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OBIECTIVUL GENERAL - Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenţiei, 

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

• Utilizarea resurselor umane pe baza competenţelor profesionale;

• 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.

CAPITOLUL I

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
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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-Acţionează (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 

Rhe in land ,  unu l  d in t re  ce le  ma i 

importante organisme internaţionale de 

certificare, cu sediul central în Köln, 

Germania. 

În data de 17 decembrie 2021, auditul s-a 

desfăşurat în mediul online, prin care s-a 

verificat eficacitatea sistemului de 

management care a fost verificată prin 

eşantionare 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 

apl icabi le  au fost  ş i  e le  luate în 

considerare. Auditul de supraveghere s-a 

realizat prin conducerea de interviuri şi 

evaluarea documentaţiei aplicabile.

În anul 2021, procentul de satisfacţie a 

clientului a fost de 96.1%. Acest procent 

demonstrează faptul că şi în al doilea an 

în care pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a 

produs schimbări  ş i  adaptări  a le 

planurilor de testare şi educaţie, serviciile 

oferite de ANAD respectă standardele de 

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

reg lementăr i le  in ternaţ iona le  în 

domeniu, păstrând astfel conformitatea 

cu programul mondial anti-doping.

Recunoaşterea internaţ ională  a 

sistemului de management al calităţii 

reprezintă o garanţie a cal ităţ i i 

serviciilor oferite beneficiarilor noştri.

Echipa de audit a constatat că organizaţia 

I.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII LA NIVELUL AGENȚIEI
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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 menţinut în 

mod adecvat şi implementat în ceea ce 

priveşte standardul de referinţă. 

În concluzie, s-a recomandat 

menţinerea certificatului existent.

I.2. STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDULUI DE CONTROL INTERN/  

MANAGERIAL

I .3.ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGISLATIV ŞI ARMONIZAREA 

LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AGENŢIEI 

CU REGLEMENTĂRILE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIU

Sistemul de control intern/managerial din 

cadrul Agenției Naționale Anti-Doping 

reprezintă ansamblul polit ici lor 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 

o b i e c t i v e l o r ,  c a u z e l e  c a re  l e - a u 

determinat şi măsurile ce se impun 

pentru înlăturarea acestora şi îndeplinirea 

obiectivelor.

În anul 2021, s-a constatat că au fost 

implementate toate standardele de 

control intern/managerial aplicabile 

instituţiei ,  iar sistemul de control 

managerial este conform.

Pe parcursul anului 2021, Agenţia Naţională Anti-Doping a iniţiat şi definitivat 

următoarele proiecte de acte normative:

• Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr.1229 din 27.12.2021, act care abrogă Legea nr. 
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227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul Președintelui ANAD nr. 93/22.06.2021 privind aprobarea documentelor 

oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării 

controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului 

doping  , publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 640 din 30 iunie 2021;

• Ordinul Președintelui ANAD nr. 183/08.11.2021 pentru aprobrea Listei Interzise  

pentru anul 2022  , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1096 din 

17.11.2021; 

• Ordinul Președintelui ANAD nr. 211/2021 pentru aprobarea formularului-tip de 

proces-verbal pentru constatare şi sancţionare a contravenţiilor  , care este în curs 

de publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I;

• Ordinul Președintelui ANAD nr. 212/2021 pentru aprobarea modelului 

certificatului de funcționare anti-doping, a modelului privind atestatul de instruire 

anti-doping și a modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea 

certificatului de funcționare anti-doping  , care este în curs de publicare la Monitorul 

Oficial al României, Partea I.

Pentru actualizarea legislației şi implementarea prevederilor Legii nr. 310.2021 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, au fost redactate în cadrul Agenției, 

următoarele proiecte de acte normative: 

- Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

controlul doping;

- Proiect de ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei de audiere;

- Proiect de ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei de scutiri pentru uz terapeutic;

- Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping.
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   1.3.1. Situaţia litigiilor în care Agenţia Naţională Anti-Doping este parte 

La începutul anului 2021, Agenţia Naţională Anti-Doping a fost parte în 7 dosare aflate în 

curs de soluţionare, în diferite faze procesuale, în calitate de reclamant, pârât, apelant, 

recurent şi intimat, creditor, după cum urmează: 

- 2 litigii de muncă; 

- 1 litigiu având ca obiect procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2016 şi 

executării silite;

- 1 plângere contravenţională potrivit Legii nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- 3 litigii de contencios administrativ, având ca obiect anularea deciziilor Comisiei de 

audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor, de pe lângă ANAD.

1.3.2. Situaţia activităţilor compartimentului investigaţii privind posibilele încălcări 

în domeniul anti-doping

În perioada supusă analizei s-au efectuat 20 de investigaţii privind 24 sportivi de la 

disciplinele: atletism, haltere, kaiac-canoe, culturism şi fitness, fotbal, bob şi box, 

rapoartele cu rezultatul investigaţiilor fiind prezentate şi aprobate de preşedintele 

Agenţiei, unele dintre acestea fiind trimise spre finalizare către D.G.T.A.S.I.R.P.I.

Din cele 20 de investigaţii efectuate, 16 cazuri au fost finalizate, rămânând în procesul 

de verificare şi investigaţii 4 cazuri de sportivi care au încălcat 

reglementările anti-doping. Precizăm că 10 sesizări au fost primite 

prin sistemul SPEAK UP.

1.3.3. Compartimentul resurse umane 

În domeniul resurselor umane au fost desfășurate următoarele activități:

• pe baza statului de funcții (modificat în luna februarie, martie și luna septembrie 

2021 ca urmare a promovărilor), s-au întocmit lunar, statele de funcții nominale, în 

care este evidențiată fluctuația personalului și care stau la baza calculului lunar al 

salariilor;

speak
up!
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• conform solicitărilor compartimentelor de specialitate, în anul 2021 s-a asigurat 

organizarea și desfășurarea concursurilor pentru promovarea personalului;

• au fost întocmite actele administrative (contracte individuale de muncă, acte 

adiționale, ordine) privind modificările intervenite în situația funcțiilor și a salariaților, 

încetări ale contractelor de muncă, încetări ale detaşărilor, modificări ale tranșelor de 

vechime, suspendări și prelungirea numirilor temporare), care s-au operat în aplicația 

Registrul General de Evidență a Salariaților și au fost transmise prin portalul REGES, 

către Inspectoratul Teritorial de Muncă;

• au fost întocmite, completate și actualizate, după caz, dosarele personale ale 

salariaților, cu date și documente referitoare la pregătirea profesională, drepturile 

salariale, concedii și orice modificări survenite față de situația inițială;

• s-a urmărit respectarea prevederilor legale în ceea ce privește drepturile salariaților la 

concedii de odihnă, concedii plătite pentru situații deosebite;

• lunar, s-a asigurat întocmirea documentației pentru plata salariilor personalului 

propriu și a colaboratorilor ANAD, finalizată prin transmiterea Declarațiilor privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 

persoanelor asigurate și, corelat cu aceasta, au fost întocmite și eliberate către 

salariați și membrii comisiilor constituite pe lângă ANAD, adeverințele fiscale aferente 

anului 2020;

• evoluția personalului ANAD și a veniturilor salariale obținute, au fost urmărite lunar, 

prin întocmirea situațiilor statistice referitoare la numărul de salariați și la fondul de 

salarii, care se transmit ordonatorului principal de credite și direcției municipale de 

statistică;

• pe linie de resurse umane și salarizare s-au desfăşurat misiuni de audit intern cu 

temele: ”Modul de calcul și stabilirea drepturilor salariale ale personalului ANAD”, 

”Evaluarea sistemului de luare a deciziilor”;

• pentru buna funcționare a Agenției s-a întocmit estimarea cheltuielilor de personal 

pentru bugetului anului 2022. 
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• s-a colaborat cu salariații cu funcții de conducere din cadrul celorlalte compartimente 

pentru realizarea evaluării personalului ANAD pentru activitatea depusă în anul 2020, 

în conformitate cu procedurile specifice, întocmite în baza prevederilor Ordinului SGG 

nr. 218/2011 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului, care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

• în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale Legii nr. 319/2006 privind 

securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, în cursul 

lunii decembrie 2021 s-a efectuat controlul medical periodic;

• în temeiul prevederilor Codului Muncii, Regulamentului intern al Agenției și procedurii 

operațioanale PO-04-03 “Efectuarea concediilor de odihnă și a altor concedii legale și 

evidența acestora”, s-a întocmit programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;

• în cursul anului 2021, specialiștii din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane au 

acordat asistență în domeniu tuturor salariaților care au solicitat informații în legătură 

cu diverse probleme legate de contractele de muncă sau de sistemul de salarizare. 

• au fost întocmite și depuse documentele necesare pentru recuperarea 

indemnizațiilor pentru concedii medicale plătite din alte fonduri, de la Casa de 

Sănătate București.

1.4.1. Realizări în anul 2021

Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 2021 au fost 

constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 74,91 %, venituri proprii în 

proporţie de 6,75%, realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza 

comenzilor cu structurile sportive naţionale şi internaţionale şi sume primite de la UE 

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

EFICIENŢĂ, EFICACITATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

ACESTEIA
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pentru derularea proiectului POCA “Ajustarea legislaţiei relevante privind combaterea 

dopajului în sport”, Cod SIPOCA 740/cod My SMIS 130073 și proiecte ERASMUS în 

proporţie de 18,34%.

Execuția pentru anul 2021 a fost realizată în proporție de 79,75%, reprezentând 

18.175.173 lei . 

74,91%

SUBVENŢII DE LA

BUGETUL DE STAT

6,75%

VENITURI PROPRII

17,51%

FONDURI POCA

0,83%

FONDURI ERASMUS

Figura nr.1: Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

Tabelul  nr. 1: Sursele de finanţare ale Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping în anul 2021 

Prevăzut

lei lei %

Subvenţie de la bugetul de 

stat
14.250.000 13.615.781 95.55%

Venituri proprii 1.450.000 1.227.267 84.64%

Programul Operaţional de 

Capacitate Administrativă 

“Ajustarea legislaţiei 

relevante privind 

combaterea dopajului în 

sport”

6.938.716 3.181.841 45.86%

Programul ERASMUS 

pentru acțiunea intitulată 

“Valorile sportului în 

fiecare clasă” pentru anii 

2020-2022

150.284 150.284 100%

Total 22.789.000 18.175.173 79.75%

Sursele de finanţare în 

2021

Realizat
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Pentru anul 2021, prevederile bugetare privind veniturile proprii au fost de 1.450.000 lei 

şi au fost realizate în proporţie de 84,64 % din totalul prevăzut. Acestea cuprind: comenzi 

interne şi externe pentru probe de control doping, taxe privind activitatea prestată de 

Comisia de audiere, taxe privind activitatea prestată de Comisia de apel, taxe privind 

instruirea ofiţerilor de control doping, venituri din cursuri de instruire anti-doping, 

venituri din achitarea taxei privind autorizarea sălilor de fitness, cât şi venituri din 

achitarea taxei de reautorizare. Ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile din 

comenzile încheiate cu federaţiile şi cluburile sportive naţionale având ca obiectiv 

prelevarea şi analiza probelor de control doping. 

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

distincte, astfel:

Figura nr. 2: Categorii de cheltuieli în anul 2021

CHELTUIELI DE PERSONAL (32,31%)

BUNURI ŞI SERVICII (47,25%)

ALTE TRANSFERURI (3,22%)

FEN - POCA (15,98%)

ALTE CHELTUIELI (0,06%)

CHELTUIELI DE CAPITAL (1,18%)



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 

platformă informatică integrată cu rol de suport pentru toţi actorii implicaţi în viaţa 

sportivă.
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I.5. PROIECTE

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.

1.5.1. PROIECTUL „A JUSTAREA LEGISLAŢIEI RELEVANTE 

PRIVIND COMBATEREA DOPAJULUI ÎN SPORT“

Agenţia Naţională Anti-Doping, în 

calitate de beneficiar, a semnat în 

decembrie 2019 contractul de finanţare 

pentru proiectul „Ajustarea legislaţiei 

r e l e v a n t e  p r i v i n d  c o m b a t e r e a 

dopajului în sport” ,  Cod MySMIS 

130073, Cod SIPOCA 740. Proiectul este 

cofinanţat din Fondul Social European 

prin Pogamul Operaţional Capacitate 

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 

1 2 . 9 7 2 . 5 5 3 , 4 0  l e i ,  d i n  c a r e 

10.894.851,50 lei cofinanţare asigurată 

de Uniunea Europeană şi 1.818.250,83 

lei finanţare nerambursabilă din 

bugetul naţional.
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R ez u l t a t e l e  a ş t e p t a t e  î n  c a d r u l 

proiectului ating rezultatele de program 

ale POCA R4, R6, R9, R12:

- Definirea cadrului metodologic privind 

anti-dopingul în sport, cu accent pe 

măsuri de conştientizare şi prevenire a 

dopajului în sportul de performanţă; 

acesta va include dezvoltarea corpului 

oficialilor prelevare probe de sânge;

- Dezvoltarea cadrului legislativ pentru 

i m p l e m e n t a re a  re g l e m e n t ă r i l o r 

internaţionale privind combaterea 

dopajului în sport, inclusiv a sistemului 

de monitorizare a dopajului şi prevenirea 

şi  combaterea traf icului  i l ic i t  de 

substanţe dopante cu grad mare de risc: 

î m b u n ă t ă ţ i r e a  p r o c e s u l u i  d e 

management şi digitalizare, a fluxurilor 

de lucru din cadrul ANAD, formarea şi 

dezvoltarea personalului din cadrul 

A N A D ,  a t â t  p e n t r u  u t i l i z a r e a 

instrumentelor nou create, cât şi în 

elaborarea de politici publice şi în 

sistematizarea şi simplificarea legislaţiei.

În  anu l  2021 ,  ac t i v i ta tea  a  fos t 

c o n c e n t r a t ă  p r e p o n d e r e n t  p e 

i m p l e m e n t a r e a  p r o g r a m e l o r  ş i 

stategiilor dezvoltate pentru atingerea 

obiectivelor şi rezultatelor proiectului.

Pe parcursul întregului an, s-a continuat 

construcţia reţelei de parteneriate la 

nivel naţional, concretizată cu semnarea 

a încă 10 protocoale de colaborare cu: 

Asociaţia Municipală de Atletism 

Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi-Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi, Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Grigore T. Popa” - Facultatea 

de Bioinginerie Medicală, Universitatea 

de Medicină, Farmacie, Şti inţă şi 

Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu 

Mureş, Universitatea „Ovidius” din 

Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Maramureş, Clubul 

Sportiv Municipal Baia Mare, Complexul 

Sportiv Naţional „Lascăr Pană” Baia 

Mare, Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie.

Protocoalele de colaborare vizează 

promovarea principiilor sportului 

curat, implicarea activă în acţiunile de 

informare şi consultare publică şi 

c o n t r i b u ţ i a  c o m u n ă  p e n t r u 

dezvoltarea ulterioară a platformei 

informatice create prin proiect.

Anul 2021 a fost un an foarte productiv 

din perspectiva actelor normative 

n a ţ i o n a l e  ş i  a  r e g l e m e n t ă r i l o r 

internaţionale incidente cu domeniul de 

activitate al ANAD-ului, astfel că forma 

integrată a propunerii legislative pentru 
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modificarea Legii nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în 

sport a fost înaintată spre aprobare.

Totodată, s-a lucrat intens la întocmirea 

draftul-ui de propunere legislativă ce 

u r m e a z ă  a  f i  î n a i n t a t  -  p e n t r u 

modificarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

104/2008 (modificată prin Legea nr. 

219/2021)  pr iv ind  prevenirea  ş i 

combaterea producerii şi traficului ilicit 

de substanţe dopante.

Pe partea de digitalizare, în decursul 

acestui an, a început dezvoltarea 

sistemului informatic, sistem ce are ca 

scop îmbunătăţirea procesului de 

management şi digitalizarea fluxurilor 

de  lucru  d in  cadru l  ANAD,  pr in 

dezvoltarea şi implementarea unei 

platforme infomatice pentru servicii 

electronice care va asigura accesul 

o n l i n e  l a  s e r v i c i i l e  p u b l i c e  d e 

avizare/autorizare gestionate de ANAD şi 

va furniza digital fluxurile de lucru 

a s o c i a t e  p ro c e s e l o r  d e  a v i z a re 

/autorizare din cadrul instituţiei.

La nivel de comunicare, în decursul 

anulu i  2021,  a  început  ser ia  de 

evenimente pentru informarea şi 

conştientizarea schimbărilor aduse 

legilor nr. 227/2006 privind prevenirea si 

combaterea dopajului în sport şi nr. 

104/2008 (modificată prin Legea nr. 

219/2021)  pr iv ind  prevenirea  ş i 

combaterea producerii şi traficului ilicit 

de substanţe dopante cu grad mare de 

risc, ce se adresează personalului din 

direcţiile de tineret şi sport judeţene, 

reprezentanţilor asociaţiilor şi cluburilor 

sportive, sportivilor, persoanelor care 

a c t i v e a z ă  î n  d o m e n i u l  s p o r t i v , 

reprezentanţilor federaţiilor, sălilor de 

culturism sau fitness, personalului de 

specialitate din cadrul instituţiilor de 

învăţământ cu profil sportiv direct 



implicat în formarea şi dezvoltarea 

tinerilor sportivi, medicilor sportivi şi 

ofiţerilor anti-doping. 

Evenimentele vor fi organizate în toate 

judeţele tării, până în prezent acestea s-

au desfăşurat în Cluj, Baia-Mare, Iaşi, 

Botoşani, Bistriţa şi Târgu Mureş. 
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În mediul on-line, 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 mesaje cheie de promovare a principiilor  de #sportcurat

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.
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Astfel, a fost desfăşurată pe pagina de 

Facebook a proiectului campania 

„Bucuria de a face sport”, atât pentru a 

sărbători ziua de 10 april ie, ziua 

sportului curat, cât şi pentru promovarea 

paginii de facebook a proiectului 

#sportcurat. 

Campania a fost lansată pe data de 

1 0 . 0 4 . 2 0 2 1 .  P r i n t re  p ro m o t e r i i 

provocării se regăsesc nume importante 

din sportul românesc precum: Camelia 

Potec, Doina Melinte, Ana-Maria 

Brânză, Anişoara Cuşmir-Stanciu, 

Maria Olaru, Monica Roşu, Constantina 

Diţă ,  Mihai  Coval iu ,  dar  ş i  a l te 

personalităţi din lumea sportului. Graţie 

mesajelor transmise, a fost scoasă în 

evidenţă implicarea constantă şi pe 

termen lung a Agenţiei Naţionale Anti-

Doping în promovarea unui mediu 

sport iv  responsabi l ,  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 protejări i  sănătăţi i 

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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În anul 2020, ANAD a intrat într-un parteneriat regional cu o durată de 3 ani, în două 

proiecte ERASMUS+ Sport. 

Din 2020, în  Co-proiectul Erasmus +Sport I-VALUE “Valorile sportului în fiecare clasă”

finanţat de Programul Erasmus al Uniunii Europene (valoare I) numărul 613598-EPP-1-

2019-1-SI-SPO-SCP, au avut loc mai multe întalniri online. Întâlnirile au avut ca scop 

discutarea revizuirii materialelor educaţionale deja existente şi a literaturii de 

specialitate, în vederea sintetizării cunoştinţelor şi dezvoltării de idei şi exerciţii noi, care 

să poată fi implementate în şcolile partenere.

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.

Au fost elaborate planurile de lecţii, s-au elaborat materialele pentru cursuri, iar în scurt 

timp programul se va implementa în şcoli.

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.

I.5. 2. PROIECTE ERASMUS+ Sport

Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă 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.
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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 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”.



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.

• 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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CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE ŞI INFORMARE

OBIECTIVE 

SPECIFICE:
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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.

Începând cu anul 2021, în actele de nivel 

doi ale programului mondial anti-doping 

sunt incluse opt standarde internaționale 

printre care și Standardul internațional 

pentru educație. Prima versiune a acestui 

standard a intrat în vigoare la data de 1 

ianuarie 2021,  f i ind un standard 

internațional obligatoriu. 

S c o p u l  g e n e r a l  a l  S t a n d a r d u l u i 

internațional pentru educație este de a 

susține conservarea spiritului sportului, 

așa cum este el definit în Cod și de a ajuta 

la menținerea unui mediu sportiv curat.

Este recunoscut faptul  că ,  marea 

majoritate a sportivilor își doresc să 

concureze curat, nu au nicio intenție de a 

folosi substanțe sau metode interzise și 

au dreptul la un mediu concurențial 

echitabil.

Educația, ca strategie de prevenire 

evidențiată în Cod, caută să promoveze 

comportamente care respectă valorile 

sportului curat și să împiedice sportivii și 

alte persoane să recurgă la dopaj. Un 

pr inc ipiu cheie ,  care stă  la  baza 

Standardului internațional pentru 

educație este acela că prima experiență a 

sportivului cu domeniul anti-doping ar 

trebui să fie prin intermediul educației și 

nu al controlului doping.

Educaț ia ,  așa  cum este  def in i tă , 

reprezintă procesul de învățare pentru 

insuflarea valorilor și dezvoltarea 

comportamentelor care să promoveze și 

să protejeze spiritul sportului și să 

prev ină  dopa ju l  in tenț ionat  sau 

neintenționat.

Planul Naţional Anual de Educaţie a fost 

elaborat cu respectarea acestui standard, 

dar și a modelului de bună practică 

pentru implementarea standardului.

Astfel, au fost stabilite grupurile ţină, 

acțiunile pe care trebuie să le desfășurăm 

în funcție de aceste grupuri, resursele 

alocate, monitorizarea și evaluarea 

acţiunilor și, implicit, a programului de 

educație.

Grupurile ţintă cărora se adresează 

Agenția sunt:  sportivii ,  antrenorii, 

managerii sportivi, personalul medical, 

mass-media şi părinţi.
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Figura nr. 3: Grupurile ţintă din 

programul de educaţie anti-doping

Agenţia Naţională Anti-Doping şi-a 

a s u m a t  ro l u l  d e  re s p o n s a b i l  î n 

implementarea politicii anti-doping la 

nivel naţional, dezvoltând în acest sens 

mai multe programe: educaţie, testare, 

c e rc e t a re  ş t i i n ţ i fi c ă ,  d e z v o l t a re 

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 

organ izaţ i i lor  ant i -dop ing  l in i i le 

directoare de organizare şi desfăşurare a 

programelor educative. 

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 acestora. 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 

desfăşurată de ANAD.

Datorită condiţiilor impuse de panemia 

cu virusul SARS COV2, mai mulţi părinţi au 

solicitat informaţii pentru copiii lor care 

practică sport şi care ar fi avut nevoie de 

SUT sau să îi ajute în completarea 

informaţiilor de localizare.

Încă din 2020, 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 2021- 48 de 

acţiuni de educaţie distribuite în 
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2021
33

ACŢIUNI

670
SPORTIVI

540
ANTRENORI

1566
PERSONAL 
ASISTENT, 

ELEVI, 
PROFESORI

II.1. CAMPANII DEDICATE JOCURILOR OLIMPICE

În cadrul campaniei dedicate Jocurilor 

Olimpice, am fost prezenţi la forumul 

"Analiza programului de pregătire, 

calificare și participare la Jocurile celei de 

a XXXII-a Olimpiade Tokyo 2020", 

desfăşurat  la  Izvorani  sub egida 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

În 2021, Agenţia Națională Anti-Doping a 

tradus plaftorma educaţională ADeL şi în 

limba română, facilitând astfel accesul 

sportivilor, personalului asistent al 

sportivilor, medicilor, antrenorilor la 

educaţie specifică fiecărui grup ţintă. 

Tot în 2021, WADA a lansat şi aplicaţia 

mobilă ADeL în Google Play Store şi în 

Apple App Store, care le-a permis 

grupurilor de mai sus să parcurgă lecţiile 

offline şi să sincronizeze progresul când 

au acces la internet. Mai multe federaţii 

internaţionale au comunicat sportivilor 

ro m â n i  c ă  u t i l i z a re a  p l a t f o r m e i 

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.

Prin implementarea noului Standard 

internațional pentru educație, platforma 

educațională ADeL a devenit opozabilă 

tuturor semnatarilor Codului Mondial 

Anti-Doping.

campaniile educative (din care 15 acţiuni 

online) la care au participat aproximativ 

2776 de persoane: 670 sportivi, 540 

antrenori, 1566 medici şi personal 

asistent al sportivilor, elevi şi profesori.

Figura nr. 4: Distribuţia acţiunilor 

educative desfăşurate în anul 2021
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Ţinând cont de acest demers, ANAD a 

adus la cunoștință că educația anti-

doping se desfășoară prin parcurgerea 

cursurilor de pe platforma de educație 

anti-doping ADEL a WADA. Toți sportivii și 

personalul asistent al acestora, care 

participă la Jocurile Olimpice sau alte 

evenimente internaționale au parcurs 

cursurile și au obținut certificatul de 

educație anti-doping.

Agenț ia  deru lează  în  cont inuare 

campaniile proprii de educație anti-

doping pentru sportivi, personalul 

asistent al  sportivi lor,  personalul 

medical, elevi și alte grupuri țintă, atât în 

mediul online, cât și prin acțiuni față în 

față.  În cazul în care o federație 

internațională va cere sportivilor să 

urmeze cursurile pentru sportivi de nivel 

internațional pe platforma ADEL, aceștia 

o vor putea face în limba română.

Platforma ADeL poate fi accesată la 

următoarea adresă: adel.wada-ama.org. 

Pe platformă sunt disponibile cursurile 

pentru sportivii din lotul de testare 

înregistrat, sportivii calificați la Jocuri 

Olimpice, personalul asistent al acestora 

și medicii care îi însoțesc la aceste 

evenimente. De asemenea ,  se vor 

traduce cursurile pentru sportivi de nivel 

internațional sau național, antrenori de 

elită, părinți și medici.

A N A D  m o n i t o r i z e a z ă  p e r m a n e n t 

activitatea grupurilor țintă, fapt care ajută 

la  implementarea ș i  respectarea 

Standardului internațional pentru 

educație al WADA. 

ANAD asigură în permanență sprijin și 

consiliere tuturor grupurilor țintă care 

vor parcurge cursurile pe platforma 

ADeL.

Pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, 

ANAD a consiliat şi susţinut toată 

delegația olimpică prin traducerea 

Regulilor pentru Jocurile Olimpice 

elaborate de Comitetul Internațional 

Olimpic, a tradus în limba română toate 

modulele de educaţie anti-doping din 

ADeL. Pentru o mai bună informare și 

asigurarea unui suport informativ la nivel 

înalt, experții din ANAD au organizat 

sesiuni individuale sau de grup cu 

sportivii şi personalul asistent al acestora.

Atât ANAD, cât și sportivii au respectat 

restricţiile impuse de autoritați cu privire 

la măsurile de sănătate și siguranță în 

con textul  pandemiei ,  dar  ș i  ce le 

premergătoare Jocuri lor Ol impice 

impuse de CIO . 

Certificatele anti-doping au fost emise 

pentru 110 sportivi și 53 persoane din 

cadrul personalului asistent.  

http://adel.wada-ama.org/
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 Tabelul nr. 2: Distribuirea 

certificatelor de educație anti-doping 

primite de sportivi 

JOCURILE OLIMPICE DE 

IARNĂ DE LA BEIJING 2022

În vederea pregătirii sportivilor calificați la  

Jocurile Olimpice de iarnă ,  ANAD a 

colaborat cu WADA pentru traducerea 

următoarelor documente: Cursul AdeL 

pentru JO Beijing 2022, adresat atât 

sportivilor, cât și personalului asistent al 

acestora, Fișa de informare pentru 

glucocorticosteroizi și un chestionar de 

feedback. 

Până la finalul anului 2021, o parte din cei 

58 de sportivi au parcurs cursurile de 

educaț ie  ant i -dop ing  ș i  au  pr imi t 

certificatul. ANAD menține legătura cu toți 

sportivii calificați, astfel încât aceștia să își 

respecte angajamentele din punct de 

vedere anti-doping, promovând astfel 

spiritul sportului curat.

C a m p a n i a  „ ”  e s t e N U  D o p a j u l u i !

campania permanentă a ANAD, iniţiată 

din anul 2006. Acţiunile din această 

c a m p a n i e  a u  f o s t  o r g a n i z a t e  l a 

propunerea ANAD, dar şi la solicitarea 

structurilor sportive.

În anul 2021, s-au organizat în total 44 de 

acţiuni educative, astfel: 23 la solicitarea 

ANAD, 9 la solicitarea federaţiilor sportive 

naţionale, 5 la solicitarea cluburilor, 5 

solicitări în cadrul conferințelor medicale, 

cu care ANAD are protocoale  de 

colaborare,  în sensul  diseminări i 

II.2. “NU DOPAJULUI!”CAMPANIA 

Nr. DISCIPLINA SPORTIVĂ Nr. ATESTATE

1 ATLETISM 10

2 BASCHET 6

3 BOX 2

4 CANOTAJ 38

5 CICLISM 2

6 FOTBAL 22

7 GIMNASTICĂ 3

8 JUDO 3

9 ÎNOT 4

10 KAIAC 2

11 LUPTE 5

12 SCRIMĂ 2

13 TENIS DE MASĂ 5

14 TENIS 3

15 TIR CU ARCUL 1

16 TIR SPORTIV 1

17 TRIATLON 1

TOTAL 110



2021
NU

DOPAJULUI!

44
ACŢIUNI

2654
PARTICIPANŢI
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informaţiei şi instruirii personalului 

medical al clinicilor. Pe lângă aceste 

solicitări s-au mai alăturat o solicitare din 

partea Comitetului Olimpic și Sportiv 

Român și una din partea Direcției 

Județene pentru Sport  ș i  T ineret 

Constanța.

La aceste  au participat 44 acţiuni 2654 

persoane.

DATA SOLICITANT DESFĂȘURARE LECTOR PARTICIPANȚI DESCRIERE PREZENTĂRI

24.03.2021 EUROTOX ONLINE
GABRIELA 

ANDREIAȘU
45

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

MITURI ȘI ADEVĂRURI DESPRE 

"SIGURANȚA TRAIULUI 

MODERN" 

 “Protejarea sportului curat într-o 

nouă eră”

15.04.2021 AREPMF ONLINE
GABRIELA 

ANDREIAȘU
800

CONFERINȚA ADICTIILE - 

REPERE PRACTICE ÎN MEDICINA 

DE FAMILIE

Administrarea, prescrierea, 

recomandarea de substanțe și 

metode interzise în sport sub 

incidența legislației naționale și 

internaționale

20.05.2021 CONFERINȚĂ MEDICALĂ WEBINAR
GABRIELA 

ANDREIAȘU
232

CONFERINȚA MANIFESTĂRI 

EXTRARTICULARE ȘI 

COMORBIDITĂȚI ÎN BOLILE 

INFLAMATOARE REUMATICE

Tratarea sportivilor: Politicile anti-

doping pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății

24.09.2021 CONFERINȚĂ MEDICALĂ ONLINE
GABRIELA 

ANDREIAȘU
256

CONFERINȚA CÂND 

IMUNOTERAPIA ÎNTÂLNEȘTE 

MEDICINA DE PRECIZIE ÎN 

ONCOLOGIE! 

Modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping 2021

14.10.2021
SOCIETATEA ROMÂNĂ 

DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
BUCUREȘTI

GABRIELA 

ANDREIAȘU
60

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE 

MEDICINĂ SPORTIVĂ

Lista Interzisă 2022 – Rezumatul 

modificărilor majore

Tabelul nr. 3: Participarea ANAD în cadrul conferinţelor medicale

La iniţiativa ANAD, în luna decembrie 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 și Liga Profesionistă de Fotbal. 

Toate aceste cursuri au fost organizate în 

contextul intrării în vigoare a Codului 

Mondial Anti-Doping versiunea 2021, a 

celor 8 Standarde internaţionale, a Listei 

Interzise pentru anul 2022. 

Publicarea de către WADA a unor modele 

de bună practică pentru utilizarea 

Glucocorticoizilor și procedura de 

aplicare pentru Scutirile pentru Uz 

Terapeutic cu referire la aceste substanţe, 

dar şi  a altor documente tehnice 
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și informații specifice cu privire la 

produsele de carne contaminate sau a 

unor medicamente contaminate cu 

diuretice, a făcut necesară informarea 

prin diferite mijloace și căi de comunicare 

cu structurile sportive menționate 

anterior ș i  nu numai.  În vederea 

menţinerii conformităţii programului 

naţional anti-doping cu programul 

mondial anti-doping, ANAD distribuie 

informaţi i  relevante tuturor celor 

implicaţi în lupta împotriva dopajului 

pentru promovarea valorilor sportului 

curat.

Sportivii participanţi la acţiunile educative 

erau legitimaţi la următoarele discipline 

sportive: atletism, box, canotaj, ciclism, 

criket, culturism, fotbal, haltere, handbal, 

kaiac canoe, lupte, gimnastică și discipline 

paralimpice.

Tabelul nr. 4: Acţiuni desfăşurate în cadrul Campaniei “Nu Dopajului!”

LUNA STRUCTURA SPORTIVĂ SPORTIVI ANTRENORI

PERSONAL 

ASISTENT AL 

SPORTIVILOR

TOTAL 

PARTICIPANȚI
TEMATICA ABORDATĂ

FR BOX 2 2 Instruire ADAMS; Aplicația Athlete Central

Ianuarie

11 11

Ghidul sportivului cu privire la modificările 

semnificative ale Codului 2021; Lista Interzisă 2021; 

anad.ro

28 1 29
Lista interzisă 2021; Ghidul sportivului cu privire la 

modificările semnificative ale Codului 2021; anad.ro

16 1 17

Lista Interzisă 2021; Ghidul sportivului cu privire la 

modificările semnificative ale Codului 2021; 

Suplimentele nutritive

32 32
Controlul doping în contextul actual de Covid-19; 

Sancțiuni

20 3 23
Controlul doping în contextul actual de Covid-19; 

Instruire ADAMS

1 1
Legea nr. 227/2006; Codul Mondial Anti-Doping; 

Organizarea activității anti-doping la nivel național.

5 1 6
Ghidul sportivului cu privire la modificările 

semnificative ale Codului 2021; ADAMS

FR BOX                                                      

(lot național seniori)

9 1 1 11
Ghidul sportivului cu privire la modificările 

semnificative ale Codului 2021; Instruire ADAMS

FR BOX                                                  

(lot național senioare)

10 10
Modificările semnificative ale Codului 2021; Lista 

Interzisă 2021

CSM BUCUREȘTI                                

(secția atletism-antrenori)

FR RUGBY                                            

(lot național)

FR KAIAC CANOE                                   

(lot național seniori și tineret)

FR KAIAC CANOE                                     

(lot național juniori)

FR CULTURISM ȘI FITNESS               

(lot național seniori)

FR CRICKET                                 

(Introducere în activitatea anti-

doping în România)

FR BOX                                                 

(lot național juniori)
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LUNA STRUCTURA SPORTIVĂ SPORTIVI ANTRENORI

PERSONAL 

ASISTENT AL 

SPORTIVILOR

TOTAL 

PARTICIPANȚI
TEMATICA ABORDATĂ

FR HALTERE 6 6 Instruire ADAMS

FR HALTERE 3 9 12

Controlul doping; Lista Interzisă 2021; Suplimentele 

alimentare (pașii de urmat pt. verificarea 

suplimentelor anad.ro)

FR BOX 1 1 Includere în LTI și instruire ADAMS

FR LUPTE 1 1 Instruire ADAMS

GIMNASTICĂ 1 1
Consultanță platforma ADEL pt. efectuarea 

cursului anti-doping dedicat sportivilor

EUROTOX - Conferința Națională 

Mituri și Adevăruri despre 

"siguranța traiului modern"

45 45 Protejarea sportului curat într-o nouă eră

AREPMF – Conferința adicțiile – 

repere practice în medicina de 

familie

800 800

Administrarea, prescrierea, recomandarea de 

substanțe și metode interzise în sport sub 

incidența legislației naționale și internaționale

GIMNASTICĂ 2 2
Consultanță platforma ADEL pt. efectuarea 

cursului anti-doping dedicat antrenorilor

FR CRIKET 26 1 26 27

Lista Interzisa 2021; Ghidul sportivului - 

Modificările majore ale Codului Mondial Anti-

Doping 2021

FR CRIKET 7 1 7 8

Lista Interzisa 2021; Ghidul sportivului - 

Modificarile majore ale Codului Mondial Anti-

Doping 2021

FR CANOTAJ                                         

(loturi naționale)
60 60 60

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Controlul doping în 

contextual actual de Covid-19

28 28

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Controlul doping în 

contextual actual de Covid-19.

FR ATLETISM                                 

(Campionat Balcanic ștafete)

CONFERINȚA MANIFESTĂRI EXTRA-

ARTICULARE ȘI COMORBIDITĂȚI ÎN 

BOLILE INFLAMATOARE REUMATICE

232 232
Tratarea sportivilor: Politicile anti-doping pentru 

profesioniștii din domeniul sănătății

45 5 2 52

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Controlul doping în 

contextual actual de Covid-19

FR CANOTAJ                                

(CNOPJ Iași)

40 1 41

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Controlul doping în 

contextual actual de Covid-19

FR CANOTAJ                                        

(CNOPJ Orșova)

7 1 1 9

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Lista Interzisă 2021; Efectele 

adverse ale substanțelor interzise

FR CULTURISM ȘI FITNESS               

(lot participant la CE 13-18.05.2021)

44 44

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Controlul doping în 

contextual actual de Covid-19

FC RAPID                                                   

(lot U17 și lot U19)

34 34

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping; Controlul doping în 

contextual actual de Covid-19

FC RAPID                                                  

(lot seniori)

11 11

Ghidul sportivului - Modificări majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping 2021; Controlul doping în 

contextul actual de Covid-19

Universitatea de Vest Timișoara                    

(secția ciclism)

15 15

Ghidul sportivului - Modificări majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping 2021; Controlul doping în 

contextul actual de Covid-19

FR KAIAC CANOE                                   

(lot național tineret)

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

continuare din pagina nr. 28
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continuare din pagina nr. 29

LUNA STRUCTURA SPORTIVĂ SPORTIVI ANTRENORI

PERSONAL 

ASISTENT AL 

SPORTIVILOR

TOTAL 

PARTICIPANȚI
TEMATICA ABORDATĂ

August
Jocurile 

Olimpice

CONFERINȚA MEDICALĂ - Când 

imunoterapia întâlnește medicina 

de precizie în oncologie!

256 256
Modificările majore ale Codului Mondial Anti-

Doping 2021

CS DINAMO                                   

(secția rugby)
31 2 1 34

Ghidul sportivului: modificările majore ale Codului 

Mondial Anti-Doping

UNEFS – Școala de antrenori 23 23
Ghidul personanlului asistent al sportivilor; Lista 

Interzisă 2021

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE 

MEDICINĂ SPORTIVĂ
60 60

Lista Interzisă 2022 – Rezumatul modificărilor 

majore

COSR - FORUMUL "Analiza 

programului de pregătire, calificare 

și participare la Jocurile celei de a 

XXXII -a Olimpiade Tokyo 2020"

30 30 Programul de testare și educație al lotului olimpic

MEDICI                                                

(din baza de date)
15 15

Lista Interzisă 2022; Modelul de bună practică 

pentru glucocorticoizi, diuretice și substanțe de 

abuz

Federațiile Sportive Naționale                    

(președinți, secretari generali)
55 55

Rolurile și responsabilitățile personalului asistent al 

sportivilor din prisma Codului Mondial Anti-Doping 

2021

Instruire Ofițeri de Control Doping 15 15
Procedura de desfășurare a ședinței de control 

doping; Situații întâlnite; exemple

FR FOTBAL                             

(observatori federali, antrenori, 

arbitri)

25 25
Criteriile de selecție a sportivilor în competiției; 

Accesul OCD în bazele sportive

Comitetul Național Paralimpic                         

(Curs perfecționare antrenori)
16 16

Glucocorticoizii și Scutirile pentru Uz Terapeutic; 

Rolurile și responsabilitățile personalului asistent al 

sportivilor

Septembrie

Octombrie

Decembrie

Noiembrie

Iulie

316 316 Lista Interzisă 2021

109 109
Noile reglementări anti-doping. Standardele 

Internaționale și utilizarea platformei www.anad.ro

FR HANDBAL                                          

(Curs perfecționare antrenori 

seniori)

22 22
Consultanță platforma ADEL pt. efectuarea 

cursului anti-doping dedicat sportivilor

Modificările majore ale Codului Mondial Anti-

Doping 2021; Lista Interzisă 2021
18 18

37 23 10 70
expoziție (spațiu amenajat în fața Primăriei); 

discuții libere; 

20 2 22 Controlul doping
FR HANDBAL                                       

(lot național cadete)

17 5 22
FR BOX                                            

(loturi representative pt. 2022)

Ghidul sportivului - Modificări ale Codului 2021; 

Lista Interzisă 2022

DJST CONSTANȚA (sportivi 

participanți la “Săptămâna 

Europeană a Sportului - #BeActive”)

FR CULTURISM ȘI FITNESS   

(Campionat Național Sibiu)

FR HANDBAL                                   

(Curs perfecționare antrenori 

juniori)

FR HANDBAL                                       

(lot național tineret feminin)
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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 120 de sportivi și antrenori 

înscrişi la Campionatele Balcanice și 

G e n e r a ț i a  2 4  d e  t a e k w o n d o - w t 

desfăşurate la București.

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.

II.4. ACTIVITATEA DE COMUNICARE

Având în vedere restricţiile impuse de 

pandemia COVID-19, repercursiunile în 

activitatea de comunicare au fost vizibile 

şi în anul 2021, astfel că peste 90% din 

activitate s-a mutat în mediul online şi în 

acest fel a crescut numărul postărilor şi 

comunicărilor online.

Principalele mijloce de comunicare au 

fost:

• site-ul oficial al Agenţiei

• pagina de facebook a Agenţiei – 

facebook.com/anad.gov.ro.

Cel mai mare impact l-au avut postările 

privind actualizarea legislaţiei naţionale 

anti-doping cu prevederile Codului 

Mondial Anti-Doping, dar şi clarificările 

Agenţiei Mondiale Anti-Doping cu privire 

la vaccinurile, tratamentele şi procedurile 

împotriva COVID-19.
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Și în anul 2021, ANAD a editat lunar 

articole educative pentru sportivi, articole 

care au fost publicate într-o revistă sport 

de circulație națională, 100% Sport, 

ajungând la fiecare federație sportivă 

națională și, implicit, la sportivi și 

personalul asistent al acestora, astfel 

încât aceștia au primit și pe această cale, 

informații în timp util cu privire la 

modificările legislative în domeniul anti-

doping, drepturile și obligațiile acestora, 

sancțiuni, Lista Interzisă.

EVENIMENTE GĂZDUITE ŞI ORGANIZATE ÎN ANUL 2021:

• Chiar dacă pandemia de COVID-19 a 

întrerupt activitatea sportivă, fapt ce ne 

afectează profund, ne-am alăturat şi în 

anul 2021 demersului condus de 

UNESCO, acela de a marca Ziua 

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.

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.

• 10 aprilieÎn fiecare an, pe , România 

sărbătoreşte  – o „Ziua Sportului Curat”

zi menită să atragă atenţia asupra 

luptei globale împotriva dopajului, 

flagel ce afectează în mod direct 

sportul şi indirect societatea. 
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„Ziua Sportului Curat” este o zi dedicată 

nu doar sportivilor, antrenorilor şi, în 

general, oamenilor implicaţi în sport, este 

o zi în care organizaţii sportive (cluburi, 

federaţii, ligi profesioniste) alături de 

colectivităţi întregi, practicanţi ai sportului 

sau simpli iubitori ai fenomenului, 

sărbătoresc principiile ce ghidează 

sportul curat, performanţa nealterată de 

mijloace şi metode interzise.

În România, iniţiativa marcării datei de 10 

aprilie ca „Ziua Sportului Curat” a 

aparţinut ANAD, care pe lângă activităţile 

curente de prevenire şi combatere a 

dopajului, de 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 anul 2021, Agenţia Naţională Anti-

Doping a decernat titlul onorific de 

„Ambasador al Sportului Curat” mai 

multor sportivi de legendă din atletism, 

înot, gimnastică şi fotbal (Anişoara 

Cuşmir-Stanciu, Camelia Potec, Gică 

Popescu, Marius Urzică, Sandra 

Izbaşa), aceştia ne-au dezvăluit ce 

înseamnă pentru ei sport curat: 

î n t re c e re  c i n s t i t ă ,  i n t e g r i t a t e , 

corectitudine, să ai încredere în 

proprii le forțe, sănătate curată, 

egalitate de șanse.

Președinte

Pavel - Cristian BALAJ

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂDIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ
Se acordă

doamnei Valeria RĂCILĂ van GRONINGEN
titlul de 

AMBASADOR AL SPORTULUI CURAT
pentru întreaga activitate

Se acordă
doamnei Valeria RĂCILĂ van GRONINGEN

titlul de 
AMBASADOR AL SPORTULUI CURAT

pentru întreaga activitate

Președinte

Pavel - Cristian BALAJ

10 Aprilie 202110 Aprilie 2021
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• Tot de Ziua Sportului Curat, ANAD a 

lansat campania online “Bucuria de a 

face  sport ”  care  se  adresează 

sportivilor, dar și celor pentru care 

sportul este principalul reper al unui 

mod de viață sănătos. Pentru a 

participa, sportivii au postat pe rețelele 

de socializare o fotografie care exprima 

un moment de fericire din activitatea 

sportivă (poze cu medalii, de pe 

podium, dintr-o competiție sau orice 

altă fotografie care le-a adus un 

moment de bucurie ca sportiv), 

d i s t r i b u i n d  ș i  h a s h t a g - u r i l e 

#bucuriadeafacesport #sportcurat, , 

#ANAD şi menţiunile @SportCurat şi 

@AgentiaNationalaAnti-Doping. Cele 

mai inspirate și frumoase postări au 

fost preluate pe pagina oficială ANAD şi 

pagina comunităţii Sport Curat.

• Alături de noi în sărbătorirea Zilei 

Sportului Curat în România a fost și 

marea glorie a gimnasticii noastre, 

Nadia Comăneci, care ne-a transmis un 

mesaj video.
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• Agenţia Naţională Anti-Doping şi 

Asoc ia ţ ia  C lub  Sport iv  Sportu l 

Bucureşti au organizat, pe terenul de 

sport de la Şcoala Gimnazială Nr. 206, 

Bucureşti, o competiţie de fotbal cu 

titlul . La competiţie  „Cupa Sport Curat”

au part ic ipat  patru  echipe d in 

categoriile de vârstă cuprinse între 

2009 și 2012. Participanții au primit 

medalii și premii din partea ANAD.

•  În data de 20 iulie, am organizat un 

eveniment online – dezbatere pe tema 

inițiativei pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2006 privind 

prevenirea și combaterea dopajului în 

sport, dedicate reprezentanților 

federațiilor sportive naționale, la care 

au fost invitați și președintele COSR și 

subsecretarul de stat al MTS.

• Am marcat ,  de  asemena ,  Z iua 

Copilului prin oferirea de premii 

copiilor participanţi la competiţia 

“Cupa 1 iunie – Stelele Viitorului”. 

 Competiția a cuprins categoriile de 

vârstă 7-10 ani și s-a desfășurat la 

Academia Ilie Năstase-Ciprian Marica.
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PARTENERIATE

În prezent, Agenția Națională Anti-Doping are 29 de parteneriate, dintre care 3 în  

procedură de finalizare, atât cu structuri externe din domeniu, dar și cu instituții și 

organizații din țară. Scopul principal al acestora este acela de promovare, informare, 

conștientizare și educare în vederea promovării valorilor specifice sportului curat.

MATERIALE INFORMATIV-EDUCATIVE 

În anul 2021 au fost elaborate şi actualizate 18 materiale educative, atât materiale video, 

dar și tipărite, inclusiv Codul Mondial Anti-Doping, raportul anual de activitate al ANAD 

pentru anul 2020 – română și engleză şi Lista Interzisă  2022.

CE ESTE DOPAJUL



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.

• 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 Planul Naţional Anual de 

Testare, Lotul de Testare Înregistrat şi Lotul de testare, gestionează rezultatele controalelor 

doping, organizează cursul de formare şi perfecţionare a ofiţerilor de control doping, 

gestionează Scutirile pentru uz terapeutic, gestionează abaterile referitoare la informaţiile 

de localizare, întocmeşte lotul de sportivi pentru Paşaportul Biologic. Activităţile 

desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor se realizează şi prin colaborarea cu 

autorităţile naţionale şi internaţionale în domeniu. 

CAPITOLUL III

PROGRAMUL DE TESTARE DOPING

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

OBIECTIVE 

SPECIFICE:
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Agenţia întocmeşte Planul Naţional Anual 

de Testare, pe baza datelor primite de la 

federaţiile sportive naţionale, în condiţiile 

art. 52 din Legea nr. 227/2006, republicată, 

cu modificări şi completări ulterioare, dar 

şi raportat la programul de evaluare a 

riscului de dopaj întocmit în conformitate 

cu prevederile Standardului international 

pentru testare şi investigaţii, precum şi a 

Modelului de bună practică pentru 

implementarea standardului. 

Agenţia evaluează riscul de dopaj pentru 

fiecare disciplină sportivă pe baza 

informaţi i lor propri i ,  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 competiţ ie,  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, iar testarea ţintă să 

reprezinte criteriul prioritar de selecţie a 

sportivilor. 

Agenţia şi-a adaptat programul de testare 

doping în funcţie de restricţiile impuse de 

autorităţi în contextul pandemiei cu SARS 

CoV2, dar şi în funcţie de recomandările 

WADA cu privire la modificarea procedurii 

de testare doping în competiţie şi în afara 

competiţiei.

În anul 2021, ANAD a implementat în 

totalitate planul de testare raportat la 

Documentul Tehnic de Distribuire a 

Testărilor Doping pe Discipline Sportive vs 

2021.

Toţi sportivii din Lotul Olimpic lărgit, dar şi 

cei care au efectuat deplasarea la Tokyo au 

fost testaţi doping cu respectarea tuturor 

exigenţelor internaţionale în domeniu, iar 

probele acestora sunt stocate pe termen 

lung în Laboratorul de Control Doping din 

Bucureşti.

Testele au fost distribuite pentru 45 de 

federaţii sau asociaţii sportive din 

România în acord cu criteriile specificate în 

Legea nr. 227/2006, H.G. nr. 771/2015, 

I . .II 1  PLANUL NAŢIONAL ANUAL DE TESTARE
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Standardul internaţional pentru testare şi 

investigaţii şi cu Strategia Naţională Anti-

Doping. Numărul disciplinelor sportive 

testate conform TDSSA a fost de 78.

În anul 2021, ANAD a recoltat 3100 probe 

biologice de urină şi de sânge. Din acestea, 

2466 au fost de urină şi 634 probe de 

sânge, în competiţie şi în afara competiţiei.

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru programul de 

testare doping a fost de 7.540.320  lei. 

Din bugetul ANAD, în baza planului de 

testare, au fost recoltate 2638 probe 

biologice, reprezentând 86.55% din 

numărul total de probe. 

Restul probelor au fost recoltate la 

solicitarea federaţiilor sportive naţionale 

(377 probe) şi cluburilor sportive naţionale 

(85 probe). (Figura nr. 6)

Figura nr. 5: Probele biologice recoltate 

în anul 2021
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Figura nr. 6: Distribuţia testelor doping 
efectuate în funcţie de solicitant
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Din numărul total de teste, testările în competiţie au reprezentat , iar cele în afara 46,75%

competiţiei . (Tabel nr. 5)53,25%

Faţă de screening-ul obişnuit de analiză în competiţie şi în afara competiţiei, pentru 862 de 

probe de urină s-au făcut analize speciale ESAs, pentru 804 de probe de urină s-au făcut 

analize speciale GHRFs. (Tabel nr. 6)

Tabelul nr. 5: Distribuţia probelor de urină şi de sânge în competiţie şi în afara 

competiţiei

Tabelul nr. 6: Distribuţia analizelor speciale în funcţie de tipul testării 

doping (în competiţie şi în afara competiţiei)

2021

ESAs/GHRFs

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

nr. analize 291 488 219 516 31 18 24 37 34 0 8 0 356 506 251 553

TOTAL 8 862 804779 735 49 61 34

PLANIFICARE ANAD
SOLICITARE 

FEDERAŢII

SOLICITARE 

CLUBURI
TOTAL

ESAs GHRFs ESAs GHRFs ESAs GHRFs ESAs GHRFs

Tabelul nr. 7: Probe recoltate de ANAD 

pentru alte organizaţii anti-doping 

2021

Urină/hGH

/ABP

IN/OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

1000 1064 162 364 48 183 164 19 11 55 0 30 0 1238 1228 211 375 48

48 48

TOTAL

PLANIFICARE ANAD SOLICITARE FEDERAŢII SOLICITARE CLUBURI TOTAL

Urină hGH

ABP

Urină hGH Urină hGH Urină hGH

ABP

nr. probe
2064 526 347 30 55 30 2466 586

2638 377 85 3100

Urină hGH ABP

WR (rugby) 18 0 0 18

IBU (schi) 1 0 0 1

EHF (handbal) 4 0 0 4

IPF (powerlifting) 20 0 0 20

WKO (karate) 6 0 0 6

TOTAL 49 0 0 49

NR PROBE
TOTAL

ORGANIZAȚIE     

ANTI-DOPING
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În anul 2021, ANAD a fost desemnată de federaţii internaţionale să acţioneze ca autoritate 

de recoltare pentru disciplinele sportive incluse în Tabelul nr. 7, fiind recoltate 49 de probe.

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 162 probe de urină şi 6 de hGH.

Tabelul nr. 8: Probe recoltate la evenimente internaţionale organizate pe teritoriul 

României

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 137 

testări au fost efectuate cu aviz prealabil. Din acestea, 13 au fost testări doping în vederea 

omologării recordurilor.  

Nr. 

crt.
Data Disciplina Eveniment Oraş

Urină 

recoltată
hGH 

1 20.03.2021 RUGBY ROMÂNIA-SPANIA BUCUREȘTI 2

2 19-20.06.2021 ATLETISM
CAMPIONATUL EUROPEAN SENIORI PE 

ECHIPE
CLUJ NAPOCA 39

3 11.06.2021 CULTURISM ȘI FITNESS CAMPIONAT BALCANIC
DROBETA TURNU 

SEVERIN
4

4 03-06.07.2021 CICLISM TURUL SIBIULUI SIBIU 18

5 04.07.2021 TRIATLON CAMPIONATUL EUROPEAN DE  DUATLON TÂRGU MUREȘ 6

6 15.08.2021 TRIATLON CUPA EUROPEANĂ DE JUNIORI SNAGOV 2

7 23.08.2021 POWERLIFTING CAMPIONAT EUROPEAN DE JUNIORI ORADEA 20

8 31.08-05.09.2021 CICLISM TURUL ROMÂNIEI ROMÂNIA 20

9 18.09.2021 HANDBAL CSM BUCUREȘTI-ROSTOV DON BUCUREȘTI 4

10 02.10.2021 KAIAC CANOE CAMPIONAT MONDIAL DE MARATON BASCOV 6

11 25-26.09.2021 LUPTE CAMPIONAT MONDIAL LUPTE PE PLAJĂ CONSTANȚA 8 1

12 30.10.2021
CULTURISM ȘI FITNESS 

NATURAL 

CAMPIONAT MONDIAL DE CULTURISM ȘI 

FITNESS NATURAL
BUCUREȘTI 5

13 13.11.2021 RUGBY ROMÂNIA-ȘĂRILE DE JOS BUCUREȘTI 2

14 13-14.11.2021 KARATE KYOKUSIN CAMPIONAT EUROPEAN ORADEA 6

15 17.11.2021 GIMNASTICĂ RITMICĂ CUPA MONDIALĂ CLUJ NAPOCA 6 1

16 28.11.2021 TAEKWONDO WT CAMPIONAT BALCANIC BUCUREȘTI 12 4

17 04.12.2021 SCRIMĂ CUPA MONDIALĂ TIMIȘOARA 2

TOTAL 162 6
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Figura nr. 7: Numărul de acţiuni de testare 

doping

Figura nr. 8: Statistica testărilor 

doping pe categorii de sportivi

III. 2. LOTUL DE TESTARE ÎNREGISTRAT

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, şi/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;

2091

414

SENIORI

JUNIORI

348

204

ÎN AFARA COMPETIŢIEI

ÎN COMPETIŢIE

DOPING 
CONTROL

Statistica testărilor doping arată că cele 3100 probe biologice au fost recoltate de la 2091 

sportivi seniori şi 414 sportivi juniori, în 204 acţiuni în competiţie şi 348 în afara competiţiei.
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• informaţii de încredere de la o terţă parte sau informaţii secrete obţinute sau furnizate 

de alte OAD;

• sportivii care ispăşesc o perioadă 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 şi pot fi 

selectaţi pentru astfel de evenimente sportive;

b) sportivii care primesc finanţare publică;

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

d) sportivi de nivel internaţional, împreună cu federaţiile internaţionale;

e) încălcări repetate ale obligaţiilor privind transmiterea informaţiilor de localizare;

f) obiceiuri suspicioase de transmitere a informaţiilor de localizare;

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

h) accidentarea;

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

j) stimulente financiare pentru performanţă îmbunătăţită, cum ar fi premii în bani sau 

oportunităţi de sponsorizare;

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.

ANAD a urmărit ca toţi aceşti sportivi să fie testaţi. Mai mult decât atât, sportivii calificaţi la 

JO au fost incluşi în LTI, iar sportivii care se aflau în curs de calificare au fost incluşi în Lotul 

de Testare urmând să facă imediat tranziţia în LTI după calificare.

Condiţiile de testare sunt adaptate la cerinţele autorităţilor române în starea de alertă.

Din ianuarie 2021 şi până în iulie 2021, ANAD a avut 107 sportivi incluşi în LTI care au fost 

testaţi aşa cum se poate observa în Tabelele nr. 9, nr. 10 şi nr. 11.
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Tabelul nr. 9: Distribuirea testărilor pentru Lotul de Testare Înregistrat

Tabelul nr. 10: Distribuirea testărilor pentru lotul de sportivi din Programul 

Paşaportul Biologic

*Q - trimestru

-1 sportiv netestat cu ABP 

(viciu de recoltare)

-3 sportivi testați cu ABP

13 sportivi retrași din LTI

-5 sportivi testați o dată

-6 sportivi testați de 2 ori

-2 sportivi testați de 3 ori

56 sportivi JO de iarnă 

(Q3)

-1 sportiv netestat deoarece s-a calificat în ultimul minut

-36 sportivi testați o dată

-19 sportivi testați de 2 ori

6 sportivi incluși în LTI FI

-2 sportivi netestați incluși în LTI FI în Q1

-3 sportivi testați de 2 ori

-1 sportiv testat de 3 ori 

LTI ANAD-2021

TOTAL - 107 sportivi

26 sportivi - (Q1-Q4)

-24 testați de cel puțin 3 ori
-4 sportivi cu cerințe de 

minim 1 ABP/an

 -2 testați de  2 ori (MT)

6 sportivi mai puțin de 1 

an (Q2-Q4)

-1 sportiv netestat introdus în Q4

-1 sportiv testat de 2 ori

-1 sportiv testat de 3 ori

-3 sportivi testați de 4 ori

6 sportivi - (Q1-Q4) – LTI

-1 sportiv inclus în RTP FI în Q1

-1 sportiv netestat introdus în LTI în Q33 sportivi incluși în RTP FI
-2 sportivi netestați

-1 sportiv testat o dată

3 sportivi retrași din LTI

-1 sportiv netestat inclus în LTI în Q3 și retras în Q4

-1 sportiv testat o dată

-1 sportiv testat de 3 ori cu ABP

RAPORT LOT ABP 2021

TOTAL– 15 sportivi

-6 sportivi testați de 3 ori cu ABP

3 sportivi mai puțin de 1 an (Q2-Q4) - LTI
-2 sportivi din Q2 testați de 3 ori cu ABP

-1 sportiv din Q3 testat de 2 ori cu ABP
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Tabelul nr. 11: Statistica abaterilor de testări nereuşite şi de necomunicare 

corectă a informaţiilor de localizare

Cei patru sportivi din LTI care corespundeau prevederilor TDSSA pentru a fi testaţi doping 

şi pentru ABP, au fost testaţi, astfel fiind respectate condiţiile impuse de WADA.

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

prevederile Îndrumărilor WADA pentru organizaţiile anti-doping referitoare la COVID-19 

din 6 mai 2020 si actualizate periodic până în decembrie 2021, Planul Naţional Anual de 

Testare al ANAD 2021 şi Ordinul Preşedintelui ANAD nr. 185/2021, Lotul de Testare 

Nr. Sportul Data Type

1 Canoe 01.01.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

2 Canoe 01.01.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

3 Haltere 01.01.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

4 Canoe 09.03.2021 Test neefectuat

5 Biatlon 10.03.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

6 Canoe 01.04.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

7 Atletism 24.04.2021 Test neefectuat

8 Bob 10.06.2021 Test neefectuat

9 Bob 14.06.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

10 Lupte 18.06.2021 Test neefectuat

11 Atletism 01.07.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

12 Atletism 01.07.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

13 Atletism 01.07.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

14 Haltere 26.07.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

15 Bob 28.07.2021 Test neefectuat

16 Ciclism 31.07.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

17 Atletism; Bob 05.08.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

18 Box 10.09.2021 Test neefectuat

19 Atletism 17.09.2021 Test neefectuat

20 Atletism 20.09.2021 Test neefectuat

21 Atletism 01.10.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

22 Atletism 01.10.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

23 Scrimă 01.10.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

24 Ciclism 01.10.2021 Încălcarea obligației de a furniza informațiile de localizare

25 Atletism 14.10.2021 Test neefectuat

26 Atletism 23.10.2021 Test neefectuat

27 Sanie 24.10.2021 Test neefectuat

RAPORT F.F. / M.T. 2021



46Raport anual   2021

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 Înregistrat a fost evaluat şi revizuit periodic, reflectând şi testările pentru Jocurile Olimpice 

de la Tokyo 2020. 

Monitorizarea acestui LTI a arătat că au fost înregistrate 11abateri de testări nereuşite şi 16 

de necomunicare corectă a informaţiilor de localizare. Toţi sportivii incluşi/excluşi în/din 

LTI primesc scrisori de includere/excludere, conform prevederilor SITI. Unii dintre sportivii 

incluşi în LTI au deja înregistrate două abateri de Test neefectuat şi/sau FF.

Programul de testare pentru JO de la Tokyo 2020 a fost realizat pornind de la un lot olimpic 

lărgit de 376 sportivi. 

Aşa cum reiese din tabelul de mai jos, celor 376 de sportivi li se aplicau cerinţe diferite de 

testare conform TDSSA vs 2021. 

Tabelul nr. 12: Distribuţia testărilor pe discipline sportive

 conform TDSSA

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ATLETISM 32 30 16 9 25 6 24 16 12 1 3

BASCHET 11 1 14 1 13 1 13 0 9 0 0

BOX 17 3 10 3 8 3 10 0 7 0 1

CANOTAJ 77 0 98 0 98 0 97 0 42 0 5

CICLISM 6 1 2 1 2 0 2 0 1 0 0

FOTBAL 71 20 46 15 45 4 43 15 37 0 1

GIMNASTICĂ 9 0 7 0 6 0 6 0 3 0 0

HALTERE 2 0 5 0 3 0 5 0 2 0 0

HANDBAL 30 12 15 4 15 1 4 0 0 0 0

JUDO 6 0 9 0 6 0 8 0 6 0 0

ÎNOT 10 0 12 0 10 0 12 0 6 0 0

KAIAC CANOE 18 4 23 0 17 0 17 0 14 0 2

KARATE 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0

LUPTE 22 0 19 0 17 0 18 0 5 0 0

POLO 16 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0

SCRIMĂ 14 7 12 1 12 0 12 0 2 0 0

ABP
DISCIPLINA

NR. 

Sportivi

URINĂ ESA GHRF hGH
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ANAD şi-a coordonat eforturile de testare cu alte autorităţi internaţionale în vederea 

evitării dublării testărilor, respectând în acelaşi timp cerinţele CIO, WADA şi ITA. Aceste 

coordonări se pot analiza în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 13: Statistica testărilor doping în funcţie de autoritatea de 

testare

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

TAEKWONDO WTF 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

TENIS DE MASĂ 9 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0

TENIS 12 0 8 0 6 0 6 0 2 0 0

TIR CU ARCUL 3 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0

TIR SPORTIV 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0

TRIATLON 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0

YACHTING 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

376 80 325 35 307 15 301 31 151 1 12

GHRF hGH ABP

13

DISCIPLINA
NR. 

Sportivi

URINĂ

TOTAL 405 342 316 182

ESA

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ANAD 80 325 35 307 15 301 31 151 1 12

AIU (atletism) 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0

AIBA (box) 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0

ANAD ITALIA 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0

CIO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

FISA (canotaj) 1 33 0 17 0 8 0 5 0 40

UCI (ciclism) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3

NADO FRANȚA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIG (gimnastică) 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0

FINA (natație) 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0

UWW (lupte) 3 6 0 2 0 1 1 1 0 0

ABPAUTORITATE DE 

TESTARE

URINĂ ESA GHRF hGH
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ITA a solicitat tuturor semnatarilor Codului Mondial Anti-doping să depună eforturi de a 

utiliza baza de date comună, pe lângă ADAMS, în sensul completării planului de testare pe 

discipline sportive. Astfel, înainte de JO Tokyo 2020, ANAD a utilizat această bază de date şi 

a introdus planificările testărilor doping. Nu toate federaţiile internaţionale au utilizat 

această platformă, dar coordonările s-au efectuat si prin email. 

Toţi cei 110 sportivi de la 17 discipline sportive, calificaţi la JO de vară, au fost testaţi după 

cum se poate observa în tabelul alăturat.

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

FIE (scrimă) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITF (tenis) 12 5 0 0 0 0 0 6 0 6

ITTF (tenis de masă) 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0

WADA 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

UEFA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIFA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

UKAD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

IWF (haltere) 1 6 0 0 0 2 0 2 0 0

IHF (handbal) 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0

WA (tir cu arcul) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITU (taekwondo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IJF (judo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NADA GERMANIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 405 40 329 20 314 33 167 1 66

TOTAL

AUTORITATE DE 

TESTARE

URINĂ ESA GHRF hGH ABP

538 369 334 200 67
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Tabelul nr. 14: Statistica testărilor sportivilor calificaţia la Jocurile 

Olimpice

Delegaţia României pentru Jocurile Paralimpice a fost constituită din 7 sportivi de la 5 

discipline atletism, ciclism, judo, tenis de masă şi tir cu arcul.

 Repartizarea testărilor doping pe fiecare disciplină sportivă se regăseşte în tabelul nr. 15.

Autoritatea de testare şi pentru aceste testări doping a fost tot ANAD.

Pentru toate aceste testări doping, ANAD a fost autoritate de testare.

I I I .3.  PROGRAMUL DE TESTARE DOPING PENTRU JOCURILE 

PARALIMPICE TOKYO 2021

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ATLETISM 10 13 11 4 9 5 9 9 4 1 1

BASCHET 6 0 8 0 8 0 8 0 6 0 0

BOX 2 1 4 1 4 1 4 0 3 0 1

CANOTAJ 38 0 64 0 64 0 63 0 35 0 5

CICLISM 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 0

FOTBAL 22 1 28 1 28 1 28 1 26 0 1

GIMNASTICĂ 3 0 5 0 4 0 4 0 3 0 0

JUDO 3 0 5 0 4 0 5 0 4 0 0

ÎNOT 4 0 8 0 6 0 8 0 4 0 0

KAIAC CANOE 2 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0

LUPTE 5 0 7 0 6 0 7 0 4 0 0

SCRIMĂ 2 2 3 1 2 0 2 0 2 0 0

TENIS DE MASĂ 5 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0

TENIS 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0

TIR CU ARCUL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TIR SPORTIV 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

TRIATLON 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

110 19 166 8 155 7 158 10 98 1 8

ABP

TOTAL 185 163 165 108 9

DISCIPLINA
NR. 

Sportivi

URINĂ ESA GHRF hGH
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Tabel nr.15: Distribuirea testărilor doping pe disciplinele paralimpice 

pentru Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020

III. 4. PROGRAMUL DE TESTARE DOPING PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE 

IARNĂ BEIJING 2022, 04-20.02.2022

Având în vedere faptul că Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022 se vor desfăşura în 

perioada 04-20.02.2022, ANAD a demarat colaborarea cu COSR pentru obţinerea lotului 

lărgit de sportivi în vederea implementării programului de testare doping şi aplicării 

tuturor documentelor tehnice ale WADA. Regulile anti-doping pentru JO Beijing 2022 au 

fost prelucrate şi implementate, astfel ca angajamentele României faţă de obligaţiile 

olimpice să fie afirmate în proporţie de 100%. 

Cu o promptitudine maximă, COSR a comunicat şi actualizat periodic lista cu lotul olimpic 

lărgit (58), iar ANAD a distribuit testările şi analizele specifice fiecărei discipline. În tabelul 

de mai jos sunt evidenţiate testările efectuate până la finalul anului 2021, urmând ca ANAD 

să efectueze testări şi pe teritoriul altor ţări unde sportivii români se antrenează sau 

concurează înainte de JO de la Beijing. 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ATLETISM 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0

CICLISM 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

JUDO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

TENIS DE MASĂ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

TIR ARC 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

7 0 6 0 6 0 6 0 5 0 0

ABP

TOTAL 6 6 6 5 0

DISCIPLINA
NR. 

Sportivi

URINĂ ESA GHRF hGH

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ANAD 0 6 0 6 0 6 0 5 0 0

TOTAL

ABPAUTORITATEA 

DE TESTARE

URINĂ ESA GHRF hGH

6 6 6 5 0
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Tabelul nr. 16: Testări pentru Lotul lărgit pentru JO de iarnă, 

BEIJING 2022

Tabel nr . 17: Distribuirea testărilor şi a analizelor specifice pe discipline pentru 

sportivii calificați la JO Beijing 2022

Ca şi în cazul testărilor pentru Jocurile Olimpice de vară, ANAD își coordonează testările cu 

federațiile internaționale de specialitate, așa cum se poate observa în tabelul alăturat. 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ANAD 25 75 25 37 25 46 0 44 0 8

TOTAL

ABPAUTORITATEA 

DE TESTARE

URINĂ ESA GHRF hGH

100 62 71 44 8

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

BIATLON 12 16 6 6 5 1

BOB 10 16 19 16 17 16 17 13 3

SANIE 10 8 11 8 7 8 8 6 3

SKELETON 1 1 1 1 1

SĂRITURI CU SCHIURILE 7 9 9 9

SCHI ALPIN 6 7 5 5 5

SCHI FOND 5 5 1 1 1

SNOWBOARD 2 2 2

PATINAJ VITEZĂ 5 4 1 1 3

58 25 75 25 37 25 46 0 44 0 8

ABP

TOTAL 100 62 71 44 8

DISCIPLINA
NR. 

Sportivi

URINĂ ESA GHRF hGH



52Raport anual   2021

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

Tabelul nr. 18: Statistica testărilor doping în funcţie de 

autoritatea de testare

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. 19: Statistica testărilor doping efectuate conform PNAT în 2021 pe 

federaţii şi discipline sportive

continuare în pagina nr. 51

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

ANAD 25 75 25 37 25 46 44 8

FIL (SANIE) 1 3 3

FIS (SCHI FOND) 1 1 1

IBSF (BOB) 7 6

IBU (BIATLON) 2 2 1 1 1 1 1 3

ISU (PATINAJ) 2 3

38 86 26 37 26 49 1 46 4 12

TOTAL

ABPAUTORITATE DE 

TESTARE

URINĂ ESA GHRF hGH

124 63 75 47 16
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Tabelul nr. 20: Statistica testărilor doping efectuate la solicitarea cluburilor 

sportive în 2021

continuare din pagina nr. 54

CLUB/ASOCIAȚIE Disciplină Total ESAs GHRFs hGH ABP

ATLETISM DISTANȚE LUNGI 6 6 3 0 0 0

FOTBAL FOTBAL 60 30 30 6 30 0

INBA INBA 5 5 0 0 0 0

SKANDENBERG SKANDENBERG 6 6 1 2 0 0

SCRIMĂ FLORETA 2 2 0 0 0 0

TIR SPORTIV PISTOL 6 6 0 0 0 0

TOTAL CLUBURI 

ȘI ASOCIAȚII
85 55 34 8 30 0

1 ianuarie-31 decembrie 2020
Total 

SPORTIVI 

CS

IN

Urină Sânge
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Probele pentru controlul doping se recoltează în echipamante care trebuie să respecte 

cerinţele SITI. Până în anul 2021, ANAD utilizat echipamentul produs de compania 

Berlinger. Ca urmare a unor neconformităţi identificate care afectau securitatea şi 

identitatea probei biologice, a fost necesară înlocuirea echipamentului cu cel al firmei 

Lockcon care respectă în totalitate cerinţele Standardului internaţional pentru testare şi 

investigaţii, având certificatele de conformitate, de mediu, precum şi recomandări pozitive 

de la alţi clienţi similari, dar şi de la laboratoarele de control doping.

I . 5. STOCAREA PE TERMEN LUNGII

Depozitarea pe termen lung a probelor 

anti-doping și reanalizarea acestora 

devine astăzi din ce în ce mai mult o 

tendință în comunitatea anti-doping. 

Procedura a fost implementată de 

autoritățile anti-doping pentru probele 

din Turul Franței și pentru Jocurile 

Olimpice de la Atena 2004 și a fost 

întotdeauna prezentată ca un instrument 

pentru a descuraja dopajul în sportul de 

performanţă.

Autoritățile anti-doping pot solicita 

reanalizarea probelor în orice moment în 

acea perioadă de timp, în funcție de 

implementarea de noi metode sau 

instrumente în laboratoarele acreditate 

care să permită detectarea substanțelor 

interzise sau a metaboliților acestora la o 

concentrație mult mai mică sau pentru o 

fereastră de detectare mai mare. Cele mai 

semnificative progrese tehnologice 

pentru detectarea substanţelor dopante
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au fost realizate în detectarea diferiților 

metaboliți pe termen lung ai steroizilor 

androgeni anabolizanți. 

Codul Mondial Anti-Doping permite 

păstrarea probelor timp de până la 10 ani, 

ceea ce transformă semnificativ mediul 

anti-doping, deoarece retestarea cu 

metode analitice nou concepute este 

considerată un instrument foarte 

important și puternic pentru efectul de 

descurajare. Pentru succesul retestării, 

este important ca depozitarea probelor 

să fie efectuată într-o manieră care să 

permită aplicarea unor metode viitoare 

care ar putea să nu fie încă pe deplin 

dezvoltate sau operaționale.

Strategia de stocare a probelor biologice 

pe termen scurt sau lung este stabilită pe 

de o parte împreună cu APMU după 

evaluarea fiecărui profil steroidic sau 

hematologic,  iar pe de altă parte 

respectând cerințele CIO aplicabile 

testărilor efectuate înainte de Jocurile 

Olimpice. De asemenea, ANAD, poate 

solicita unui laborator de control doping 

să depoziteze probele biologice dacă sunt 

recoltate ca urmare a unei investigații 

efectuate conform prevederilor Codului 

Mondial Anti-Doping sau Standardului 

i n t e r n a ț i o n a l  p e n t r u  t e s t a r e  ș i 

investigații.

WADA are dreptul în orice moment să 

solicite stocarea unei probe sau chiar 

reanalizarea acesteia, dar și relocarea 

probei în alt laborator de control doping 

decât cel în care proba a fost stocată 

inițial.

În anul 2021, ANAD a solicitat LCD să 

stocheze 86 de probe de urină recoltate în 

anul 2020 şi 486 probe de urină şi 234 

probe de sânge (hGH) recoltate în anul 

2021, probe pentru care ANAD este 

autoritate de gestionare a rezultatelor. 

Aceste probe au fost stocate atât la 

recomandarea WADA, cât şi a APMU.

I . 6. II SCUTIRI DE UZ TERAPEUTIC

În anul 2021, ANAD a înregistrat 13 

solicitări de SUT. Nu toate au îndeplinit 

cerinţele SISUT în sensul că substanţele 

pentru care se solicită SUT nu erau 

interzise în afara competiţiei sau nu erau 

interzise prin administrarea pe o anumită 

c a l e  p r e v ă z u t ă  î n  S t a n d a r d u l 

internaţionaI Lista Interzisă sau în 

Modelul  de bună practică pentru 

gestionarea rezultatelor. 



58Raport anual   2021

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

În anul 2021, WADA a lansat Ghidul de 

b u n ă  p ra c t i c ă  p e n t r u  u t i l i z a re a 

glucocorticoizilor începând cu anul 2022.  

Din cele 13 dosare depuse,  5 nu 

corespundeau criteriilor de solicitare, 

sportivii fiind informaţi în acest sens.

Celelalte solicitări au fost aprobate de 

CSUT de pe lângă ANAD. Pentru 3 dintre 

e le ,  federaţ i i le  internaţ ionale de 

specialitate le-au recunoscut conform 

criteriilor din SISUT. Toate solicitările, 

dosarele medicale şi deciziile SUT au fost 

încărcate în ADAMS, fiind disponibile 

WADA şi federaţiilor internaţionale de 

specialitate.

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.

Ca urmare a lansării Ghidului pentru 

utilizarea glucocorticoizilor pe cale 

injectabilă şi timpului de excreţie,  în luna 

decembrie 2021, sportivii au fost mult 

mai atenţi şi au verificat împreună cu 

reprezentanţii ANAD dacă au nevoie sau 

nu de SUT.

Dintr-o monitorizare a solicitărilor 

primite de la sportivi sau alte persoane, 

pe  probleme de medicamente ş i 

suplimente, am constatat că sunt mai 

m u l t  d e  5 0  d e  î n t re b ă r i  p e n t r u 

medicamente /suplimente/metode 

referitoare la statutul acestora raportat la 

Lista Interzisă.

Din luna aprilie 2021, noul formular SUT a 

fost implementat după publicarea 

acestuia de către WADA, fiind pus la 

dispoziţia sportivilor pe www.anad.gov.ro 

şi pe www.anad.ro.

I . 7. CURSURI DE INSTRUIRE ANTI-DOPINGII

În anul 2021, Agenția Națională Anti-Doping a organizat cursuri de instruire pentru Ofițerii 

de Control Doping conform Standardului Ocupațional pentru Educație și Formare 

Profesională, pentru ocupația de Ofițer Control Doping – studii medii, înregistrată în COR 

cu numărul 342218:

• în perioada 23.02-03.03.2021 - au absolvit 50 de cursanți

•  în perioada 02-13.08.2021 - au absolvit 29 de cursanți

http://www.anad.ro
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I . 8. MANAGEMENTUL REZULTATELORII

Toţi cursanţii au primit certificate de absolvire, după evaluarea teoretică şi practică. 

Raportat la bugetul alocat și la Planul Național Anual de Testare Doping, controalele doping 

au fost efectuate de personalul specializat din cadrul Agenţiei şi de către Ofiţeri de Control 

Doping (OCD), angajați ai unor firme private de prestări servicii de recoltare probe 

biologice.

Pentru respectarea instrucțiunii de lucru IL pentru reacreditarea OCD 8.5.1-01-01, toți OCD 

care au răspuns solicitării ANAD de a participa la Cursul de instruire și reacreditare, au 

susținut un examen de evaluare teoretic și practic. 

Toți absolvenții cursului de acreditare şi reacreditare au făcut dovada calităților necesare în 

practicarea acestei meserii: corectitudine, respect, egalitate între membrii echipei, 

integritate, etică, pregătire profesională și comunicare cu sportivii, oficialii, cu ANAD, cu 

firmele de prelevare, dar și cu colegii de echipă.

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 2021, Agenţia Naţională Anti-Doping, în calitate de autoritate de gestionare a 

cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping la nivel naţional, a avut în procedură 

de gestionare 73 de cazuri de încălcări analitice şi non-analitice, din care 19 au fost 

descoperite în anul 2020. De asemenea, ANAD a fost informată de alte organizaţii 

internaţionale anti-doping cu privire la alte 15 cazuri care au implicat sportivi români, 

marea majoritate la disciplina haltere. 
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Tabelul nr. 21: Distribuirea cazurilor de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping în perioada 2019-2021 

 Gestionarea rezultatelor este un proces extrem de complex care porneşte de la 

evaluarea iniţială a rezultatului pozitiv sau atipic şi se finalizează cu apelul în situaţia în care 

sportivul sau persoana sau altă parte cu drept de apel contestă decizia emisă de ANAD sau 

de Comisia de audiere. 
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DISCIPLINA 

SPORTIVĂ
2019 2020 2021 TOTAL

Culturism 1 7 15 23

Baschet 0 0 1 1

Box 1 0 3 3

Gimnastică 0 0 1 1

Handbal neaplicate 2 0 4 4

Lupte 1 0 2 3

Sambo 1 0 1 2

Rugby 1 5 8 14

Handbal 24 0 0 24

Hochei pe gheață 3 1 0 4

Fotbal 0 5 2 7

Haltere 0 2 3 5

Judo 0 0 2 2

Scandenberg 0 0 3 3

Squash 0 0 1 1

Powerlifting 0 0 1 1

Taekwondo 0 0 1 1

Ciclism 0 0 1 1

Cross country 0 0 1 1

TOTAL 40 23 54 117

Atletism 6 3 4 13



2021

ATLETISM 36 4

BASCHET 1

BOX 1 3

GIMNASTICĂ 1

2HANDBAL
(NEAPLICATE)

4

LUPTE 1 2

1SAMBO 1

CULTURISM 71 15

1 5RUGBY 8

HANDBAL 24

3 1HOCHEI PE GHEAȚĂ

5FOTBAL 2

2HALTERE 3

SQUASH 1

POWERLIFLING 1

TAEKWONDO 1

CICLISM 1

CROSS COUNTRY 1

JUDO 2

SCANDEMBERG 3

20202019

117

TOTAL 2019

2020

2021

40

23

54

CAZURI/AN
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În anul 2021 s-au gestionat cazuri care implică cel puţin o încălcare a reglementărilor anti-

doping. De asemenea, au fost gestionate cazuri care au implicat prezenţa unui număr 

foarte mare de metaboliţi ai steroizilor anabolici androgeni, diuretice şi hormoni şi 

modulatori metabolici.

Figura nr. 9: Distribuţia cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping care au 

implicat sportivi şi personal asistent



44 10

S
P

O
R

T
IV

I

P
E

R
S

O
N

A
L

 
A

S
IS

T
E

N
T

2021

2
dosare

1
dosar

3
dosare

 C
O

C
A

IN
A

 E
C

S
TA

S
Y

 T
E

T
R

A
H

ID
R

O
C

A
N

A
B

ID
O

L

T
H

C

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

62Raport anual   2021

Cele 54 dosare aflate pe rolul ANAD şi al Comisiei de audiere pot fi descrise după cum 

urmează:

• Două (2) s-au finalizat cu neîntaintarea rezultatului pozitiv ca o încălcare a 

reglementărilor anti-doping. WADA a acceptat solicitarea pentru SUT retroactiva în cazul 

unui sportiv pe baza principiului corectitudinii sportivului demonstrând medical, dar şi 

etic că îndeplineşte condiţiile impuse de SISUT. Un alt sportiv a utilizat un 

glucocorticosteroid permis prin administrarea pe cale nazală, conform indicaţiilor 

terapeutice. Prin corelarea concentraţiei raportate de LCD cu declaraţia sportivului, 

acestuia nu i s-a înaintat rezultatul ca o încălcare a reglementărilor anti-doping. 

• Unul (1) a fost trimis spre gestionare la Uniunea Internaţională de Ciclism ca autoritate 

de gestionare a rezultatului, sportivul fiind sub jurisdicţia acestei autorităţi de 

gestionare a rezultatelor;

• Şase (6) au implicat substanţe de abuz (2 dosare 

au implicat sportivi de la disciplinele fotbal şi 

lupte pe plajă care au consumat cocaină, 

stimulent nespecific, 3 dosare care au implicat 

sportivi de la disciplinele scandemberg, lupte şi 

rugby care au implicat tetrahidrocanabinol -

THC şi 1 dosar care a implicat un sportiv care a 

consumat Ecstasy). (Figura nr. 10)

• Zece (10) au implicat persoane din cadrul 

personalului asistent al acestora, aşa cum sunt 

acestea definite prin Codul Mondial Anti-

Doping şi legislaţia naţională în vigoare; (Figura 

nr. 11)

• Patru (4) au implicat sportivi care s-au aflat la a doua încălcare a reglementărilor anti-

doping;

Figura nr. 10

Figura nr. 11
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• Un (1) sportiv a fost testat de două ori la intervale foarte scurte, in probele acestuia fiind 

identificată o substanţă interzisă utilizată pentru tratarea unei afecţiuni medicale. 

Cererea de solicitare retroactiva a SUT conform principiului enunţat la pct. 4.3 din SISUT 

nu a fost aprobată de WADA. Astfel, SUT a fost aprobată după ce acesta a aplicat, adică 

după raportarea primului rezultat pozitiv. Cele două rezultate pozitive ale sportivului vor 

fi gestionate împreună ca fiind o abatere aşa cum este prevăzut în Codul Mondial Anti-

Doping şi în legea naţională. 

• Cinci (5) au implicat sportivi care au refuzat controlul doping;

• Patruzeci şi trei (43) au implicat sportivi şi persoane care au fost notificaţi pentru două 

încălcări ale reglementărilor anti-doping.  

• Unul implică un sportiv care a fost notificat pentru 3 încălcări ale reglementărilor anti-

doping;  

• Treizeci şi şase (36) sunt analitice şi 18 non-analitice; (Tabelul nr. 22)

• Trei (3) implică sportivi cărora li se recalculează perioada de suspendare ca urmare a 

încălcării interdicţiilor impuse prin deciziile de sancţionare, atât în perioada de 

suspendare provizorie, cât şi în perioada de suspendare propriu-zisă.

Până la finalul anului 2021 s-au emis 11 decizii şi 7 Ordine prin care Comisia de audiere, 

respectiv ANAD au luat deciziile conform Codului Mondial Anti-Doping şi Legii nr. 

227/2006. 

 

Tot în anul 2021, Comisia de audiere şi ANAD au emis 19 Decizii şi Ordine de sancţionare 

pentru sportivi care ale căror fapte s-au produs în 2020. 

2021 36 18

CAZURI ANALITICE
CAZURI NON ANALITICE

Tabelul nr. 22: Distribuirea tipurilor 

de cazuri de încălcări ale 

reglementărilor anti-doping în 2021
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ANAD a înaintat un apel împotriva unei decizii a Comisiei de audiere care a implicat un 

sportiv cu substanţa de abuz Cocaina. De asemenea, ANAD a fost prezentă la şedinţele 

Comisiei de apel în calitate de parte în 13 dosare de încălcări ale reglementărilor anti-

doping.

WADA a contestat două decizii ale Comisiei de audiere în speţe care implicau sportivi de la 

disciplina sportivă rugby pentru prezenţa şi utilizarea substanţei higenamină. 

Conform Codului Mondial Anti-Doping şi Codului de procedură al CAS, WADA împreună cu 

ANAD şi sportivii au negociat un contract de înţelegere asupra unei sancţiuni fără a mai 

parcurge procedura de audiere la CAS, evitând astfel costurile imense generate de o astfel 

de procedură.

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, 

dar şi persoane din cadrul personalului asistent al acestora. 

Având în vedere prevederile Codului Mondial Anti-Doping, ANAD trebuie să recunoască, 

pe bază de reciprocitate toate deciziile luate de semnatari. În perioada 2020-2021, ANAD a 

fost informată de FI/ITA/CIO cu privire la 15 cazuri de încălcări ale reglementărilor anti-

doping. Dintre acestea, 13 sunt la haltere, 1 la kik boxing şi 1 la triatlon pe iarbă. 

ANAD colaborează cu toate autorităţile de gestionare a rezultatelor atât în etapele de 

investigaţii, cât şi în evaluarea iniţială.

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. 

http://anad.gov.ro/web/cazuri-de-dopaj/

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. 

 



AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

65Raport anual   2021

Figura nr. 12: Distribuirea geografică a celor 402 de cazuri 

de dopaj gestionate în perioada 2006-2021
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În anul 2021, Laboratorul de Control Doping din Bucureşti a raportat 2 rezultate atipice 

pentru hormonul luteinizant, 2 pentru norandrosteron şi unul pentru gonadotropina 

corionică. ANAD a gestionat rezultatele atipice conform documentelor tehnice ale WADA 

(TD/LH/GC), Legii nr. 227/2006 şi interpretării furnizate de APMU. După finalizarea 

investigaţiilor, sportivii au primit decizii de neînaintare a rezultatului atipic ca o încălcare a 

reglementărilor anti-doping. Raportarea unui rezultat atipic pentru hormonul luteinizant 

sau gonadotropina corionică implică informarea directă a sportivului pentru efectuarea 

unor investigaţii medicale deoarece aceste rezultate pot fi legate de afecţiuni foarte grave 

cum ar fi cancer. 

Profilele steroidice şi hematologice ale probelor biologice recoltate sunt interpretate de 

experţii APMU. Custodele Paşaportului Biologic al unui sportiv este autoritatea care a 

iniţiat prima testare a acestuia. 

După interpretarea profilelor steroidice sau hematologice, experţii APMU au solicitat 

pentru 80 de probe raportate atipice, suspecte sau chiar normale, fie efectuarea unor 

analize suplimentare de confirmare saufie testarea ulterioară a sportivului sau fie analiza 

IRMS sau una dintre analize şi/sau stocarea pe termen lung a probei în vederea reanalizării 

după o perioadă de timp. 

După publicarea Legii nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 

procesul de gestionare a rezultatelor s-a modificat, fiind aplicabile noi regulamente ale 

Comisiilor de audiere şi de Apel. Cerinţele Codului Mondial Anti-Doping şi ale Standardului 

internaţional pentru gestionarea rezultatelor sunt implementate de ANAD, iar Comisiile de 

audiere şi de apel sunt constituite cu respectarea dispoziţiilor internaţionale: 

independenţa operaţională, respectiv independenţa instituţională.

În figurile de mai jos este redat procesul de gestionare a unei încălcări a reglementărilor 

anti-doping:

III.8.1. Gestionarea rezultatelor atipice
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OBIECTIVUL GENERAL - Asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea şi  

combaterea traficului ilicit de substanţe dopante pe teritoriul României.

OBIECTIVE 

SPECIFICE:

• Asigurarea autorizării funcţionării sălilor de culturism şi 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.

• Asigurarea gestionării substanţelor dopante confiscate, în condiţiile 

legii.

IV.1. AUTORIZAREA SĂLILOR DE CULTURISM ŞI FITNESS
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CAPITOLUL IV

PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE 

A PRODUCERII ŞI TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 În anul 2021, Agenţia Naţională Anti-Doping a autorizat 207 societăţi comerciale, din 

cele 220 cereri aflate în procesul de autorizare. Din acestea, 115 au depus dosare de 

reautorizare, Certificatele de funcţionare anti-doping având o valabilitate de 3 ani şi 

expirând pe parcursul anului 1.202

 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.

 Situaţia solicitărilor sălilor de culturism şi fitness privind autorizarea din punct de 

vedere al reglementărilor anti-doping şi numărul autorizărilor emise în anul 2021 se 

regăseşte în figura nr.15:
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 Figura nr. 15: Soluţionarea cererilor de autorizare depuse în anul 2021

Din cele 220 cereri, 13 se află în procesul de autorizare urmând a li se emite Certificate 

de funcţionare anti-doping în prima parte a anului 2022.

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

anti-doping, în perioada 2019 - 2021, se regăseşte în figura nr. 16:

Figura nr. 16: Numărul sălilor de culturism şi fitness autorizate în perioada 

ianuarie 2019-decembrie 2021

220
CERERI DE

AUTORIZARE

207
SOCIETĂŢI

COMERCIALE
AUTORIZARE

13
ÎN PROCES

DE
AUTORIZARE

2019 2020 2021

265

182

207
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 Tabelul nr. 23: Repartiţia pe judeţe a sălilor de culturism şi fitness 

noi, autorizate în perioada 2019-2021

Din ianuarie 2019 şi până în decembrie 2021 au fost emise 654 certificate de 

funcţionare anti-doping pentru societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de culturism şi 

fitness, 352 dintre acestea au fost de reautorizare. În tabelul de mai jos, se poate observa că 

în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2021 au fost autorizate 302 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.   

1. ALBA 4 - 3

2. ARAD 4 3 1

3. ARGEȘ 6 3 3

4. BACĂU 4 2 3

5. BIHOR 7 1 1

6. BISTRIȚA-NĂSĂUD - - 1

7. BOTOȘANI 2 - 2

8. BRĂILA - - 1

9. BRAȘOV 2 10 4

10. BUCUREȘTI 19 8 17

11. BUZĂU - 6 -

12. CĂLĂRAȘI 2 2 -

13. CARAȘ-SEVERIN 2 - -

14. CLUJ 7 4 10

15. CONSTANȚA 3 3 3

16. COVASNA 2 1 -

17. DÂMBOVIȚA 1 3 4

18. DOLJ 9 2 2

19. GALAȚI 6 2 -

20. GIURGIU - 2 1

21. GORJ 1 2 -

22. HARGHITA 3 2 1

23. HUNEDOARA 2 1 1

24. IALOMIȚA 1 1 2

25. IAȘI 4 1 3

26. ILFOV 6 10 4

27. MARAMUREȘ 7 - -

28. MEHEDINȚI 1 - -

JUDEȚ

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 

2019 ȘI AUTORIZATE

NR .

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 

2021 ȘI AUTORIZATE

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE
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IV.2. ORGANIZAREA CURSURILOR DE INSTRUIRE ANTI-DOPING

continuare din pagina nr. 71

În vederea autorizării din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, sălile de 

culturism şi fitness au obligaţia desemnării unui reprezentant pentru a participa la cursul de 

instruire anti-doping, curs organizat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi cu 

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, efectele adverse 

ale acestora asupra organismului şi rolul utilizării suplimentelor alimentare şi al nutriţiei în 

activitatea sportivă. 

În anul 2021, având în vedere situaţia creată de pandemia de COVID-19, Agenţia 

Naţională Anti-Doping a organizat cursul de instruire anti-doping tot în sistem de 

videoconferinţă. 

Astfel, în anul 2021 au fost organizate 3 serii de curs, în sistem videoconferinţă, la care s-

au înscris 161 persoane, reprezentanţi ai sălilor de culturism şi fitness din toată ţara. Din 

numărul total de persoane înscrise la curs, 153 au participat, absolvit şi obţinut atestatul

de instruire anti-doping. Pentru seria ce se va organiza în primul trimestru al anului 2022  

29. MUREȘ 4 4 4

30. NEAMȚ - - 1

31. OLT - 1 2

32. PRAHOVA 4 3 1

33. SĂLAJ 1 2 -

34. SATU-MARE 2 - 1

35. SIBIU 3 3 1

36. SUCEAVA 4 - 3

37. TELEORMAN - 1 -

38. TIMIȘ 1 1 2

39. TULCEA 1 1 2

40. VÂLCEA 1 1 7

41. VASLUI - - -

42. VRANCEA 2 - 3

TOTAL 124 86 92

302TOTAL GENERAL

NR . JUDEȚ

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 

2019 ȘI AUTORIZATE

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

ÎNFIINȚATE ÎN ANUL 

2021 ȘI AUTORIZATE
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sunt înscrise 22 de persoane.

Începând cu luna ianuarie 2019 şi până în luna decembrie 2021 au fost organizate 7 

serii de cursuri de instruire anti-doping, la care au participat în total 358 de reprezentanţi ai 

sălilor de culturism şi fitness din toată ţara.         

2019 2020 2021

153

57

148

Figura nr. 17: Numărul de participanţi la Cursul 

de instruire anti-doping 

 în perioada

 ianuarie 2019-decembrie 2021

IV.3. CONTROLUL SĂLILOR DE CULTURISM ŞI FITNESS

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 2021, activitatea de control în baza Planului anual 

de control. Activitatea a fost întreruptă din cauza restricţiilor impuse de autorităţi, ceea ce a 

făcut ca Planul anual de control să sufere modificări. De asemenea, având în vedere că au 

fost făcute sesizări din partea unor persoane, în anul 2021 au fost întocmite şi câteva anexe 

la planul de control. 

La nivel naţional, au fost verificate  săli de culturism şi fitness.  287
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Cu ocazia acţiunilor de control s-au verificat sortimentele de suplimente alimentare care 

sunt vândute vizitatorilor sălilor de culturism şi fitness şi notificările emise de autorităţile 

competente pentru punerea pe piaţă a acestora.

Un accent important s-a pus pe verificarea persoanelor care au participat la cursul de 

instruire anti-doping, având în vedere faptul că societăţile autorizate în anul 2018 aveau 

obligaţia reautorizării activităţii de culturism şi fitness în anul 2021, 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 au fost aplicate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, , la 17 societăţi comerciale, suma amenzi contravenţionale în sumă de 59700 lei

totală a amenzilor încasate în anul 2021 fiind de 20750 lei.

 Tabelul nr. 24: Distribuţia 

acţiunilor de control pe judeţe, în 

anul 2021

NR. 

CRT.
JUDEŢ

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

CONTROLATE

1. Alba 15

2. Bacău 11

3. Brăila 12

4. Brașov 7

5. București 50

6. Caraș-Severin 14

7. Călărași 2

8. Cluj 27

9. Dâmbovița 9

10. Dolj 12

  11. Giurgiu 6

12. Ialomița 15

13. Mehedinți 8

14. Mureș 21

15. Prahova 20

16. Sibiu 8

17. Suceava 19

18. Teleorman 8

19. Tulcea 7

20. Vrancea 8

21. Vâlcea 8

TOTAL 287
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Din cele 287 societăţi controlate, 40 au fost sancţionate cu avertisment în baza O.G. nr. 

2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor şi pentru 230 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, la fel ca în anii precedenţi, faptul 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 instituţiilor abilitate aceste 

aspecte.

IV.4. COMBATEREA TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE

În anul 2021 au avut loc 29 de cazuri de confiscări de substanţe interzise în baza 

colaborării Agenţiei Naţionale Anti-Doping cu Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul 

General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Figura nr. 18: Cuantumul amenzilor acordate în anul 2021 

SUMA TOTALĂ

A AMENZILOR ACORDATE

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

FĂRĂ CERTIFICAT DE

FUNCŢIONARE ANTI-DOPING

14

NEAFIŞAREA CERTIFICATULUI

DE FUNCŢIONARE
3

59.700 LEI
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 În tabelul nr. 25 şi figura nr. 18 sunt prezentate substanţele interzise confiscate în anul 

2021. Steroizii anabolici androgeni şi hormonul de creştere sunt substanţele interzise 

confiscate cu preponderenţă în anul 2021. 

 Tabelul nr. 25: Distribuţia substanţelor interzise confiscate în anul 

2021,  în funcţie de substanţa activă

FIOLE COMPRIMATE FLACOANE GRAME

1. MODAFINIL - 470 - -

2. CLOMIFEN - 7667 - -

3. TESTOSTERON 23375 24045 941 10 g

4. METANDIENONĂ - 113122 - -

5. NANDROLONĂ 8345 1000 6 50 g

6. MASTEROLON - 8292 - -

7. TREMBOLON 7865 - 179 120 g

8. METENOLON 1355 - - -

9. BOLDENON 3405 - 73 -

10. STANOZOLOL 997 3500 28 -

11. TAMOXIFEN - 600 - -

12. HGH 1430 472 473 -

13. DROSTANOLON 538 3000 - -

14. CLENBUTEROL - 1540 - -

15. ANASTROZOL - 29712 - 2.2 kg

16. OXIMETOLON 440 14181 - 13.2 kg

17. OXANDROLON - 37350 - 50 g

18. FLUOXIMESTERON 50 - - -

19. SIBUTRAMINĂ - 150 - -

20. EFEDRINĂ 100 - - -

21. DHEA - 60 - -

SUBSTANŢA ACTIVĂ
CANTITATE

TOTAL

NR. 

CRT.

47900 

FIOLE

245161 

COMPRIMATE

1700 

FLACOANE
15.63 KG
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METANDIENONĂ

TESTOSTERON

OXANDROLON

ANASTRAZOL

113122

47420

37350

29712
 Figura nr. 19: Substanţele interzise cel mai 

frecvent confiscate în anul 2021

În figura nr. 19  sunt prezentate substanţele cel mai frecvent confiscate, în 2021.

Combaterea traficului ilicit de substanţe interzise este o problemă frecvent întâlnită în 

ţara noastră, o mare parte din cazurile de trafic cu substanţe interzise având loc la punctele 

vamale. În acest sens, apreciem ca fiind eficientă colaborarea Agenţiei Naţionale Anti-

Doping cu Autoritatea Naţională a Vămilor şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest 

domeniu.

 Tabelul nr. 26: Distribuţia cazurilor de trafic cu 

substanţe interzise la punctele vamale  

NR. 

CRT.
LOCAȚIA UNDE AU FOST CONSFICATE PRODUSELE

NUMĂR DE 

CAZURI

1. Direcția de Sănătate Publică Bistrița Năsăud 1

2. Biroul Vamal Interior Botoșani 1

3. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași 1

4. Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu 2

5 Biroul Vamal de Frontieră Otopeni 4

6. Biroul Vamal Interior Covasna 1

7. Biroul Vamal Interior Cluj 5

8. Biroul Vamal de Frontieră Albița 5

9.
Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Dolj
1

10. Biroul Vamal de Interior Poștă 2

11. Biroul Vamal Calafat 1

12.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism Alba
1
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continuare din pagina nr. 77

În perioada 2019-2021 au avut loc 80 de cazuri de confiscări de substanţe interzise, 

prezentate în figura nr. 20.

2019 2020 2021

29
2525

 Figura nr. 20: Evoluţia cazurilor de 

confiscări a substanţelor interzise, în 

perioada 2019-2021

NR. 

CRT.
LOCAȚIA UNDE AU FOST CONSFICATE PRODUSELE

NUMĂR DE 

CAZURI

13. Biroul Vamal de Interior Timiș 3

14.
Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Brașov
1

29Total cazuri



OBIECTIVUL GENERAL - Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în 

deplină concordanţă cu politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale 

şi are în vedere următoarele 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.

CAPITOLUL V

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
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OBIECTIVE 

PRINCIPALE:

Principalele traduceri din anul 2021: Raportul anual de activitate 2020; Codul Mondial 

Anti-Doping 2021; Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii, Standardul 

internaţional privind scutirile de uz terapeutic, Standardul internaţional pentru protecţia 

confidenţialităţii şi a informaţiilor personale; Standardul internaţional pentru 

respectarea Codului de către semnatari; Standardul internaţional pentru educaţie; 

Standardul internaţional Lista Interzisă 2022; Normele metodologice privind 

organizarea şi desfăşurarea controlului doping  personalul implicat  ; Ghidul pentru  
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în recoltarea probelor biologice  ; Ghidul pentru implementarea Standardului 

internaţional privind managementul rezultatelor  Ghidul personalului asistent al ;

sportivilor pentru modific rile semnă ificative din Codul Mondial Anti-Doping 2021; Ghidul 

sportivului cu privire la modific  Îndrumări privind  ările semnificative din Codul 2021;

gestionarea rezultatelor controlului doping; Legea privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 

substanţe dopante.

În anul 2021, cu adaptările necesare determinate de restricţiile impuse pentru 

combaterea pandemiei de Covid-19, ANAD a menţinut abordarea unei implicări active pe 

linia cooperării internaţionale la toate reuniunile periodice şi tematice organizate sub 

egida Consiliului Europei şi a UNESCO şi a dat curs solicitărilor de sesiuni de lucru (în 

sistem online).
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Astfel, sub egida Convenţiei Anti-Doping a Consiliului Europei au avut loc reuniunile 

periodice bianuale ale celor două organisme care funcţionează sub egida Convenţiei: 

Comitetul European Ad Hoc pentru Agenţia Mondială Anti-Doping (CAHAMA) şi Grupul 

de Monitorizare a Convenţiei Anti-Doping a Consiliului Europei (T-DO). 

În anul 2021, reuniunile s-au axat pe o serie de teme prioritare: 

• sprijinul acordat de autoritățile publice în asigurarea condițiilor necesare pentru 

combaterea pandemiei în corelare cu obligațiile asumate în domeniul prevenirii și 

combaterii dopajului în sport; 

• acțiunile specifice premergătoare Jocurilor Olimpice de vară (ediția Tokyo 2021);

• evoluția implementării unui nou cadru de reglementare la nivel naţional pe baza 

noului Cod Mondial Anti-Doping (ed. 2021).

În marja Grupului consultativ pe tema respectării Convenţiei Anti-Doping de către 

Statele-Părţi, România a participat prin reprezentantul desemnat de ANAD în Grupul 

consultativ pe teme juridice la elaborarea unei propuneri de document de lucru menit să 

contribuie la implementarea unui nou model de evaluare a transpunerii prevederilor 

Convenţiei la nivel naţional. 

Pe parcursul anului 2021, Secretariatul Convenţiei Internaţionale a UNESCO împotriva 

Dopajului în Sport a organizat în sistem online o serie de sesiuni de consultare cu rol de 

pregătire a celei de a 8-a Conferinţe a Statelor Părţi la Convenţia Internaţională a UNESCO 

împotriva Dopajului în Sport (COP8), care a avut loc la sediul UNESCO din Paris, în 26-28 

octombrie (participare online). Preşedintele ANAD a fost invitat să modereze unele dintre 

întâlnirile virtuale pregătitoare organizate de UNESCO cu Statele-Părţi din Grupul 

geografic II. 

Totodată, ANAD a depus în atenţia Fondului Voluntar al UNESCO împotriva Dopajului în 

Sport, un proiect care a fost aprobat pentru finanţare în cadrul uneia dintre reuniunile 

comune la nivel înalt a Biroului Executiv al Convenţiei şi a Comitetului pentru Fondul 

Voluntar al UNESCO împotriva Dopajului în Sport. 

Acesta reprezintă cel de al 5-lea proiect depus de Agenţia Naţională Anti-Doping şi 

aprobat pentru finanţare sub egida Convenţiei Internaţionale a UNESCO împotriva 
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Dopajului în Sport, iar rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul celei de a 9-a 

Conferinţe a Statelor-Părţi la Convenţia UNESCO (COP9 - 2023).

Aprecierea de care se bucură activitatea ANAD s-a evidenţiat şi sub forma unor sesiuni de 

lucru online solicitate de entităţi din sfera academică şi din domeniul politicilor publice la 

nivel internaţional. 

Cu titlu de exemplu, ne vom referi aici la sesiunea de lucru online din martie 2021, cu 

participarea reprezentanţilor ANAD şi echipa proiectului ”Study on the Fight Against 

Anabolic Steroids and Human Growth Hormones in Sport in the EU” – un studiu de caz 

finanţat de Comisia Europeană - menit să consolideze informaţiile cu privire la legislaţia 

naţională din Statele-Membre ale Uniunii Europene în domeniul combaterii utilizării de 

steroizi anabolizanți și hormoni de creștere umană în sport; sesiunea de lucru susţinută 

de  Preşedintele ANAD în mai 2021 cu reprezentanţii Universităţii Leeds Beckett pe tema 

programelor de educaţie anti-doping destinate antrenorilor şi instructorilor din sfera 

sportului recreativ. 

Solicitarea a fost adresată în contextul proiectului FAIR+ - finanţat de Comisia Europeană 

sub egida Erasmus+ şi implementat de instituţia de învăţământ superior în consorţiu cu 

organizaţiile naţionale anti-doping din Cipru, Norvegia şi Olanda. 

În data de 9 iunie, ANAD a organizat o sesiune online de informare pe marginea 

Chestionarului AdLogic 2021, instrument de monitorizare aflat sub egida Convenției 

Internaționale a UNESCO împotriva Dopajului în Sport. Chestionarul în cauză a fost o 

etapă procedurală pusă în aplicare în pregătirea Conferințelor Statelor-Părți la 

Convenție.



• Implementarea și derularea Planului 

Naţional Anual de Testare Doping 

întocmit de ANAD și aprobat de 

WADA ,  P lan întocmit  conform 

cerinţelor SITI;

• Aplicarea Programului de Evaluare a 

Riscului de dopaj pe fiecare disciplină 

sportivă raportat la factorii prevăzuţi 

în Standardul internaţional pentru 

testare si investigaţii, precum şi 

Modelul de bună practică pentru 

elaborarea unui Plan de distribuire a 

testărilor, elaborate de WADA.

• 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; 

• Efectuarea testări lor din P lanul 

Naţional Anua  de Testare conform l

Programului de Evaluare a Riscului, 

aplicând documentul TDSSAvs 2022 pe 

fi e c a r e  d i s c i p l i n ă  s p o r t i v ă , 

documentele tehnice elaborate de 

WADA pentru gestionarea rezultatelor 

atipice şi modelele de bună practică 

elaborate de WADA cu impact asupra 

Planului;

• Monitorizarea şi evaluarea PNAT în 

funcție de informațiile primite de la 

ofițerul de investigaţii al ANAD care 

prelucrează confidenţial informaţiile 

culese din diverse surse;

• Întocmirea Lotului  de Testare 

Înregistrat,  conform criteri i lor 

indicate în Standardul internaţional 

pentru testare şi investigaţii al WADA;

• C o l a b o r a r e a  p e r m a n e n t ă  c u 

f e d e r a ţ i a  i n t e r n a ţ i o n a l ă  d e 

specialitate cu privire la culegerea de 

informaţii şi includerea sportivilor în 

Lotul de Testare Înregistrat;

• Monitorizarea şi testarea tuturor

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 2022 sunt următoarele:
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sportivilor incluşi în Lotul de Testare 

Înregistrat prin colaborare formalizată 

cu federaţi i le internaţionale de 

specialitate cu jurisdicţie asupra 

sportivilor, în sensul testării acestora 

de cel puţin 3 ori pe an în afara 

competiţiei;

• Colaborarea cu CIO, CEO, ITA şi WADA 

pentru derularea programului de 

testare înaintea Jocurilor Olimpice prin 

utilizarea unor platforme de testare 

puse la dispoziţie de ITA şi cu acces 

limitat;

• Publicarea pe site-ul ANAD a sportivilor 

din Lotul de Testare Înregistrat, 

precum şi raportarea acestora în 

ADAMS; 

• Testarea tuturor sportivilor români 

calificaţi la ediţiile olimpice aferente 

anului 2022, precum şi de la începutul 

anului 2023;

• Gestionarea testărilor nereuşite şi ale 

a b a t e r i l o r  r e f e r i t o a r e  l a 

necomunicarea corectă a informaţiilor 

de localizare în situaţia în care ANAD 

este autoritatea de gestionare;

• Derularea Programului Paşaportului 

Biologic al sportivilor pe cele două 

module: steroidic şi hematologic; 

• Crearea Lotului pentru Paşaportul 

B iologic  a l  sportivi lor ,  testarea 

sportivilor incluși conform cerințelor 

din SITI, Documentul Tehnic TDSSA 

2022;

• Identificarea expertului APMU agreat 

de WADA;

• Colaborarea permanentă cu APMU în 

vederea derulării programului pentru 

Paşaportul Biologic, precum şi în 

sensul acţiunilor ulterioare pe care 

ANAD trebuie să le întreprindă ca 

autoritate de testare sau custode al 

Paşaportului Biologic al unui sportiv;

• Abordarea piramidală a testărilor 

doping şi stabilirea loturilor de sportivi 

care comunică informaţii de localizare, 

precum şi tipurile de informaţii pe care 

trebuie să le comunice; 

• Prioritizarea testărilor doping între 

discipline sportive şi sportivi;

• Testarea  ţ intă  a  sport iv i lor  să 

reprezinte un criteriu de selecţie 

prioritar;

• Testăr i le  fără aviz  prealabi l  să 

reprezinte o prioritate;

• Creșterea numărului de acțiuni de 

supervizare a testărilor doping în 

competiție și în afara competiției;

• C o l a b o r a r e a  c u  f e d e r a ţ i i l e 

internaţionale de specialitate şi/sau cu 
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 WADA pentru stabilirea autorităţii de 

testare la un eveniment sportiv 

internaţional care se desfăşoară pe 

teritoriul României; 

• Stocarea probelor biologice ş i 

identificarea împreună cu APMU a 

unor strategii de testare ulterioare ca 

rezultate ale investigaţiilor analitice şi 

informaţionale;

• Menţinerea integrităţii probelor 

recoltate prin asigurarea  unor 

mi j loace de transport  care să 

îndeplinească cerinţele SITI;

• Asigurarea echipamentului  de 

recoltare a probelor biologice de 

sânge şi urină care să respecte 

cerinţele din SITI;

• Utilizarea documentaţiei de control 

doping aprobată şi publicată de WADA 

pentru uniformizarea la nivel mondial 

a tipurilor de informaţii culese de la 

sportivi;

• Organizarea cursurilor de formare şi 

perfecţionare a ofiţerilor de control 

doping, în funcţie de restricţiile 

impuse de autorităţi în pandemia cu 

Sars CoV2;

• Reacreditarea OCD la interval de 2 ani 

pentru menţinerea conformităţii cu 

cerinţele SITI, dar şi a Modelului de 

bună practică pentru personalul de 

recoltare a probelor biologice;

• Negocierea şi semnarea de noi 

protocoale de cooperare bilaterală cu 

alte organizaţii naţionale anti-doping;

• Gestionarea şi raportarea în ADAMS 

şi pe site-ul ANAD a cazurilor de 

încălcare a reglementărilor anti-

doping;

• Gestionarea solicitărilor SUT şi 

raportarea în ADAMS în termenul 

impus de WADA;

• Asigurarea suportului de specialitate 

cu privire la statutul medicamentelor 

care se comercializează în România;

• U t i l i z a r e a  A D A M S  p e n t r u 

completarea formularelor de control 

doping, pentru raportarea SUT, 

monitorizarea informaţii lor de 

localizare, raportarea sancţiunilor, a 

abaterilor de localizare, dar şi pentru 

coordonarea ordinelor de misiune;

• A c c e s a re a  d e  f o n d u r i  p e n t r u 

act iv i tatea  de  cercetare ,  pr in 

propuneri de proiecte la competiţiile 

lansate în cadrul proiectelor finanţate 

în ţară şi în străinătate;

• Dezvoltarea capacităţilor de culegere 

de informaţii şi prelucrarea acestora;

• Implementarea şi derularea Planului 

Anual de Educaţie Anti-Doping 

î n t o c m i t  d e  A N A D  p e  b a z a 

Standardului internaţional pentru 

educaţie al WADA;
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• Derularea online şi faţă în faţă a 

acţiunilor educative în funcţie de 

publicul ţintă şi campania educativă 

în cadrul căreia se integrează 

acţiunea; 

• Încheierea de parteneriate cu 

structurile sportive naţionale pentru 

organizarea şi desfăşurarea de 

acţiuni educative;

• Derularea Proiectului ERASMUS + I 

VALUE;

• Derularea ERASMUS + WIN DOP;

• E v a l u a r e a  ş i  m o n i t o r i z a r e a 

programului de educaţie anti-doping 

conform SIE şi Modelului de bună 

practică pentru educaţie, lansat de 

WADA în anul 2020; 

• Organizarea mai multor Conferinţe 

N a ţ i o n a l e / C u r s u r i / s e m i n a r i i / 

Workshopur i  cu  par t i c iparea 

preşedinţilor, secretarilor generali ai 

federaţiilor, medicilor loturilor 

sportive, dar şi a altor cadre medicale 

interesate de informaţiile anti-

doping, dar şi cu participarea 

părinţilor; 

• Negocierea şi semnarea de noi 

protocoale bilaterale cu instituţii 

publ ice cu responsabi l i tăţ i  în 

aplicarea legislaţiei naţionale; 

• I m p l e m e n t a r e a  c e r i n ţ e l o r 

Standardului internaţional pentru 

protecţ ia  date lor  cu caracter 

personal şi actualizarea pocedurilor 

interne ale ANAD, în vederea 

informării sportivilor/personalului 

asistent al acestora/terţelor părţi cu 

privire la colectarea, stocarea, 

utilizarea şi distrugerea informaţiilor 

cu  caracter  personal /accesul 

r e s t r i c ţ i o n a t  l a  i n f o r m a ţ i i 

/documente în raport cu îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu ;

• Utilizarea site-ului  www.anad.gov.ro

pentru diseminarea Notificări i 

privind confidenţialitatea anti-

doping;

• Organizarea Cursului de instruire 

anti-doping pentru reprezentanţii 

sălilor de culturism şi fitness, în 

funcţie de restricţiile impuse de 

autorităţi;

• D i g i t a l i z a r e a  p r o c e s u l u i  d e 

autorizare a sălilor de culturism şi 

fitness;

• Menţinerea cooperării cu instituţiile 

care au atribuţii în combaterea 

traficului ilicit de substanţe dopante;

• Publicarea de articole informativ-

e d u c a t i v e  î n  p u b l i c a ţ i i  d e 

specialitate, asigurându-se accesul la 

informaţ i i  actual izate ,  atât  a 

sportivilor cât şi a tuturor celor 

implicaţi în fenomenul sportiv.

• Actualizarea tuturor materialelor 

educative cu noile  prevederi ale 
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Codului Mondial Anti-Doping şi ale 

standardelor internaţionale în 

domeniu şi adaptarea acestora 

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

educative în format online;

• Menţinerea Certificării sistemului de 

management al calităţii al ANAD în 

conformitate cu Standardul ISO 

9001:2015; 

• Consolidarea imaginii instituţiei în 

rândul tuturor celor din domeniul 

sportului;

• Participarea cu experţi la reuniunile 

organizate de CE, UNESCO, UE, 

WADA, INADO;

 

• Publicarea Normelor de control 

doping în Monitorul Oficial al 

României;

• Susţinerea din punct de vedere 

economico-financiar a activităţilor ce 

vor fi întreprinse de fiecare direcţie şi 

serviciu din cadrul Agenţiei;

• Îmbunătăţirea performanţelor 

angajaţilor prin participarea la 

cursuri de pregătire profesională, în 

vederea obţinerii unor rezultate cât 

mai bune în activitatea desfăşurată 

în cadrul Agenţiei;

• Urmărirea încasării la termen a 

c o n t r a c t e l o r  ş i  c o m e n z i l o r 

structurilor sportive cu care Agenţia 

se află în relaţii contractuale.
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