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OBIECTIVUL GENERAL - Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii 

Agenţiei, astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale şi 

specifice. 

5 ANAD 2020

CAPITOLUL I

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

OBIECTIVE 

SPECIFICE:

Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii la nivelul 

Agenţiei;

Identificarea problemelor şi stabilirea politicilor publice în domeniul anti-

doping şi în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe dopante;

Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea legislaţiei naţionale în 

domeniile de activitate ale Agenţiei cu reglementările internaţionale în 

domeniu;

Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei;

Utilizarea resurselor Agenţiei în condiţii de economicitate, eficienţă, 

eficacitate pentru realizarea obiectivelor şi misiunii acesteia;

Formarea şi perfecţionarea continuă a experţilor anti-doping din cadrul 

Agenţiei.

Misiunea ANAD: 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.

Viziunea ANAD: O lume în care să se aprecieze și să se promoveze un sport curat.



Sistemul de management al calității Agenției Naționale 

Anti-Doping este certificat în prezent pe Standardul 

Internaţional - SR EN ISO 9001:2015. Acest standard 

internațional implică abordarea pe bază de proces şi 

de risc, 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. 

Auditul de supraveghere a fost efectuat de către 

organismul de certificare TÜV Rheinland, unul dintre 

cele mai importante organisme internaţionale de 

certificare, cu sediul central în Köln, Germania. 

În data de 30 octombrie 2020, auditul s-a desfăşurat în 

mediul online, cu ajutorul platformei Zoom, prin care 

s-a verificat eficacitatea sistemului de management 

care a fost verificată la fața locului prin eșantionare de 

către o echipă de audit selectată în mod adecvat. 

Aceasta se aplică în mod particular la evaluarea 

conformităţii activităţilor cu cerinţele standardelor de 

referinţă şi cu cerinţele specificate prin documentaţia 

sistemului de management. Aspectele specifice ale 

activităţii organizaţiei, cerinţele legale şi reglementate 

aplicabile şi cerinţele specificate prin alte documente 

general aplicabile au fost şi ele luate în considerare. 

Acesta s-a realizat pe baza unei proceduri prin 

eşantionare, prin conducerea de interviuri şi evaluarea 

documentaţiei aplicabile.

În anul 2020, procentul de satisfacție a 

clientului a fost de 96.1%. Acest procent 

demonstrează faptul că şi într-un an în care pandemia 

cu virusul SARS-CoV-2 a pus numeroase piedici în 

desfăşurarea activităţilor, serviciile oferite de ANAD 

sunt de calitate, aplicând cu strictețe standardele 

internaționale în domeniu. Recunoașterea 

internațională a sistemului de management 

al calității reprezintă o garanție a calității 

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 

confirmă, că sistemul de management al ANAD este 

conform, este menținut în mod adecvat și implementat 

în ceea ce privește standardul de referință. Nu au 

existat acţiuni corective.

În concluzie, s-a recomandat menţinerea certificatului 

existent.
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I.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

LA NIVELUL AGENȚIEI
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I.2. 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 2020 s-a constatat că au fost implementate toate 

standardele de control intern/managerial aplicabile 

instituţiei, iar sistemul de control managerial este 

conform.

I.3. ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGISLATIV ŞI ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI 

NAŢIONALE ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AGENŢIEI CU REGLEMENTĂRILE 

INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIU

Pe parcursul anului 2020, Agenţia Naţională Anti-

Doping a iniţiat şi definitivat următoarele proiecte 

de acte normative:

1. Ordinul Preşedintelui ANAD nr. 113/2020 

privind modificarea şi  completarea 

Regulamentului pentru organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de audiere a 

sportivilor şi a personalului asistent al 

sportivilor care au încălcat reglementările 

anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

427/21.05.2020.

2. Ordinul Preşedintelui ANAD nr. 114/2020 

pentru modificarea ş i  completarea 

R e g u l a m e n t u l u i  d e  o r g a n i z a r e  ş i 

funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

nr. 96/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 427/21.05.2020.

3. Ordinul Preşedintelui ANAD nr. 123/2020 

pentru modificarea Odinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 

160/2011 privind aprobarea taxei pentru 

autorizarea desfăşurării activităţilor în 

sălile de culturism şi fitness, precum şi a 

Metodologiei de organizare a cursului de 

instruire anti-doping, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 588/06.06.2020.
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4. Ordinul Preşedintelui ANAD nr. 180/2012, 

pentru aprobarea Listei Interzise pentru 

anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 970/21.10.2020.

În prezent a fost redactat în cadrul Agenţiei, proiectul 

de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului 

în sport, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, modificarea şi completarea actelor 

normative adoptate în organizarea executării legii 

(proiecte de hotărâri ale Guvernului) şi a actelor 

administrative normative (proiecte de ordine ale 

preşedintelui ANAD), având în vedere intrarea în 

vigoare începând cu luna inauarie a anului 2021 a 

noului Cod Mondial Anti-Doping şi a Standardelor 

Internaţionale din domeniu.

1.3.1. SITUAŢIA LITIGIILOR ÎN CARE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

ESTE PARTE 

La începutul anul 2020, Agenţia Naţională Anti-

Doping a fost parte într-un număr de 11 dosare 

aflate în curs de soluţionare, în diferite faze 

procesuale, în calitate de reclamant, pârât, apelant, 

recurent şi intimat, creditor, iar la finele anului 

2020 pe rol 13 de dosare se mai aflau , după cum 

urmează:

7 dosare în curs de soluţionare având ca obiect 

plângeri contravenţionale, ca urmare a aplicării 

sancţiunilor contravenţionale din Legea nr. 104/2008 

privind prevenirea şi combaterea producerii şi 

traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de 

risc;

3  dosare având ca obiect procedura insolvenţei 

prevazută de Legea 85/2006 şi executări silite.

3 dosare în curs de soluţionare având ca obiect 

anulare decizie administrativă, ca urmare a aplicării 

prevederilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport.

1.3 .2 .S ITUAŢIA  ACTIVITĂŢILOR 

COMPARTIMENTULUI INVESTIGAŢII 

PRIVIND POSIBILELE ÎNCĂLCĂRI ÎN 

DOMENIUL ANTI-DOPING

În perioada supusă analizei s-au efectuat 7 investigaţii 

privind 10 sportivi de la disciplinele: haltere, fotbal, 

handbal şi rugby, rezultatul acestora fiind prezentat 

preşedintelui agenţiei şi trimis spre finalizare 

departamentului responsabil.

Datele obţinute în procesul de investigare au condus 

la deschiderea unor dosare de cercetare a unor 

posibile încălcări ale reglementărilor anti-doping 

aflate în curs de solutionare.

Totodată, ca urmare a verificărilor efectuate s-a 

răspuns la şase sesizări primite prin intermediul 

campaniei SPEAK UP, prin care erau semnalate unele 

încălcări ale reglementărilor anti-doping de către unii 

sportivi, unele dintre acestea fiind finalizate cu 

verificarea şi testarea celor semnalaţi.  

speakup!



I.3.3. DOMENIUL RESURSE UMANE 

În domeniul resurselor umane au fost desfăşurate 

toate activităţile specifice domeniului, printre care:

- întocmirea lunară a statelor de funcţii nominale;

- organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru 

promovarea personalului;

- întocmirea actelor administrative (contracte 

individuale de muncă, acte adiţionale, ordine) privind 

modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a 

salariaţilor;

- întocmirea, completarea şi actualizarea, după caz, a 

dosarelor personale ale salariaţilor;

- întocmirea situaţiilor statistice referitoare la numărul 

de salariaţi şi la fondul de salarii, care se transmit 

ordonatorului principal de credite şi direcţiei 

municipale de statistică;

- desfăşurarea misiunilor de audit intern cu temele: 

”Modul de calcul şi stabilirea drepturilor salariale ale 

personalului ANAD” şi ”Evaluarea sistemului de luare 

a deciziilor”;

- estimarea cheltuielilor de personal pentru bugetul 

anului 2021. 

- realizarea evaluării personalului ANAD pentru 

activitatea depusă în anul 2019, în conformitate cu 

procedurile specifice; 

- monitorizarea de cheltuieli aferentă fiecarei luni în 

parte şi transmiterea ordonatorului principal de 

credite etc.
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Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-

Doping în anul 2020 au fost constituite din subvenţii 

de la bugetul de stat în proporţie de 59,5 % şi 

venituri proprii în procent de 40,5%, realizate 

din efectuarea controalelor doping în baza comenzilor 

cu structurile sportive naţionale şi internaţionale, din 

programe cu finanţare, din Programe din Fondul 

Social European pentru proiectul “Ajustarea legislaţiei 

relevante privind combaterea dopajului în sport” şi 

finanţare externă nerambursabilă pentru proiectul 

„Înţelegerea şi promovarea denunţului privind 

neregulile de dopaj în UE” Win-Dop.

În anul 2020, a fost atrasă suma de 82 994 lei prin 

programul ERASMUS pentru proiectul numit 

„Înţelegerea şi promovarea denunţului privind 

neregulile de dopaj în UE” Win-Dop.

Au fost încasați 58.279 lei (reprezentând 

70% din totalul bugetului ANAD). 

I.4. UTILIZAREA RESURSELOR ANAD ÎN CONDIŢII DE ECONOMICITATE, EFICIENŢĂ, 

EFICACITATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ACESTEIA

I.4.1. REALIZĂRI ÎN ANUL 2020



Execuţia bugetară la 31.12.2020 a fost realizată în proporţie de 68%, Tabelul nr. 1:
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Prevăzut

lei lei %

Subvenţie de la bugetul de stat 10.750.000 9.562.694 89%

Venituri proprii 2.450.000 1.303.291 53%

Programul Operaţional de Capacitate Administrativă 
“Ajustarea legislaţiei relevante privind combaterea dopajului 

în sport”
4.690.000 907.35 19%

Programul ERASMUS pentru acțiunea intitulată “Valorile 
sportului în fiecare clasă” pentru anii 2020-2022

170 10.712 6,3%

Total 18.060.000 11.787.047 68%

Sursele de finanţare în 2020
Realizat

81%

SUBVENŢII DE LA
BUGETUL DE STAT

11%

VENITURI PROPRII

7,6%

FONDURI POCA
0,1%

FONDURI ERASMUS

Figura nr. 2: Venituri realizate în 

anul 2020

Figura nr. 1: Sursele de finanţare 

ale ANAD

59%

SUBVENŢII DE LA

BUGETUL DE STAT

14%

VENITURI PROPRII

26%

FONDURI POCA

1%

FONDURI ERASMUS
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Tabelul nr. 2: Cheltuielile Agenţiei Naţionale Anti-Doping împărţite pe 

categorii distincte

lei %
Cheltuieli de personal 5.637.431 47,9

Bunuri și servicii 4.556.863 38.7

Alte transferuri 266.258 2,26

FEN - POCA 918.062 7,80

Alte cheltuieli 8537 0,07

Cheltuieli de capital 378.741 3,27

Total 11.765.892 100

Categorii de cheltuieli în 2020 Realizat
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Agentia Naţională Anti-Doping a achiziţionat în luna decembrie un autovehicul de tip Autorulotă cu certificat de 

conformitate, staţie de control doping mobilă pentru testările anti-doping care se vor desfăşuara în zone ce nu pot 

îndeplini condiţiile minime de intimitate şi siguranţă ale sportivilor care sunt selectaţi pentru testare. Această 

autorulotă are rolul de a simplifica şi asigura o procedură de recoltare a probelor biologice conform standardelor 

impuse de Agenţia Mondială Anti-Doping şi, implicit, conform prevederilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport. Aceasta are rolul de a reduce cazurile în care condiţiile de recoltare nu respectă 

condiţiile impuse de normele anti-doping în vigoare.

I.4.2. ACHIZIŢII IMPORTANTE ÎN ANUL 2020

CHELTUIELI DE PERSONAL (47,9%)

BUNURI SI SERVICII (38,7%)

ALTE TRANSFERURI (2,26%)

FEN - POCA (7,8%)

ALTE CHELTUIELI (0,07%)

CHELTUIELI DE CAPITAL (3,27%)



I.5. PROIECTE

În anul 2020, ANAD a intrat într-un parteneriat 

regional cu o durată de 3 ani, în două proiecte 

ERASMUS+ Sport. 

În proiectul Erasmus +Sport I-VALUE 

“Valorile sportului în fiecare clasă” Co-

finanţat de Programul Erasmus al Uniunii Europene 

(valoare I) numărul 613598-EPP-1-2019-1-SI-SPO-

SCP, au avut loc doar 5 întâlniri online pe fondul 

pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, dar şi o întâlnire 

faţă în faţă a grupului de lucru în luna Ianuarie. 

Întâlnirile au avut ca scop discutarea revizuirii 

materialelor educaţionale deja existente şi literaturii 

de specialitate, în vederea sintetizării cunoştinţelor şi 

dezvoltării de idei şi exerciţii noi, care să poată fi 

implementate în şcolile partenere.

Acest proiect are ca scop principal dezvoltarea unui 

toolkit ce conţine planuri de lecţii care vizează educaţia 

bazată pe valorile sportului, pentru copii cu vârste 

cuprinse între 6 şi 14 ani.

În acest sens, partenerii dezvoltă împreună 

metodologia de lucru care va sta la baza dezvoltării 

planurilor de lecţii pentru fiecare valoare în parte şi 

pentru fiecare an şcolar în parte, metodologie care va 

putea fi diseminată către şcolile partenere împreună 

cu toolkiturile necesare implementării programului.

Al doilea proiect Erasmus +Sport numit 

„Înţelegerea şi promovarea denunţului 

privind neregulile de dopaj în UE” Win-Dop, 

are numărul 612968-EPP-1-2019-1-UK-SPO-SCP şi 

are ca scop determinarea predispoziţiilor sportivilor 

care practică sport de performanţă, de a denunţa 

încălcările reglementărilor anti-doping şi ale 

conduitelor lipsite de etică. În acest sens, partenerii 

au creat un chestionar cu 39 de itemi, care a fost 

tradus şi încărcat pe platforma Qualtrics, în toate 

limbile partenerilor.

La nivel naţional avem ca obiectiv aplicarea a cel puţin 

300 de chestionare, care au fost diseminate prin 

intermediul platformei Qualtrics. De asemenea, 

împreună cu Universitatea Naţională pentru Educaţie 

Fizică şi Sport, am selectat 5 sportivi pentru un interviu 

de 45-50 de minute, al cărui scop este înţelegerea 

factorilor care determină un sportiv să denunţe sau 

nu, încălcările reglementărilor anti-doping. 

Interviurile vor fi  susţinute doar online prin 

intermediul platformelor Skype, Microsoft Teams, 

Zoom, Google Meets sau orice altă platformă online 

care oferă posibilitatea înregistrării conversaţiei. 

Interviurile vor fi susţinute în limba Română sau cu 

acordul şi bunăvoinţa sportivului, în Engleză, pentru a 

putea avea un transcript direct în limba Engleză.

De asemenea, coordonatorul proiectului, Adam 

Nicholls a publicat în revista ştiinţifică Frontiers in 

Psychology lucrarea cu titlul “Snitches get Stitches and 

End up in Ditches: A Systematic Review of the Factors 

that Influence Whistleblowing Intentions”.
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Agenţia Naţională Anti-Doping, în calitate de 

beneficiar, a semnat în decembrie 2019 contractul de 

finanţare pentru proiectul Ajustarea legislaţiei 

relevante privind combaterea dopajului în 

sport, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European 

p r i n  P r o g r a m u l  O p e r a ţ i o n a l  C a p a c i t a t e 

Administrativă, Axa Prioritară 1 – Administraţie 

publică şi sistem judiciar eficiente / Obiectivul Specific 

1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi 

standarde comune în administraţia publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către 

cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, şi 

se derulează pe o perioadă de 36 de luni. Valoarea 

totală a proiectului este de 12.972.553,40 lei, din care 

10.894.851,50 lei cofinanţare asigurată de Uniunea 

E u ro p e a n ă  ş i  1 . 8 1 8 . 2 5 0 , 8 3  l e i  fi n a n ţ a re 

nerambursabilă din bugetul naţional.

Obiectivul general al acestui proiect este să 

îmbunătăţească planificarea strategică a organizaţiei, 

managementul calităţii şi performanţei şi de 

asemenea să sistematizeze şi să simplifice fondul activ 

al legislaţiei din domeniu.

În cadrul proiectului, ANAD iniţiază consultări publice 

pentru a îmbunătăţi actele normative aflate în vigoare 

şi pentru a le alinia cu cerinţele la nivel mondial, 

întreprinde acţiuni ce vor creşte gradul de 

conştientizare privind pericolele dopajului şi dezvoltă 

o platformă informatică integrată cu rol de suport 

pentru toţi actorii implicaţi în viaţa sportivă.

Rezultatele aşteptate în cadrul proiectului ating 

rezultatele de program ale POCA R4, R6, R9, R12: 

Definirea cadrului metodologic privind dopajul 

sportului în sport cu accent pe măsuri de 

conştientizare şi prevenire a dopajului în sportul 

de performanţă şi care va include dezvoltarea 

corpului oficialilor prelevare probe de sânge;

Dezvo l ta rea  cadru lu i  l eg i s l a t i v  pen t ru 

implementarea reglementărilor internaţionale 

privind combaterea dopajului în sport, inclusiv a 

sistemului de monitorizare a dopajului şi 

prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 

substanţe dopante cu grad mare de risc: 

îmbunătăţirea procesului de management şi 

digitalizare, a fluxurilor de lucru din cadrul ANAD, 

formarea şi dezvoltarea personalului din cadrul 

ANAD atât pentru utilizarea instrumentelor nou 

create cât şi în elaborarea de politici publice şi în 

sistematizarea şi simplificarea legislaţiei.

În anul 2020 activitatea a fost concentrată 

preponderent pe crearea cadrului administrativ 

necesar atingerii rezultatelor proiectului şi pe achiziţia 

bunurilor şi sistemelor necesare pentru derularea 

proiectului.
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Pe parcursul întregului an au fost realizate o serie de 

demersuri pentru construcţia unei reţele de 

parteneriate la nivel naţional, concretizată până în 

prezent cu semnarea a 2 protocoale de colaborare cu 

Ministerul Naţional al Educaţiei şi Cercetării şi cu 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila.

Protocoalele de colaborare vizează promovarea 

principiilor sportului curat, implicarea activă în 

acţiunile de informare şi consultare publică şi 

contribuţia comună pentru dezvoltarea ulterioară a 

platformei informatice create prin proiect.

Anul 2020 a fost un an foarte productiv din perspectiva 

actelor normative naţionale şi a reglementărilor 

internaţionale incidente cu domeniul de activitate al 

ANAD-ului pentru a putea corobora într-o formă 

integrată draftul de propunere legislativă ce urmează 

a fi înaintat pentru modificarea Legii nr. 227/2006 

privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

La nivel de comunicare, 2020 a reprezentat pentru 

proiectul POCA de care Agenţia Naţională Anti-Doping 

beneficiază, dezvoltarea unei strategii de comunicare, 

orientate în special către mediul online, prin 

promovarea conceptului , a principiilor #sportcurat

de responsabilitate socială şi a valorilor unui sport 

curat, cu scopul de a seta un standard de comunicare 

cu toţi stakeholderii cheie ai proiectului şi de a 

disemina informaţiile relevante acestora.  

Pe durata anului trecut, au fost comunicate prin 

intermediul mass-media şi al paginilor de Facebook şi 

Instagram dedicate proiectului POCA-ANAD, toate 

activităţile derulate în cadrul proiectului, precum şi 

mesa je  che ie  care  au  v i za t  in formarea  ş i 

conştientizarea elevilor, antrenorilor, profesorilor şi, 

în special, a sportivilor de performanţă cu privire la 

pericolele reprezentate de consumul, producerea şi 

distribuirea de substanţe dopante. 

Graţie mesajelor transmise de foşti mari sportivi de 

performanţă, precum Doina Melinte, Laura Badea 

sau Cristian Balaj, a fost scoasă în evidenţă implicarea 

constantă şi pe termen lung a Agenţiei Naţionale Anti-

Doping în promovarea unui  mediu sport iv 

responsabil, importanţa menţinerii unei relaţii 

strânse cu toţi actorii implicaţi în sport în ceea ce 

priveşte educarea şi informarea acestora privind 

problematica dopajului, precum şi importanţa 

protejării sănătăţii practicanţilor de sport de 

performanţă şi recreativ, deziderate pe care ANAD le 

are, atât ca strategie generală, cât şi ca obiective 

majore în proiectul POCA „Ajustarea legislaţiei 

relevante privind combaterea dopajului în sport”.
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OBIECTIVUL GENERAL - constă în creşterea gradului de conştientizare şi educare a 

sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi, asupra pericolelor 

şi consecinţelor practicării dopajului în sport.

CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE ŞI INFORMARE

OBIECTIVE 

SPECIFICE:

Creşterea gradului de conştientizare asupra riscurilor utilizării substanţelor 

şi/sau metodelor interzise de către sportivi; 

Crearea unui mediu activ în lupta anti-doping şi dezvoltarea de atitudini şi 

practici pentru practicarea sportului fără dopaj;

Dezvoltarea unui sistem informaţional pentru facilitarea accesului 

publicului ţintă la  informaţiile relevante din domeniu;

Educarea şi responsabilizarea sportivilor din loturile naţionale şi olimpice 

în raport cu exigenţele Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Paralimpice;

Promovarea programelor educative, a valorilor eticii, integrităţii şi  fairplay-

ului în sport prin implicarea sportivilor activi sau retraşi din activitatea 

sportivă;

Dezvoltarea de parteneriate cu unităţile de învăţământ cu profil sportiv 

pentru iniţierea şi derularea unor proiecte privind lupta împotriva 

dopajului în sport;

Dezvoltarea de parteneriate cu unităţile superioare de învăţământ cu profil 

sportiv pentru introducerea cursului anti-doping în programele de 

învăţământ ale acestora;

Creşterea gradului de implicare şi responsabilizare a personalului asistent 

şi a familiei sportivului în practicarea unui sport curat şi adoptarea unui stil 

de viaţă sănătos;

Informarea mass-mediei din România asupra politicilor şi legislaţiei care 

guvernează activitatea anti-doping, pentru o cunoaştere corectă a 

fenomenului dopajului în sport;
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Dezvoltarea de parteneriate cu organisme naţionale şi internaţionale din 

domeniul sănătăţii, cu organisme profesionale pentru informarea 

personalului medical cu privire la reglementările anti-doping; 

Dezvoltarea unor parteneriate cu entităţile care desfăşoară activităţi de 

culturism şi fitness.

Grupurile ţintă cărora se adresează programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii sportivi, personalul 

medical, mass-media şi părinţi.
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Figura nr. 4: Grupurile ţintă din programul de 

educaţie anti-doping

Agenţia Naţională Anti-Doping şi-a asumat rolul de 

responsabil în implementarea politicii anti-doping la 

nivel naţional, dezvoltând în acest sens mai multe 

programe: educaţie, testare, cercetare ştiinţifică, 

dezvoltare instituţională şi nu în ultimul rând, 

cooperare internaţională.

Partea a doua a Codului Mondial Anti-Doping, 

principalul instrument în activitatea anti-doping, 

abordează subiectul educaţiei anti-doping, oferind 

organizaţiilor anti-doping liniile directoare de 

organizare şi desfăşurare a programelor educative. În 

accepţiunea Codului, scopul principal al programului 

educativ este acela de a preveni. Vorbim aici de 

folosirea cu sau fără intenţie de către sportivi a 

substanţelor şi a metodelor interzise, ce ar conduce 

pe de o parte la alterarea spiritului sportului, iar pe de 

altă parte ar avea consecinţe mai mult sau mai puţin 

grave asupra sănătăţii. Aşa că, în virtutea acestora, 

Agenţia şi-a propus dezvoltarea unui program 

educativ atât pentru sportivii de performanţă cât şi 

pentru tinerii sportivi şi, bineînţeles pentru 

personalul asistent al acestora. Este bine cunoscut 

faptul că, personalul asistent al sportivilor are un rol 

deosebit în educarea sportivilor prin influenţa 

semnificativă pe care o are asupra lor. Nu în ultimul 

rând ANAD s-a adresat şi părinţilor sportivilor. 

În cadrul programului educativ, am dezvoltat şi 

implementat mai multe campanii educative, 

urmărind creşterea de la an la an atât a calităţii 

acestora, cât şi a numărului lor. Am pornit de la 

metode tradiţionale la început, acum ajungând să 

utilizăm atât metode tradiţionale cât şi moderne. Am 

urmărit şi, în mare măsură am şi reuşit, să creştem 

gradul de încredere a sportivilor în activitatea 
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desfăşurată de ANAD.

Datorită condiţiilor impuse de panemia SARS COV2, 

mai mulţi părinţi au solicitat informaţii pentru copiii 

lor care practică sport şi care ar fi avut nevoie de SUT.

Activitatea educativă a fost impactată de pandemia cu 

virusul Sars CoV2. Activităţile sportive au fost sistate 

sau reduse. Chiar şi în aceste condiţii, ANAD a 

desfăşurat în anul 2020 un număr de 33 de acţiuni de 

educaţie distribuite în campaniile educative  (din care 

7 acţiuni online) la care au participat aproximativ 1763 

de persoane: 509 sportivi, 725 antrenori, 529 medici 

şi personal asistent al sportivilor, elevi şi profesori. 

În cadrul campaniei dedicate Jocurilor Olimpice, am 

fost prezenţi la forumul "Reprezentarea României la 

Jocurile celei de-a 32-a Olimpiade-Tokyo 2020", 

desfăşurat la Izvorani sub egida Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român.

De asemenea, ţinând cont că în anul 2020 Jocurile 

Olimpice de la Tokyo nu s-au mai organizat, sportivii 

calificaţi nu au putut urma cursul Agenţiei pentru 

Tokyo 2020, urmând să îl parcurgă în 2021, ori pe 

platforma edu.anad.ro a Agenţiei ori pe ADEL 

(platforma Agenţiei Mondiale Anti-Doping). ANAD a 

fost în legătură cu aceştia prin mijloacele de 

comunicare online. Informaţii relevante cu privire la 

medicaţia pentru tratarea infectării cu virusul Sars CoV 

2 au fost fost făcute publice pe site-ul ANAD, dar şi prin 

social-media.

Din 2021, Agenţia Mondială Anti-Doping va traduce 

plaftorma educaţională ADeL şi în limba română, 

facilitând astfel accesul sportivilor, personalului 

asistent al sportivilor, medicilor, antrenorilor la 

educaţie specifică fiecărui grup ţintă în parte. 

Tot în 2021, WADA va lansa şi aplicaţia mobilă ADeL în 

Google Play Store şi în Apple App Store, care le va 

permite grupurilor de mai sus să parcurgă lecţiile 

offline şi să se sincronizeze progresul când au acces la 

internet. Mai multe federaţii internaţionale au 

comunicat sportivilor români că utilizarea platformei 

educaţionale ADeL este obligatorie înainte de 

participarea la competiţii internaţionale. Cursurile 

incluse pe platforma educaţională se adresează atât 

sportivilor cât şi personalului asistent al acestora.

II.1. CAMPANII DEDICATE JOCURILOR OLIMPICE

-2020-

33
ACŢIUNI

509
SPORTIVI

725
ANTRENORI

529
MEDICI ŞI

PERSONAL

MEDICAL
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II.2. CAMPANIA “NU DOPAJULUI!”

Campania „NU Dopajului!” este campania 

permanentă a ANAD, iniţiată din anul 2006. Acţiunile 

din această campanie au fost organizate la 

propunerea ANAD, dar şi la solicitarea structurilor 

sportive.

În anul 2020, s-au organizat în total 31 de acţiuni 

educative, astfel: 17 la solicitarea ANAD, 10 la 

solicitarea federaţiilor sportive naţionale, 3 la 

solicitarea cluburilor şi o solicitare din partea Clinicii 

medicale AKESO, cu care ANAD are un protocol de 

colaborare, în sensul diseminării informaţiei şi 

instruirii personalului medical al clinicii. La aceste 17 

acţiuni . au participat 1763 persoane

La iniţiativa ANAD, au fost organizate cursurile de 

instruire în legislaţia anti-doping cu următoarele 

instituţii: Institutul Naţional pentru Medicină Sportivă, 

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile 

sportive naţionale. Toate aceste cursuri au fost 

organizate în contextul intrării în vigoare a Codului 

Mondial Anti-Doping versiunea 2021şi a celor 8 

Standarde Internaţionale. În vederea menţinerii 

conformităţii programului naţional anti-doping cu 

programul mondial anti-doping, ANAD distribuie 

informaţii relevante tuturor celor implicaţi în lupta 

împotriva dopajului pentru promovarea valorilor 

sportului curat.

Sportivii participanţi la aceste acţiuni sunt legitimaţi la 

următoarele discipline sportive: culturism, karate 

tradiţional, karate wukf, kaiac canoe, box, fotbal, 

p a n g ra t h i o n  a t h l i m a ,  h a n d b a l ,  a t l e t i s m , 

skandenberg, haltere, motociclism, triatlon şi 

discipline paralimpice.
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II.3. CAMPANIA “ATHLETE OUTREACH”

Încă din anul 2007, ANAD, , sub egida WADA

desfăşoară campania educativă „Athlete 

Outreach”, care se adresează sportivilor participanţi 

la evenimente sportive internaţionale organizate pe 

teritoriul României. 

Pe perioada desfăşurării competiţiilor internaţionale 

pe teritoriul României, sportivii participanţi vin la 

standul Agenţiei, unde îşi testează cunoştinţele 

referitoare la reglementările anti-doping prin 

intermediul unei aplicaţii (Play True Quiz).

În acest an atipic, în care competiţiile sportive au fost 

suspendate din cauza COVID-19, ANAD a desfăşurat o 

singură acţiune educativă la care au participat 

aproximativ 30 de sportivi înscrişi la Campionatele 

Internaţionale ale României “Iolanda Balaş Soter”, 

desfăşurate la Cluj-Napoca.

Pentru monitorizarea şi evaluarea programului de 

educaţie anti-doping, ANAD aplică chestionare de 

feedback fie online, fie direct, dar şi de evaluare a 

cunoştinţelor însuşite de participanţi la finalul 

cursului/acţiunii educative.

-2020-
NU

DOPAJULUI

31
SACȚIUNI

1763
PARTICIPANȚI
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II.4. PLATFORMA EDUCATIVĂ ANAD.RO

Pe platforma am avut de la   www.anad.ro

începutul anului până în prezent 7.467 de 

utilizatori noi care au generat 10.200 sesiuni pe site. 

Ca preferinţă, mai mult de 4.500 dintre utilizatori au 

utilizat telefonul mobil pentru a accesa site-ul, în 

comparaţie cu 2.557 care au utilizat varianta desktop. 

Distribuţia persoanelor după sex a fost aproape egală, 

51% masculin şi 49% feminin şi cei mai mulţi utilizatori 

au avut vârste cuprinse între 25-34 de ani, urmaţi de 

grupul cu vârste între 35-44 de ani.

Utilizatorii au fost majoritatea din România, dar am 

avut vizitatori şi din Statele Unite ale Americii, 

Germania, Republica Moldova şi China.

Cea mai accesată pagină de pe platformă a fost cea de 

substanţe, cu peste 5,200 de vizualizări, urmată de 

pagina de testare, cu 4,600 de vizualizări. Împreună cu 

celelalte pagini, au fost generate aproape 16.400 

de vizualizări pe site.

II.5. ACTIVITATEA DE COMUNICARE

În anul 2020, ANAD a găzduit şi/sau organizat 

următoarele evenimente:

Chiar dacă pandemia de COVID-19 a întrerupt 

activitatea sportivă, fapt ce ne afectează 

profund, ne-am alăturat demersului condus de 

U N E S C O ,  a c e l a  d e  a  m a r c a  Z i u a 

Internaţională a Sportului pentru 

Dezvoltare şi Pace, o sărbătoare anuală a 

puterii sportului de a conduce schimbarea 

socială, dezvoltarea la nivelul comunităţilor şi 

de a favoriza pacea şi înţelegerea la nivel global. 

Sărbătorirea zilei de 6 aprilie, ca Ziua 

Internaţională a Sportului pentru 

Dezvoltare şi Pace a fost stabilită într-o 

şedinţă a Adunării Generale a Naţiunilor Unite 

din 2013 şi este sprijinită de către Comitetul 

Internaţional Olimpic din 2014.

http://www.anad.ro


Ne-au fost alături în acest demers, 

campionii noştri Laura Badea şi Horia 

Tecău, care au transmis mesaje de 

promovare şi protejare a valorilor care 

ne unesc, mesaje care au circulat în 

mediul online pe canalele proprii ale 

ANAD, dar şi ale UNESCO.

În fiecare an, pe 10 apri l ie,  România 

sărbătoreşte „ ” – o zi Ziua Sportului Curat

menită să atragă atenţia asupra luptei globale 

împotriva dopajului, flagel ce afectează în mod 

direct sportul şi indirect societatea. 

„ ” este o zi dedicată nu Ziua Sportului Curat

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.
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Dacă în trecut, de 10 aprilie, ANAD organiza mai 

multe acţ iuni  ş i  evenimente dedicate 

promovării valorilor sportului curat, în anul 

2020 „ ” nu a trecut  Ziua Sportului Curat

neobservată, ci s-a rezumat la comunicare 

publică şi promovare în mediul online.

„ ” (în denumirea Ziua Sportului Curat

originală internaţională „Play True Day”) a fost 

stabilită prin „Declaraţia de la Montevideo”, 

semnată în 2013 de 17 state, în cooperare cu 

WADA. 

În România, iniţiativa marcării datei de 10 

aprilie ca „ ” a aparţinut Ziua Sportului Curat

ANAD, care pe lângă activităţile curente de 

prevenire şi combatere a dopajului, testare a 

sportivilor şi un larg spectru de activităţi 

educaţionale şi-a asumat obligaţia de aliniere a 

României la politicile internaţionale în materie 

şi din acest punct de vedere.

În anii trecuţi, „Ziua Sportului Curat” a fost 

sărbătorită în contextul unor manifestări 

sportive majore desfăşurate în ţara noastră, 

cum ar fi turneul „Final Four” al Cupei României 

la baschet masculin, finala Cupei României la 

volei, Campionatul Mondial de Hochei pe 

Gheaţă (Divizia A), la Campionatele Europene 

de Lupte pentru seniori, dar şi la derbiul dintre 

Steaua/FCSB şi Dinamo la fotbal.
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În anul 2019, în premieră, Agenţia Naţională Anti-

Doping a decernat titlul onorific de „Ambasador 

al Sportului Curat” mai multor sportivi de 

legendă din atletism, scrimă, handbal şi fotbal 

(Doina Melinte, Vali Ionescu Caciureac, Laura 

Badea, Mihai Covaliu, Narcisa Lecuşanu, 

Alexandru Dedu, respectiv Miodrag Belodedici şi 

Helmuth Duckadam). O parte din aceşti 

ambasadori ne-au fost alături  şi în anul 2020  la 

acţiuni derulate prin programul de educaţie anti-

doping, dar şi la şedinţe pentru discutarea 

strategiei de educaţie în contextul pandemiei.

În data de 7 iulie 2020, Agenţia 

Naţională Anti-Doping şi 

F e d e r a ţ i a  „ S p o r t u l 

Românesc ”  a u  s e m n a t  u n 

parteneriat ce vizează derularea 

de acţiuni comune de informare şi 

educaţie în direcţia prevenirii şi 

combaterii dopajului în sport, 

dedicate sportivilor şi personalului 

asistent al sportivilor.

Conferinţa de presă a fost susţinută, în condiţiile impuse 

de starea de alertă, de către preşedintele ANAD – Pavel-

Cristian BALA J, vicepreşedintele ANAD – Doina 

MELINTE, preşedintele BNS – Dumitru COSTIN, 

preşedintele Federaţiei „Sportul Românesc” - Emilian 

HULUBEI ş i  secretarul general al Sindicatului 

Handbaliştilor din România – Viorel MAZILU.

Anul 2020, a fost un an atipic, în contextul pandemiei COVID-19, ideile şi principiile ce formează conceptul de 

sport curat au fost promovate doar prin comunicare publică şi online, astfel ANAD a organizat o serie de 

cursuri de instruire în legislaţia anti-doping, având în vedere modificările legislative impuse de noul 

Cod Mondial Anti-Doping şi prevederile Standardelor Internaţionale în domeniu. Cursurile au fost dedicate 
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personalului medical al structurilor sportive implicate în fenomenul anti-doping şi au cuprins o abordare 

multidisciplinară a Listei Interzise 2021, prin prisma reglementărilor juridice, prin practica medicală, o viziune 

socială, precum şi noile strategii de cercetare astfel:

II.6. MATERIALE INFORMATIV-EDUCATIVE 

“Ce trebuie să ştie sportivii despre tratamentele împotriva COVID-19 şi reglementările anti-doping”, material 

online;

Realizarea unui manual ANAD de identitate vizuală;

“Îndrumări pentru organizaţiile anti-doping referitoare la COVID”;

“Mesajul WADA pentru sportivii de pretutindeni”;

“Noi îndrumări WADA – Educaţia anti-doping se mută în mediul online”;

Lista Interzisă 2021 (format tipărit);

Realizarea unui nou logo al Agenţiei cu culorile steagului României.
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- în data de 28.10.2020, curs cu personalul medical al 

clinicii bucureştene Akeso, curs desfăşurat în urma 

încheierii unui parteneriat de colaborare cu clinica, tocmai 

pentru a asigura accesul mai facil la informaţiile actualizate 

din domeniu;

- în 25.11.2020, curs de instruire online cu personalul 

medical al Institutului de Medicină Sportivă, medici 

rezidenţi şi medici ai loturilor olimpice;

- în 10.12.2020, curs de instruire online cu personalul 

medical al federaţiilor şi cluburilor sportive naţionale.

Tuturor celor prezenţi li s-au eliberat diplome de participare 

din partea ANAD şi au primit şi pe format electronic 

materialele prezentate, în acest fel asigurându-ne că au fost 

informaţi şi că deţin informaţiile actualizate, reglementări care se vor aplica începând cu luna ianuarie 2021.
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OBIECTIVUL GENERAL - 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.

CAPITOLUL III

PROGRAMUL DE TESTARE DOPING

OBIECTIVE 

SPECIFICE:

Elaborarea şi realizarea Planului Naţional Anual de Testare, într-un mod 

relevant, coerent şi integrat;

Stabilirea Lotului de Testare Înregistrat şi gestionarea acestuia conform 

normelor interne şi internaţionale în vigoare;

Formarea, perfecţionarea şi instruirea permanentă a ofiţerilor de control 

doping în conformitate cu Standardul Ocupaţional aprobat;

Gestionarea rezultatelor controlului doping şi a scutirilor de uz terapeutic, 

conform normelor interne şi internaţionale în vigoare;

Administrarea eficientă şi promovarea Sistemului de Management şi 

Administrare Anti-Doping al Agenţiei Mondiale Anti-Doping.

Conform Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii, a H.G. nr. 771/2015 pentru modificarea 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, programului de distribuire a testărilor doping în 

funcţie de riscul de dopaj, 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  şi Planul Naţional Anual de Testare 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 colaborează cu structurile sportive naţionale şi internaţionale.
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III.1. PLANUL NAŢIONAL ANUAL DE TESTARE

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. Având în 

vedere pandemia cu virusul SARS CoV 2, măsurile de 

restrictie impuse de autorităţile naţionale, activitatea 

de testare doping a fost redusă, iar numărul testărilor 

doping a scăzut. Totuşi, ANAD a urmărit testarea 

sportivilor de la disciplinele cu risc crescut de dopaj, 

precum şi a celor în curs de calificare pentru Jocurile 

Olimpice de la Tokyo. S-a încercat testarea sportivilor 

din , aceştia fiind o Lotul de Testare Înregistrat

prioritate, aplicându-se obligatoriu prevederile 

documentul tehnic TDSSA.

Testele au fost distribuite pentru 26 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 

St rateg ia  Naţ ională  Ant i -Doping.  Numărul 

disciplinelor sportive testate conform TDSSA a fost de 

41.

 Bugetul alocat pe anul 2020 pentru programul de testare doping a fost de 4.770.991 lei.

În anul 2020, ANAD a recoltat un număr de 1016 probe biologice de urină şi de sânge. Din cele 1016 de probe doping 

au fost recoltate 820 probe de urină şi 196 probe de sânge, în competiţie şi în afara competiţiei.

Figura nr. 5: Probele biologice recoltate în anul 2020

820

PROBE DE URINĂ

196

PROBE DE SÂNGE

0,1%
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Figura nr. 6: Distribuţia testelor doping efectuate în 
funcţie de solicitant

Din bugetul ANAD, în baza planului de testare, au fost 

recoltate 704 probe biologice, reprezentând 69,3% din 

numărul total de probe. 

Restul probelor au fost recoltate la solicitarea federaţiilor 

sportive naţionale (305 probe) şi cluburilor sportive 

naţionale (7 probe). (Figura nr. 6)

Din numărul total de teste, testările în competiţie au reprezentat 77,16% iar cele în afara competiţiei 22,83%. (Tabel 

nr. 3)

Tabelul nr. 3: Distribuţia probelor de urină şi de sânge în competiţie şi în afara competiţiei

Tabelul nr. 4: Distribuţia analizelor speciale în funcţie de tipul 

testării doping (în competiţie şi în afara competiţiei)

Faţă de screening-ul obişnuit de analiză în competiţie şi în afara competiţiei, pentru 283 de probe de urină s-au 

făcut analize speciale ESAs, pentru 348 de probe de urină s-au făcut analize speciale GHRFs. (Tabel nr. 4)

Urină hGH ABP

IAAF-AIU (atletism) 6 6

IBU (biatlon) 1 1 2

WR (rugby) 8 8

FISA (canotaj) 9 9 9 27

ICF (canoe) 3 3 6

EHF (handbal) 3 3

TOTAL 30 9 13 52

NR. PROBE
TOTALORGANIZAȚIE  ANTI-DOPING

În anul 2020, ANAD a fost desemnată de federaţii 

internaţionale să acţioneze ca autoritate de recoltare 

pentru disciplinele sportive incluse în Tabelul alăturat, 

fiind recoltate 52 de probe.

Tabelul nr. 5: Probe recoltate de ANAD pentru alte 

organizaţii anti-doping semnatare

704305 7
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2020

Urină/hGH/ABP
IN/OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

247 278 28 102 1 48 107 181 1 15 1 0 7 0 361 459 29 117 2 48

TOTAL

Urină

PLANIFICARE ANAD SOLICITARE FEDERAȚII
SOLICITARE 

CLUBURI TOTAL

Urină hGH ABP Urină hGH

50

hGH ABP

nr. probe
525 130 49 288 16 1

ABP Urină

7 820 146
704 305 7 1016

2020

ESAs/GHRFs
IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

107 141 118 177 17 18 14 39 124 159 132 216
TOTAL

TOTAL

ESAs GHRFs ESAs GHRFs

nr. analize

PLANIFICARE ANAD
SOLICITARE 
FEDERAŢII

ESAs GHRFs

283 348248 295 35 53
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Evenimentele sportive internaţionale desfăşurate pe teritoriul României şi pentru care ANAD a fost autoritate de 

testare/de recoltare/management sunt incluse în tabelul de mai jos, fiind recoltate 40 de probe.

Deşi Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii prevede ca testările doping să fie efectuate fără aviz 

prealabil pentru eficienţă maximă, totuşi, sunt situaţii în care ANAD a fost nevoită să transforme testarea fără aviz 

prealabil în testare cu aviz prealabil. astfel . Din acestea, 9 au fost 11 testări au fost efectuate cu aviz prealabil

testări doping în vederea omologării recordurilor.  

Cele 1016 probe au fost recoltate de OCD sau personalul din cadrul ANAD împuternicit de preşedinte, conform 

prevederilor legale, în 226 de acţiuni /misiuni de testare doping, din care 73 în competiţie şi 153 în afara competiţiei. 

Statistica testărilor doping arată că cele 1016 probe biologice au fost recoltate de la 626 sportivi seniori şi 194 sportivi 

juniori.

Nr. 
Crt. Data Disciplina Eveniment Oraş Urină recoltată

1 29.02.2020 TRIATLON WINTER TRIATHLON CHAMPIONSHIPS CHEILE GRĂDIȘTEI 3

2 23-26.07.2020 CICLISM TURUL SIBIULUI SIBIU 18

3 08-13.09.2020 CICLISM TURUL ROMÂNIEI 18

4 19-20.09.2020 ATLETISM CAMPIONATUL BALCANIC CLUJ 7

Tabelul nr. 6: Probe recoltate la evenimente internaţionale organizate pe teritoriul României

626

194

SENIORI

JUNIORI

Figura nr. 8: Numărul de acţiuni de testare 

doping

Figura nr. 7: Statistica testărilor doping pe 

categorii de sportivi

153

73

ÎN AFARA
COMPETIȚIEI

ÎN
COMPETIȚIE

DOPING 
CONTROL
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Lotul de Testare Înregistrat reprezintă o prioritate a ANAD. Criteriile de includere în 

Lotul de Testare Înregistrat pe baza cărora ANAD a întocmit acest lot, prevăzute şi 

în Standardul pentru Testare şi Investigaţii, sunt următoarele:

sportivii care fac parte din lotul naţional la evenimente sportive majore ( Jocuri Olimpice, Jocuri 

Paralimpice, campionate naţionale şi alte evenimente sportive) sau al altor sporturi prioritare la 

nivel naţional (sau care ar putea fi selectaţi pentru aceste loturi);

istoricul performanţelor obţinute, tipare de performanţă, si/sau performanţe înalte fără testări 

pe măsură;

reintegrarea în activitatea sportivă după o perioadă de suspendare;

istoricul testărilor doping;

retragerea sau absenţa de la competiţia unde era planificată participarea;

încălcări ale reglementărilor anti-doping anterioare, inclusiv parametri biologici anormali 

(parametri din sânge profile steroidice, în conformitate cu recomandările APMU etc);

mutarea sau efectuarea antrenamentelor într-o locaţie izolată;

informaţii de încredere de la o terţă parte sau informaţii secrete obţinute sau furnizate de alte 

OAD;

sportivii care ispăşesc o perioada de suspendare sau cei care se află în perioada de suspendare 

provizorie ca urmare a încălcării reglementărilor anti-doping;

Alte criterii pe baza cărora sportivii pot fi selecţionaţi pentru includerea în Lotul de Testare 

Înregistrat şi Lotul de Testare conform Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii:

a) sportivii care se antrenează independent, dar concurează la evenimente majore și pot fi 

selectați pentru astfel de evenimente sportive;

b) sportivii care primesc finanțare publică;

c) sportivi de nivel înalt care trăiesc, se antrenează sau concurează în străinătate;

d) sportivi de nivel internaţional, împreună cu federațiile internaționale;

e) încălcări repetate ale obligațiilor privind transmiterea informațiilor de localizare;

f) obiceiuri suspicioase de transmitere a informațiilor de localizare;

g) asocierea cu o terță parte cu un istoric de implicare în dopaj;

h) accidentarea;

i) vârsta/etapa din carieră (trecerea de la nivelul de juniori la senirori);

j) stimulente financiare pentru performanță îmbunătățită, cum ar fi premii în bani sau 

oportunități de sponsorizare;
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În ceea ce priveşte sportivii care ispăşesc o perioadă 

de suspendare sau cei care se află în perioada de 

suspendare provizorie, ca urmare a încălcării 

reglementărilor anti-doping vor fi incluşi în Lotul de 

Testare pentru care ANAD va cere mai puţine 

informaţii în vederea testării.

În cazul includerii lor în LTI, ar trebui să îi testăm de cel 

puţin 3 ori pe an OOC, iar în cazul unui sportiv care 

este suspendat 4 ani, acesta ar trebui să fie testat de 

cel puţin 12 ori în această perioadă.

ANAD va urmări toţi aceşti sportivi pentru a fi testaţi. 

Mai mult decât atât, sportivii calificaţi la JO vor intra 

imediat în LTI, iar sportivii care sunt în curs de 

calificare vor intra în Lotul de Testare urmând să facă 

imediat tranziţia în LTI imediat după calificare.

Condiţiile de testare sunt adaptate la cerinţele 

autorităţilor române în starea de alertă.

Din ianuarie 2020 şi până în iulie 2020, ANAD a avut 83 

de sportivi incluşi în LTI care au fost testatţ aşa cum se 

poate observa în Tabelul nr. 7 de mai jos.

LTI 01.01-09.07.2020
83 sportivi

1 testare 46
2 testări 5

MT 3
FF 9

În contextul pandemiei cu virusul SARS-COV-2 (COVID-19) şi luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă 

nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţiei civile, prevederile 

Hotărârii Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/14.05.2020, Îndrumările WADA pentru organizaţiile 

anti-doping referitoare la COVID-19 din 6 mai 2020, Planul Naţional Anual de Testare al ANAD 2020 şi Ordinul 

Preşedintelui ANAD nr. 116/18.05.2020, Lotul de Testare Înregistrat a fost diminuat la data de 10.07.2020, aşa cum se 

poate observa în  Tabelul nr. 8, fiind limitat la 31 de sportivi.

Monitorizarea acestui LTI a arătat că au fost înregistrate 5 abateri de testări nereuşite şi 7 de necomunicare corectă a 

informaţiilor de localizare. Toţi sportivii incluşi/excluşi în/din LTI primesc scrisori de includere/excludere, conform 

prevederilor SITI.

2 5 21 3 5 7 87 46 56 31 25 50

LTI         
31 

sportivi

GHRFs hGH ABP 
TESTĂRI 
ÎN ORĂ

2 testări 3 testări 1 testare 4 testări MT FF URINĂ ESAs 

Tabelul nr. 7: Distribuirea testărilor 

pentru LTI

Tabelul nr. 8: Distribuirea testărilor, analizelor speciale şi abaterilor pentru sportivii din LTI în perioada 

10.07.-29.12.2020
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Aplicarea documentului tehnic obligatoriu TDSSA, ca parte a Programului Mondial Anti-Doping pentru menţinerea 

conformităţii, se poate observa în tabelele de mai jos.(Tabelul nr . 9, Tabelul nr. 10)

Tabelul nr. 9: Statistica testărilor doping efectuate conform PNAT în 2020 pe federaţii şi discipline sportive

Federație Disciplină Total ESAs GHRFs hGH ABP Total ESAs GHRFs hGH ABP

FR ATLETISM ARUNCĂRI 11 5 0 4 1 0 4 2 3 1 0

FR ATLETISM DISTANȚE LUNGI 9 3 1 1 0 0 3 3 1 1 2

FR ATLETISM DISTANȚE MEDII 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM PROBE COMBINATE 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM SĂRITURI 10 6 2 1 0 0 4 2 2 0 0

FR ATLETISM SPRINT 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0

FR BASCHET 54 32 20 20 0 0 14 9 14 8 0

FR BOB ȘI SANIE BOB 6 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0

FR BOX 17 0 0 0 0 0 9 8 9 7 1

FR CANOTAJ 62 12 8 4 0 0 36 31 31 5 9

FR CICLISM PISTĂ 8 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3

FR CICLISM CYCLING ROAD 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0

FR CULTURISM ȘI 
FITNESS BODYBUILDING 18 17 0 15 0 0 1 0 1 0 0

FR CULTURISM ȘI 
FITNESS FITNESS 10 9 0 0 0 0 1 1 1 0 0

FR FOTBAL FOTBAL 28 28 12 12 0 0 0 0 0 0 0

FR GIMNASTICĂ ARTISTICĂ 13 5 2 3 0 0 7 5 5 1 0

FR HALTERE 59 9 0 0 0 0 30 11 13 15 5

FR HANDBAL 42 28 8 8 0 0 14 1 2 0 0

FR HOCHEI PE GHEAȚĂ 34 13 4 4 21 0 0 0 0 0 0

FR JUDO 10 0 0 0 0 0 10 6 8 0 0

FR KAIAC-CANOE DISTANȚE LUNGI 14 3 3 3 0 0 5 3 5 4 2

FR KAIAC-CANOE DISTANȚE MEDII 6 0 0 0 0 0 4 2 3 1 1

FR KAIAC-CANOE SPRINT 19 1 1 1 0 0 9 9 9 8 1

FR LUPTE GRECO-ROMANE 29 0 0 0 0 0 20 5 10 9 0

FR LUPTE LIBERE 17 6 6 6 0 0 6 0 5 5 0

FR LUPTE FEMININE 20 0 0 0 0 0 12 7 12 7 1

FRNPM DISTANȚE LUNGI 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FRNPM DISTANȚE MEDII 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0

FRNPM SPRINT 17 5 5 1 1 1 5 0 0 4 1

Sânge
1 ianuarie-31 decembrie 2020 Total 

ANAD

IN AF
Urină Sânge Urină
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continuare tabel din pagina nr. 31

Tabelul nr. 10: Statistica testărilor efectuate la solicitarea FSN în anul 2020

Federație Disciplină Total ESAs GHRFs hGH ABP Total ESAs GHRFs hGH ABP

FR PATINAJ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

FR POLO 11 8 4 4 0 0 3 0 0 0 0

FR POWERLIFTING 10 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0

FR RUGBY 81 12 4 4 0 0 25 25 25 22 22

FR SCRIMĂ SABIE 9 0 0 0 0 0 9 0 7 0 0

FR SCRIMĂ FLORETĂ 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

FR SCRIMĂ SPADĂ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

FR TAEKWONDO ITF 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

FR TENIS 4 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0

FR TENIS DE MASĂ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR TIR SPORTIV 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

FR VOLEI 23 1 0 0 0 0 22 4 4 0 0

TOTAL FEDERAȚII 704 247 107 118 28 1 278 141 177 102 48

1 ianuarie-31 decembrie 2020 Total 
ANAD

IN AF

Urină Sânge Urină Sânge

Federație Disciplină Total ESAs GHRFs hGH ABP Total ESAs GHRFs hGH ABP
COMITETUL NAȚIONAL 

PARALIMPIC Para-Table Tennis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

COMITETUL NAȚIONAL 
PARALIMPIC Para-Archery 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR ALPINISM ȘI 
ESCALADĂ CLIMBING 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR ARTE MARȚIALE JU JITSU BRAZILIAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM ARUNCĂRI 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM DISTANȚE LUNGI 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM DISTANȚE MEDII 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM SĂRITURI 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR ATLETISM SPRINT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR BASCHET 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR BOB ȘI SANIE BOB 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

FR BOB ȘI SANIE SANIE 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0

FR BOB ȘI SANIE SKELETON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR BOX 26 0 0 0 0 0 20 7 6 6 0

FR CICLISM CYCLING ROAD 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sânge
1 ianuarie-31 decembrie 2020

Total FR
IN AF

Urină Sânge Urină
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continuare tabel din pagina nr. 32

Federație Disciplină Total ESAs GHRFs hGH ABP Total ESAs GHRFs hGH ABP

FR ECVESTRĂ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

FR FOTBAL TENIS FOTBAL TENIS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

FR GIMNASTICĂ ARTISTICĂ 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

FR GIMNASTICĂ 
RITMICĂ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

FR HALTERE 12 0 0 0 0 0 7 2 4 5 0

FR HANDBAL 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0

FR HOCHEI PE GHEAȚĂ 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0

FR JUDO 26 0 0 0 0 0 22 4 4 4 0

FR KAIAC-CANOE DISTANȚE LUNGI 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0

FR KAIAC-CANOE DISTANȚE MEDII 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR KAIAC-CANOE SPRINT 18 9 0 0 0 0 9 1 0 0 0

FR KARATE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR KARTING 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

FR KEMPO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

FR LUPTE LIBERE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR MODELISM AEROMODELISM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR MOTOCICLISM MOTORCYCLE RACING 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

FRNPM DISTANȚE MEDII 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FRNPM SPRINT 13 0 0 0 0 0 13 3 3 0 0

FR PANGRATION 
ATHLIMA PANKRATION 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

FR POLO 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0

FR POWERLIFTING 7 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0

FR RUGBY 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR ȘAH 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FR SAMBO 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
FR SCRIMĂ SPADĂ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

FR SQUASH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FR TAEKWONDO ITF 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

FR TAEKWONDO WTF 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

FR TENIS DE MASĂ 9 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0

FR TIR SPORTIV 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0

FR TRIATLON WINTER 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0

FR VOLEI 22 7 0 0 0 0 15 0 0 0 0

FR YACHTING SAILING 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

TOTAL FEDERAȚII 305 107 17 14 1 1 181 18 39 15 0

1 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2020
Total FR

IN AF

Urină Sânge Urină Sânge
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III.2. SCUTIRI DE UZ TERAPEUTIC

În anul 2020, Comisi pentru Scutiri de Uz Terapeutic a 

aprobat 20 de solicitări de SUT. Toate solicitările au 

fost însoţite de dosare medicale. 

ANAD  a mai fost informată şi asupra unor SUT în 

vederea recunoaşterii lor, fiind emise de alte 

organizaţii anti-doping semnatare ale Codului. De 

asemenea, au fost înregistrate şi alte SUT pentru 

substanţe care nu erau interzise, sens în care 

solicitanţii au primit răspuns.

WADA a ţinut o permanentă legătură cu organizaţiile 

anti-doping cu privire la revizuirea, reducerea, 

modificarea şi adaptarea activităţilor în condiţiile 

pandemiei cu SARS CoV 2.

ANAD a postat pe site-ul său toate informaţiile 

relevante şi necesare sportivilor care se infectează cu 

acest virus. Mai mult decât atât, ANAD a purtat o 

corespondenţa cu WADA cu privire la donarea de 

plasmă de către sportivii care s-au vindecat după 

infectarea cu virusul. 

WADA, cu titlu de excepţie, a probat donarea de 

plasmă în scop umanitar, după îndeplinirea unor 

condiţii de către Institutul de transfuzii şi raportarea 

lor la WADA prin ADAMS.

Până în prezent avem 14 solicitări de SUT pentru 

donarea de plasmă de către sportivele unei echipe.

În concluzie, din ianuarie 2020 şi până în prezent, au 

fost solicitate 20 de SUT, iar Comisia pentru Scutiri de 

Uz Terapeutic a emis 20 de decizii de acordare a SUT, 

ANAD a recunoscut 2 SUT pentru sportivi care 

activează pe teritoriul României şi a luat în evidenţă 8 

solicitări de la sportivi pentru care nu era nevoie de 

SUT. Toate deciziile emise de Comisia SUT au fost 

înregistrate în ADAMS pentru a fi la dispoziţia WADA 

care are oricând dreptul de a le revizui. 

Dintr-o monitorizare a solicitărilor primite de la 

sportivi sau alte persoane pe probleme de 

medicamente şi suplimente, am constatat că sunt 

a p r o x i m a t i v  4 0  d e  î n t r e b ă r i  p e n t r u 

medicamente/suplimente/metode referitoare la 

statutul acestora raportat la Lista Interzisă.

Din 2021, WADA va implementa un nou Standard 

pentru SUT şi un nou formular SUT, ca parte a 

Programului Mondial Anti-Doping. ANAD l-a preluat şi 

l-a pus la dispoziţia sportivilor pe  şi www.anad.gov.ro

pe  .www.anad.ro

Tabelul nr. 11: Statistica testărilor doping efectuate la solicitarea CS în 2020

CLUB/ASOCIAȚIE Disciplină Total ESAs GHRFs hGH ABP Total ESAs GHRFs hGH ABP

ATLETISM DISTANȚE LUNGI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASOC PESCUIT 
SPORTIV PESCUIT LA CRAP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TIR SPORTIV PISTOL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CLUBURI 
ȘI ASOCIAȚII 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sânge
1 ianuarie-31 decembrie 2020

Total CS
IN AF

Urină Sânge Urină

http://www.anad.gov.ro
http://www.anad.ro
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III.3. MANAGEMENTUL REZULTATELOR

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 2020, Agenţia Naţională Anti-Doping, în 

calitate de autoritate de gestionare a cazurilor de 

încălcări ale reglementărilor anti-doping la nivel 

naţional, a avut în procedura de gestionare 62 de 

cazuri de încălcări analitice şi non-analitice 

şi a fost informată de alte organizaţii internaţionale 

anti-doping cu privire la alte 10 cazuri care au implicat 

sportivi români, marea majoritate la disciplina haltere 

ale căror probe recoltate la Jocurile Olimpice de la 

Londra au fost reanalizate ca urmare a investigaţiilor 

întreprinse de WADA. (Figura nr. 9)

2019

2020

6 33

14 9

CAZURI ANALITICE
CAZURI NON ANALITICE

Tabelul nr. 12: Distribuirea tipurilor de cazuri în 

perioada 2019-2020
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Figura nr. 9: Statistica cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping gestionate de

ANAD/Comisia de Audiere/FIs în perioada 2019-2020

Nu toate cazurile sunt finalizate cu decizii rămase 

definitive.

Din totalul de cazuri, 34 au implicat utilizarea 

metodelor interzise M1.3 (orice forma de manipulare 

fizică şi chimică a sângelui- terapia cu laser intravenos-

sportivi si personal asistent al acestora), M.2.2 (infuzii 

intravenoase cu un volum mai mare de 100 ml în 12h 

în afara cadrului spitalicesc). Cazurile au fost 

construite pe imagini din reţelele de socializare, pe 

baza informaţiilor de la WADA, dar şi a recunoaşterii 

prompte a sportivilor. Din cele 34 de cazuri, 3 (pe 

M.2.2) sunt în curs de gestionare la Comisia de 

audiere de pe lângă ANAD, precum şi în contencios 

administrativ deoarece sportivii au înţeles să recurgă 

la alte instanţe decât cele sportive. Un singur (1) caz pe 

M2.2 s-a final izat  ca nefiind o încălcare a 

reglementărilor anti-doping, iar dosarul a fost solicitat 

de FIFA. ( Figura nr . 10)
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Figura nr . 10: Distribuţia cazurilor de dopaj pe 

tipul de metodă utilizată de sportivi cu sau fără 

complicitatea persoanelor din cadrul 

personalului asistent al acestora

 M.1.3.

29
cazuri

5
cazuri

20
19

20
20

 M.2.2.

Şapte persoane din cadrul personalului asistent al 

sportivilor au fost implicate în gestionarea cazurilor de 

încălcări ale reglementărilor anti-doping pentru fapta 

de complicitate la încălcarea reglementărilor anti-

doping de către sportivi prin utilizarea metodei 

interzise M1.3 din Lista Interzisă pentru anul 2019-

terapia cu laser intravenos.

Din totalul de 62 de cazuri gestionate la nivel naţional, 

11 au implicat persoane din cadrul personalului 

asistent al sportivilor, 4 au fost gestionate pentru 

evitarea controlului doping sau refuzul de a se supune 

controlului doping, iar restul au fost cazuri care au 

implicat una sau mai multe substanţe interzise. 

(Figura nr. 11). 

Figura nr. 11: Distribuţia cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-

doping care au implicat sportivi şi personal asistent

51

SPORTIVI

11

PERSONAL ASISTENT
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Din toate cazurile care au implicat substanţe interzise, 

numai 2 cazuri nu au fost înaintate ca încălcări ale 

reglementărilor anti-doping (fotbal), deoarece 

substanţa a fost administrată pe cale permisă, iar 

concentraţia identificată în probă (betametazonă) a 

corespuns cu doza administrată de sportiv la 

recomandarea medicului sau metoda utilizată nu a 

fost interzisă (ozonoterapia rectală).

În al doilea caz s-a demonstrat că sportivul a utilizat 

ozonaterapia pe cale permisă.

Disciplinele sportive la care s-au înregistrat cazuri de 

dopaj sunt următoarele: handbal, hochei pe gheaţă, 

fotbal, rugby, haltere, culturism şi atletism. 

Toate acestea sunt discipline cu risc crescut de dopaj, 

iar distribuţia lor se poate observa în Figura nr. 12 

Buletinele analitice raportate de LCD în ADAMS au 

arătat că în 7 probe ale sportivilor de la disciplinele 

atletism, haltere, rugby şi culturism au fost identificate 

între 2 şi 7 substanţe interzise din clasele S1.1, S.4.5.1, 

S.4.1, S5 din Lista Interzisă pe 2020 (Tabelul nr. 13).

Testarea acestor sportivi în probele cărora s-au 

identificat atât de multe substanţe interzise reprezintă 

un semnal de alarmă pentru ANAD, deoarece sportivii 

nu sunt conştienţi de efectele secundare provocate de 

aceste substanţe, care de cele mai multe ori sunt 

ireversibile. Am constatat la aceşti sportivi nervozitate, 

agresivitate, violenţă şi chiar voce îngroşată la 

persoanele de sex feminin. 

În proba unui sportiv au  fost identificate 7 substanţe 

interzise din clasele: S1.1-Steroizi anabolici, S.4.1, 

S.4.5.1-Hormoni şi modulatori metabolici, S5-

Diuretice şi agenţi mascatori din Lista Interzisă pe 

2020.

Din numărul total de cazuri, 3 au implicat mai multe 

încălcări ale reglementărilor anti-doping. Din aceste 3 

cazuri, 1 s-a finalizat cu neaplicarea unei sancţiuni 

pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, iar 2 

sunt în curs de gestionare la Comisia de apel.

Tabel nr. 13: Statistica cazurilor de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping depistate în 2020 care 

implică una sau mai multe substanţe în proba 

aceluiaşi sportiv

O SUBSTANȚĂ
MAI MULTE SUBSTANȚE

6162020
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Figura nr. 12: Distribuţia pe discipline a cazurilor de încălcări ale 

reglementarilor anti-doping gestionate de ANAD/Comisia de 

audiere în perioada 2019-2020
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Din numărul total de cazuri depistate de ANAD în anul 

2019 (40), un număr de 35 de cazuri au fost 

continuate şi în anul 2020. (Tabelul nr. 14)

ANAD gestionează cazurile a trei sportivi de la 

disciplina fotbal care sunt suspectaţi de utilizarea unei 

metode interzise din secţiunea M.2.2 din Lista 

Interzisă 2020 - considerată metodă nespecifică. 

Sportivii au contestat măsura suspendării provizorii 

impusă de ANAD la Comisia de apel de pe lângă ANAD, 

iar Comisia de apel a respins apelul acestora. Sportivii 

au mers mai departe şi au contestat măsura la Curtea 

de apel Bucureşti, respectiv Ploieşti unde sportivilor 

le-a fost respins apelul, deoarece aceste instanţe şi-au 

declinat competenţa materială.

Mai mult decât atât, sportivii, prin reprezentantul lor 

convenţional au contestat măsura suspendării 

provizorii la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, 

iar cazurile sunt în curs de gestionare.

În gestionarea cazurilor de dopaj, pe lângă Lista 

Interzisă, Legea nr. 227/2006 şi Codul Mondial Anti-

Doping îşi fac aplicabilitatea foarte multe Modele de 

bună practică elaborate de WADA.

Din anul 2021, ANAD va implementa Standardul 

International pentru Gestionarea Rezultatelor şi 

Modelul de bună practică aferent pentru punerea în 

aplicare a Standardului. Acest Standard este un act 

nou şi la prima lansare pentru a oferi tuturor 

semnatarilor posibilitatea uniformizării procedurilor 

şi oferirii unor şanse egale pe toate palierele din acest 

domeniu.

ANAD a fost informată de federaţiile internaţionale cu 

privire la cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-

doping pe care le gestionează şi în care sunt implicaţi 

sportivi români. 

Având în vedere prevederile Codului Mondial Anti-

Doping, ANAD trebuie să recunoască, pe bază de 

reciprocitate toate deciziile luate de semnatari. În 

perioada 2019-2020, ANAD a fost informată de 

FI/ITA/CIO cu privire la 10 cazuri de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping. Dintre acestea, 7 sunt la 

haltere, 1 la tenis, 1 la box şi 1 la kik boxing. Toate 

deciziile comunicate trebuie să fie recunoscute 

automat de ANAD. 

Deciziile de sancţionare luate de ANAD sau de Comisia 

de audiere/Comisia de apel sunt postate pe site-ul 

ANAD în 20 de zile de la expirarea termenului de apel, 

iar în cazul în care un sportiv/o persoană nu este 

sancţionat/ă pentru încălcarea reglementărilor anti-

doping, decizia se publică doar cu acordul 

acestuia/acesteia. În cazul minorilor, deciziile nu se 

publică.

De asemenea, toate deciziile sunt încărcate în 

platforma ADAMS a WADA, fiind disponibile doar 

pentru FI de specialitate şi WADA. 

Raportat la cele 62 de cazuri aflate pe rolul 

ANAD/Comisia de audiere/Comisia de apel, în 

perioada 2019-2020, 10 decizii au fost contestate la 

ANAD/ COMISIA DE AUDIERE
COMISIA APEL

10522020

 Tabel nr. 14: Număr de cazuri de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping aflate pe rolul 

comisiilor în anul 2020
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Reprezentarea geografică a cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping poate fi observată în harta de mai 

jos. De remarcat faptul că cele mai multe cazuri de dopaj se găsesc în zonele geografice unde sunt cele mai mari 

cluburi sportive cu o diversitate de discipline.

Comisia de apel de pe lângă ANAD. Au fost contestate 

deciziile de suspendare provizorie (3 la fotbal) şi 

decizii ale Comisei de audiere.

CAS a gestionat cazul unui sportiv de la disciplina 

atletism. WADA a contestat decizia Comisiei de apel de 

pe lângă ANAD de a anula măsura suspendării unui 

sportiv care se afla la a doua abatere. ANAD a primit 

decizia CAS cu privire la suspendarea din activitatea 

sportivă a sportivului, anularea deciziei Comisiei de 

apel de pe lângă ANAD şi plata unei sume de 

12540CHF. Aceeaşi taxă este impusă şi sportivului care 

a fost găsit vinovat de CAS pentru cea de-a doua 

încălcare a reglementărilor anti-doping.

Figura nr. 13: Distribuirea geografică a celor 352 de cazuri de dopaj gestionate în 

perioada 2006-2021



CAPITOLUL IV

PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE 

A PRODUCERII ŞI TRAFICULUI ILICIT 

DE SUBSTANŢE DOPANTE

OBIECTIVUL GENERAL - Asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de substanţe dopante pe teritoriul României.

OBIECTIVE 

SPECIFICE:

 A s i g u ra re a  a u t o r i z ă r i i  f u n c ţ i o n ă r i i  s ă l i l o r  d e  c u l t u r i s m  ş i      
fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, în      
conformitate cu normele legale în vigoare.

 Asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din     
cadrul sălilor de culturism şi fitness, cu respectarea normelor      
legale în vigoare.

 Asigurarea controlului aplicării  normelor privind combaterea    
traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism sau     
fitness, prin controlul sălilor de culturism şi fitness.

 Asigurarea controlului aplicării  normelor privind combaterea    
traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism sau     
fitness prin procesul de confiscare a substanţelor dopante.

IV.1. AUTORIZAREA SĂLILOR DE CULTURISM ŞI FITNESS

În anul 2020, Agenţia Naţională Anti-Doping  un număr de , din cele a autorizat 182 societăţi comerciale 214 

cereri aflate în procesul de autorizare. Din acestea, 110 au depus dosare de reautorizare, Certificatele de 

funcţionare anti-doping având o valabilitate de 3 ani şi expirând pe parcursul anului 2020.

Procesul de autorizare a constat în verificarea tuturor documentelor depuse la dosar, un accent important punându-

se pe verificarea ”Listei cu suplimentele alimentare distribuite în sală”, având în vedere că suplimentele alimentare 

pot fi contaminate cu substanţe interzise.
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Situaţia solicitărilor sălilor de culturism şi fitness privind 

autorizarea din punct de vedere al reglementărilor anti-

doping şi numărul autorizărilor emise în anul 2020 se 

regăseşte alături în Figura nr. 14:

Din cele 214 cereri, 32 se află în procesul de autorizare, urmând a li se emite Certificate de funcţionare anti-

doping în prima parte a anului 2021.

Figura nr. 15:  Numărul sălilor de culturism şi fitness autorizate în 

perioada ianuarie 2018-decembrie 2020

Din ianuarie 2018 şi până în decembrie 2020 au fost emise 645 certificate de funcţionare anti-doping pentru societăţi 

comerciale care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness, 354 dintre acestea au fost de reautorizare. În Tabelul de 

mai jos se poate obseva că, în perioada ianuarie 2018-decembrie 2020 au fost autorizate un număr de 291 de 

societăţi comerciale noi care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness, ceea ce ne arată faptul că cererea pentru 

dezvoltarea unei infrastructuri necesară practicării activităţilor de fitness şi implicit menţinerea unui stil de viaţă 

sănătos este în continuă creştere.   
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Tabelul nr. 15: Repartiţia pe judeţe a sălilor de culturism şi fitness noi, autorizate în 

perioada 2018-2020

- continuare în pagina nr. 43 -
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1 ALBA 1 4 -

2 ARAD 4 4 3

3 ARGEȘ 1 6 3

4 BACĂU 1 4 2

5 BIHOR 3 7 1

6 BISTRIȚA-NĂSĂUD - - -

7 BOTOȘANI - 2 -

8 BRĂILA - - -

9 BRAȘOV 5 2 10

10 BUCUREȘTI 15 19 8

11 BUZĂU 1 - 6

12 CĂLĂRAȘI 3 2 2

13 CARAȘ-SEVERIN 2 2 -

14 CLUJ 4 7 4

15 CONSTANȚA 4 3 3

16 COVASNA 1 2 1

17 DÂMBOVIȚA 1 1 3

18 DOLJ 3 9 2

19 GALAȚI - 6 2

20 GIURGIU - - 2

21 GORJ 1 1 2

22 HARGHITA 1 3 2

23 HUNEDOARA 4 2 1

24 IALOMIȚA 1 1 1

25 IAȘI 3 4 1

26 ILFOV 3 6 10

27 MARAMUREȘ 2 7 -

28 MEHEDINȚI - 1 -

29 MUREȘ 1 4 4

30 NEAMȚ - - -

JUDEȚ

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 
2019 ȘI AUTORIZATE

NR.    
CRT.

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 
2018 ȘI AUTORIZATE

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 
2020 ȘI AUTORIZATE



- continuare din pagina nr. 42 -

IV.2. ORGANIZAREA CURSURILOR DE INSTRUIRE ANTI-DOPING

În vederea autorizării din punct de vedere al 

reglementărilor anti-doping, societăţile care 

administrează săli 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 

fiind şi una din 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 2020, având în vedere situaţia creată de 

pandemia de COVID-19, Agenţia Naţională Anti-

Doping a modificat Metodologia de organizare a 

Cursului de instruire anti-doping pentru ca acesta să 

poată fi organizat în sistem de videoconferinţă. 

Astfel, în anul 2020 a fost organizată o serie de curs, în 

sistem videoconferinţă, la care s-au înscris 82 

persoane, reprezentanţi ai sălilor de culturism şi 

fitness din toată ţara. Din numărul total de persoane 

înscrise la curs, 57 au participat, absolvit şi obţinut 

atestatul de instruire anti-doping. 

Pentru seria ce se va organiza în primul trimestru al 

anului 2021, până la sfărşitul anului 2020 s-au înscris 

55 de persoane.

Examenul pentru evaluarea cunoştinţelor deprinse la 

cursul de instruire anti-doping s-a organizat în data de 

16 septembrie 2020, simultan, în patru oraşe din ţară: 

Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Arad.  

31 OLT - - 1

32 PRAHOVA 4 4 3

33 SĂLAJ 1 1 2

34 SATU-MARE - 2 -

35 SIBIU 3 3 3

36 SUCEAVA 2 4 -

37 TELEORMAN 1 - 1

38 TIMIȘ 3 1 1

39 TULCEA - 1 1

40 VÂLCEA - 1 1

41 VASLUI 2 - -
42 VRANCEA - 2 -

TOTAL 81 124 86

NR.    
CRT.

JUDEȚ

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 
2018 ȘI AUTORIZATE

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 
2019 ȘI AUTORIZATE

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 
2020 ȘI AUTORIZATE
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Începând cu luna ianuarie 2018 şi până în luna decembrie 2020 au fost organizate  9 serii de Cursuri de instruire 

anti-doping, la care au participat în total 318 reprezentanţi ai sălilor de culturism şi fitness din toată ţara.         

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 2020, activitatea de control în baza 

Planului anual de control. Activitatea a fost întreruptă 

din cauza epidemiei de coronavirus, ceea ce a făcut ca 

Planul anual de control să sufere modificări. Astfel, în 

luna august 2020 a fost întocmită o anexă la Plan, 

pentru perioada august-decembrie.

La nivel naţional, au fost verificate 217 săli de 

culturism şi fitness.  

Figura nr. 16: Numărul de participanţi la Cursul de instruire anti-doping 

 în perioada ianuarie  2018-decembrie 2020

IV.3. CONTROLUL SĂLILOR DE CULTURISM ŞI FITNESS

Tabelul nr. 16: Distribuţia acţiunilor de control pe judeţe 

în anul 2020

NR. 
CRT.

JUDEŢ
SOCIETĂŢI COMERCIALE 

CONTROLATE

1 Argeș 19

2 Arad 20

3 Brașov 18

4 București 55

5 Cluj 12

6 Covasna 2

7 Dâmbovița 10

8 Galați 10
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- continuare din pagina nr. 44 -

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 2017 aveau obligaţia reautorizării 

activităţii de culturism şi fitness în anul 2020, iar în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare 

societăţile 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 a fost aplicată o 

amendă contravenţională, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, în sumă de 5000 lei, la 

SC FITNESS STUDIO HARGHITA SRL,  pentru 

desfăşurarea activităţii fără certificat de funcţionare 

anti-doping. Amenda nu a fost achitată, iar procesul 

verbal nu a fost contestat. Agenţia Naţională Anti-

Doping a transmis o copie a procesului verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiei la Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, în vederea 

executării. 

Din cele 217 societăţi controlate, 17 au fost 

sancţionate cu avertisment în baza O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor şi pentru 199 

de societăţi au fost întocmite note de constatare. 

În cadrul acţiunilor de control desfăşurate de către 

personalul Agenţiei Naţionale Anti-Doping la sălile de 

culturism şi fitness s-a constatat că societăţile 

respective comercializează suplimente alimentare 

fără respectarea prevederilor legale referitoare la 

etichetarea şi marcarea produselor, iar informaţiile 

aflate pe etichetele acestora nu sunt traduse în limba 

română, Agenţia semnalând instiuţiilor abilitate 

aceste aspecte.

NR. 
CRT.

JUDEŢ
SOCIETĂŢI COMERCIALE 

CONTROLATE

9 Giurgiu 5

10 Gorj 10

11 Harghita 12

12 Iași 8

13 Ilfov 10

14 Olt 14

15 Prahova 7

16 Sibiu 5

TOTAL 217
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Tabelul nr. 17: Distribuţia substanţelor interzise confiscate în anul 2020,  
în funcţie de substanţa activă

IV.4. CONFISCAREA SUBSTANŢELOR INTERZISE

În anul 2020, au avut loc 26 de cazuri de confiscări de substanţe interzise în baza colaborării Agenţiei Naţionale Anti-

Doping cu Autotitatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor.

În tabelul nr. 17 şi figura nr. 17 sunt prezentate substanţele interzise confiscate în anul 2020. Steroizii anabolici 

androgeni şi hormonul de creştere sunt substanţele interzise confiscate cu preponderenţă în anul 2020.    

Figura nr. 17: Substanţe interzise frecvent confiscate în 2020

FIOLE COMPRIMATE FLACOANE GRAME

1 MODAFINIL - 156 - -

2 CLOMIFEN - 100 - -

3 TESTOSTERON 42 368 5 270

4 METANDIENONĂ - 2666 - -

5 NANDROLONĂ 24 1 -

6 MASTEROLON 15 -

7 TREMBOLON 3 -

8 METENOLON 20 -

9 BOLDENON 2 -

SUBSTANŢA 
ACTIVĂ

CANTITATE

TOTAL

NR. 
CRT.

86 FIOLE
3305 

COMPRIMATE
11 

FLACOANE
270 

PLICULEȚE
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Tabelul nr. 18: Distribuţia cazurilor de trafic cu substanţe interzise la punctele 
vamale  

Combaterea traficului ilicit de substanţe interzise în ţara noastră este o preocupare stringentă a ANAD, o mare parte 

din cazurile de trafic cu substanţe interzise având loc la punctele vamale. În acest sens, apreciem ca fiind eficientă 

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

În perioada 2018-2020 au avut loc 95 de cazuri de confiscări de substanţe interzise, prezentate în Figura nr. 18.

Figura nr. 18: Evoluţia cazurilor de confiscări de 

substanţe interzise, în perioada 2018-2020

NR. 
CRT.

LOCAȚIA UNDE AU FOST CONSFICATE 
PRODUSELE

NUMĂR DE CAZURI

1 Direcția de Sănătate Publică Bistrița Năsăud 15

2 Biroul Vamal de Frontieră Iași 1

3 Direcția Regională Vamală Iași 1

4 Biroul Vamal Interior Poștă 1

5 Biroul Vamal de Frontieră Siret 1

6 Biroul Vamal Interior Brașov 1

7 Biroul Vamal Interior Cluj 1

8
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată București 
1

9 Biroul Vamal Sculeni 1

10 Biroul Vamal Dâmbovița 1

11
Brigada de Combatere a Criminalității Organizate 

București 
1

12 Poliția Răducăneni 1

26Total cazuri
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Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în deplină concordanţă cu politica 

României privind promovarea relaţiilor internaţionale şi are în vedere următoarele obiective 

principale:

CAPITOLUL V

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

OBIECTIVE 

PRINCIPALE:

Intensificarea şi dezvoltarea colaborării cu Agenţia Mondială Anti-Doping 

pentru realizarea şi implementarea programelor Agenţiei Naţionale Anti-

Doping;

Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu Organizaţia 

Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Consiliul Europei şi 

Institutul Organizaţiilor Naţionale Anti-Doping cu responsabilităţi în 

domeniul anti-doping;

Intensificarea cooperării bilaterale cu organizaţiile naţionale anti-doping 

ale ţărilor semnatare ale Codului, care să permită diseminarea experienţei 

acumulate în activitatea anti-doping;

Asigurarea reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale 

în domeniul luptei împotriva dopajului în sport;

Intensificarea colaborării cu structurile sportive internaţionale şi alte 

organizaţii cu responsabilităţi în domeniu.

În anul 2020, experţii ANAD au participat la:

pr ima Reuniune din cadrul  programului 

ERASMUS+ ”Valorile sportului în fiecare clasă (I-

Value)”, la Ljubljana, Slovenia, care a avut scop 

dezvoltarea unui program de educaţie bazată pe 

valori, livrat copiilor cu vârste între 8-14 ani pe 

metodologia educaţiei bazată pe valorile sportului. 

Workshop-ul pe tema gestionării rezultatelor 

organizat la Varşovia, de Agenţia Anti-Doping din 

Polonia (POLADA) în colaborare cu Agenţia Mondială 

Anti-Doping, în scopul unei informări consolidate pe 

tema modificărilor introduse de portofoliul Codului 

Mondial Anti-Doping 2021.
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Grupul Consultativ pe teme juridice din cadrul 

Grupului de Monitorizare a Convenţiei Anti-Doping a 

Consiliului Europei (3-4 martie, Strasbourg, Franţa). 

Tema principală a acestei reuniuni s-a axat de 

asemenea pe modificările introduse de portofoliul 

noului Cod Mondial Anti-Doping - deoarece 

Semnatarii Codului trebuie să adapteze legislaţia anti-

doping la nivel naţional, în scopul unei depline 

conformităţi cu Codul WADA 2021. 

Şedinţele online coordonate de Secretariatul 

Convenţiilor pentru Sport din cadrul Consiliului 

Europei în vederea pregătirii mandatului european 

pentru reuniunile de primăvară ale organismelor de 

coordonare ale Agenţiei Mondiale Anti-Doping: 

reuniunea Comitetului Executiv şi respectiv reuniunea 

Consiliului Fondator. La şedinţele on-line (din 5 şi 

respectiv 22 mai) au participat Statele-Membre la 

Convenţia Anti-Doping a Consiliului Europei, cu 

reprezentare în cele două organisme WADA din partea 

Uniunii Europene (România, Bulgaria, Luxembourg şi 

Portugalia). Preşedintele ANAD a reprezentant 

România la aceste şedinţe online în considerarea 

mandatului României ca membru al delegaţiei U.E. în 

Consiliului Fondator al WADA - mandat ce s-a încheiat 

în 30 iunie 2020. 

Participarea în cadrul seriei de şedinţe virtuale de 

tip webinar organizate de UNESCO prin Secretariatul 

Convenţiei Internaţionale Împotriva Dopajului cu 

c o o rd o n a t o r i i  P l a t f o r m e l o r  N a ţ i o n a l e  d e 

Conformitate. Preşedintele ANAD a fost desemnat ca 

Raportor pentru webinarul organizat cu Grupul 

electoral II din cadrul UNESCO, în data de 24 iunie 

2020.

De asemenea, experţii ANAD au participat în anul 2020 la mai multe cursuri, webinarii şi conferinţe online 

organizate de Agenţia Mondială Anti-Doping, Agenţia Internaţională pentru Testare, Agenţia Naţională Anti-Doping 

din Marea Britanie, Universitatea Aristotel din Tessalonik în parteneriat cu Universitatea Naţională pentru Educaţie 

Fizică şi Sport din Bucureşti, astfel:

The new International Standard for Education(ISE) and Guidelines, prezentat de Karri Dawson împreună cu 

Tony Cunningham.

Therapeutic Use Exemptions: Core Principles and ISTUE 2021 changes” prezentat de Dr. Alan Vernec, Sam 

Pool şi Dr. Alloun.

Risk Assessment and Test Distribution Plan, susţinut de Karine Henrie şi Francesca Rossi

The independence of ADOs

Substances of Abuse

Investigations 

The prohibited List 2021

Social Science projects

The International Standard for Result management- The independence of the Hearing and Apeal 

Commissions

Respect project - founded by the EU
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Seminarul organizat de ITA a avut ca subiect recomandările pentru Testarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021.

La Cursul pentru Educatori Anti-Doping organizat de UKAD, ANAD a participat ca observator, oferind feedback 

constructiv la sfârşitul fiecărei sesiuni de 45-50 de minute, cu referire la ce ar putea schimba sau îmbunătăţi. Echipa 

de observatori a ifost formată din experţi anti-doping de la UEFA, OAD Franţa, OAD Danemarca, OAD Japonia şi ANAD.

De asemenea, ANAD a participat online la ce-a de-a Patra Conferinţă Internaţională pentru Educaţia Anti-Doping 

pentru Prevenţie în timpul pandemiei cu COVID-19 – Folosirea tehnologiilor digitale, organizată de Universitatea 

Aristotel din Thessalonik, în cadrul proiectului Erasmus +Sport – A serios Game Approach in Mitigating performance 

Enhancement culture in youth.

Principalele traduceri din anul 2021: Raportul anual de activitate 2019; Codul Mondial Anti-Doping 2021; 

Standardele Internaţionale 2021: pentru Testare şi Investigaţii, pentru Scutirile de Uz Terapeutic, pentru Protecţia 

Confidenţialităţii, cel al Informaţiilor Personale şi pentru Respectarea Codului de către Semnatari şi cel pentru 

Educaţie; Lista Interzisă 2021; Contractele proiectelor ERASMUS.
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CAPITOLUL VI

PERSPECTIVE 2021

Implementarea și derularea Planului Naţional 

Anual de Testare Doping întocmit de ANAD și 

aprobat de WADA, Plan întocmit conform cerinţelor 

SITI;

Recoltarea unui număr de minim 3000 de probe pe 

an, în vederea menținerii acreditării WADA a LCD, 

condiție impusă prin SIL tuturor LCD care se află în 

țări cu organizații anti-doping semnatare ale 

Codului Mondial Anti-Doping; 

Aplicarea Programului de Evaluare a Riscului 

întocmit de ANAD și aprobat de WADA, raportat la 

toate condițiile și cerintele impuse de SITI;

Efectuarea testărilor din Planul Naţional Anua  l

conform Programului de Evaluare a Riscului, 

aplicând documentul TDSSAvs 2021 pe fiecare 

disciplină sportivă;

Ajustarea PNAT în funcție de informațiile primite de 

la ofițerul de inteligență și investivații al ANAD;

Întocmirea Lotului de Testare Înregistrat, conform 

criteriilor elaborate de ANAD și aprobate de WADA  

și monitorizarea acestui Lot, în sensul testării în 

afara competiției a fiecărui sportiv inclus de cel 

puțin 3 ori pe an;

Diseminarea planului de testare cu federații 

internaţionale de specialitate sau alte organizaţii 

anti-doping cu jurisdicție asupra sportivilor români 

din LTI;

Testarea tuturor sportivilor români calificati la JO de 

la Tokyo 2021;

Gestionarea tuturor testărilor nereușite și ale 

abaterilor referitoare la necomunicarea corectă a 

informațiilor de localizare;

Colaborarea permanentă cu APMU în vederea 

derulării programului pentru Paşaportul Biologic, 

atât pentru modulul steroidic, cât şi pentru cel

hematologic. Crearea Lotului pentru Paşaportul 

Menținerea conformității programului național anti-doping cu programul mondial anti-doping 

în sensul implementării celor 8 standarde internaționale, din care două sunt complet noi și 

anume Standardul Internaţional pentru Gestionarea Rezultatelor şi Standardul Internaţional 

pentru Educație. Acțiunile pe care ANAD le are în perspectivă pentru anul 2021 sunt 

următoarele:
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Biologic, testarea sportivilor incluși conform 

cerințelor din SITI, Documentul Tehnic TDSSA 2021 

și gestionarea Pașapoartelor Biologice împreună cu 

APMU;

Creșterea numărului de testări țintă până la 50% 

din numărul total de teste;

Creșterea numărului de acțiuni de supervizare a 

testărilor doping în competiție și în afara 

competiției;

Cooperarea cu organizaţiile internaţionale, în 

vederea efectuării de testări doping în competiţie şi 

în afara competiţiei, pe teritoriul țării și în 

străinătate la evenimente sportive majore;

Menținerea certificării  în conformitate cu 

Standardul Sistemului de Management al Calităţii 

al ANAD, ISO 9001:2015, prin efectuarea primului 

audit  de supraveghere din cea de-a V-a 

recertificare;

Accesarea de fonduri pentru activitatea de 

cercetare ,  prin propuneri  de proiecte la 

competiţiile lansate în cadrul proiectelor finanţate 

în ţară şi în străinătate;

Dezvoltarea capacităților de culegere de informații 

și investigații;

Implementarea și derularea Planului Anual de 

Educație Anti-Doping întocmit de ANAD și aprobat 

de WADA;

Derularea online și onsite a acțiunilor educative în 

funcție de publicul țintă și campania educativă în 

cadrul căreia se integrează acțiunea; 

Încheierea de parteneriate cu structurile sportive 

naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea de 

acţiuni educative;

Derularea Proiectului ERASMUS + I VALUE;

Derularea ERASMUS + WIN DOP;

Evaluarea și monitorizarea programului de educație 

anti-doping conform SIE și Modelului de bună 

practică pentru educație, lansat de WADA în anul 

2020; 

Organizarea cursurilor de formare și perfecționare a  

ofițerilor de control doping, în funcție de restricțiile 

impuse de autorități în pandemia cu Sars CoV2;

O r g a n i z a r e a  m a i  m u l t o r  C o n f e r i n ț e 

Naționale/Cursuri/seminarii/Workshopuri privind 

a c t i v i t a t e a  a n t i - d o p i n g  î n  R o m â n i a  ș i 

implementarea noului program mondial anti-

doping care cuprinde Codul și 8 standarde 

internaționale, cu participarea președinților, 

secretarilor generali ai federațiilor, medicilor 

loturilor sportive, dar și a altor cadre medicale 

interesate de informațiile anti-doping, dar şi cu 

participarea părinţilor;

Negocierea şi semnarea de noi protocoale de 

cooperare bilaterală cu alte organizaţii naţionale 

anti-doping;
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Negocierea și semnarea de noi protocoale 

bilaterale cu instituții publice cu responsabilități în 

domenii similare de activitate cu impact în lupta 

împotriva dopajului în sport;

Gestionarea și raportarea în ADAMS și pe site-ul 

ANAD a cazurilor de încălcare a reglementărilor 

anti-doping;

Gestionarea solicitărilor SUT și raportarea în 

ADAMS în termenul impus de WADA;

Implementarea noilor cerinţe ale Standardului 

Internațional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal și actualizarea pocedurilor interne ale 

ANAD în  vederea informăr i i  sport iv i lor/ 

personalului asistent al acestora/terțelor părți cu 

privire la colectarea, stocarea, utilizarea și 

distrugerea informațiilor cu caracter personal/ 

accesul restricţionat la informaţii/documente în 

raport cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;

Stabilirea unor mijloace prin care ANAD se asigură 

că sportivii/personalul asistent au înţeles cum este 

utilizat de ANAD consimțământul lor dat pentru 

procesarea și stocarea datelor lor cu caracter 

personal;

Organizarea Cursului de instruire anti-doping 

pentru reprezentanţii sălilor de culturism şi fitness 

în funcţie de restricţiile impuse de autorităţi;

Digitalizarea procesului de autorizare a sălilor de 

culturism şi fitness;

Menţinerea cooperării cu instituţiile care au 

atribuţii în combaterea traficului ilicit de substanţe 

dopante;

Publicarea de articole educative-informative în 

publicaţii de specialitate, asigurându-se accesul la 

informaţii actualizate atât a sportivilor cât şi a 

tuturor celor implicaţi în fenomenul sportiv.

Actualizarea tuturor materialelor informativ-

educative cu noile prevederi ale Codului Mondial 

Anti-Doping şi ale Standardelor Internaţionale în 

domeniu şi pregătirea acestora pentru derularea 

acţiunilor educative în format online;

Consolidarea imaginii instituţiei în rândul tuturor 

celor implicaţi în domeniul sportului; 

Participarea cu experţi la reuniunile organizate de 

CE, UNESCO, UE, WADA, INADO;

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport; 

Susţinerea din punct de vedere economico-

financiar a activităţilor ce vor fi întreprinse de 

fiecare direcţie şi serviciu în parte din cadrul 

Agenţiei;

Îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor prin 

participarea la cursuri de pregătire profesională, în 

vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune în 

activitatea  în cadrul Agenţieidesfăşurată ;

Urmărirea încasării la t  a contractelor şi ermen

comenzilor structurilor sportive cu care Agenţia se 

află în relaţii contractuale.
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