor 

internaționale cu 

responsabilități în 

lupta împotriva 

dopajului în sport.

16. Transparență în 

activitatea prestată.
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