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Raportul de activitate pe anul 2007 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
 

 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat au fost sesizate, spre 
dezbatere şi avizare, în fond, cu  Raportul de activitate pe anul 2007 al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping. 
 În baza prevederilor art. 6, litera (t) din Legea nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, conform căruia „În vederea 
realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte următoarele 
atribuţii: […] prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului şi 
Parlamentului”, Agenţia Naţională Anti-Doping a elaborat un raport de activitate 
pe anul 2007.  
  Raportul de activitate pe anul 2007 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
(ANAD) este structurat pe următoarele capitole: Iniţiative legislative; Programul 
de educaţie şi informare; Programul de testare; Cooperare internaţională; Relaţii 
publice şi mass-media; Managementul resurselor; Direcţia cercetare şi laborator 
control doping; Activitatea de cercetare; Perspective. 
 Misiunea ANAD constă în promovarea, coordonarea şi monitorizarea la 
nivel naţional a luptei împotriva dopajului în sport, prin adoptarea şi 
implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Întreaga activitate a ANAD este orientată către îndeplinirea 
cerinţelor sportivilor, federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, agenţiilor 
şi organizaţiilor anti-doping internaţionale, cu transparenţă, obiectivitate, 
consecvenţă şi integritate.  
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 Sistemul juridic al ANAD a fundamentat şi promovat pe parcursului 
anului 2007, numeroase proiecte de acte normative specifice domeniului de 
activitate al Agenţiei, printre care: Hotărâre a Guvernului nr. 894/01.08.2007 
privind aprobarea Strategiei Naţionale Anti-doping pentru perioada 2007 – 
2012 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia, Hotărâre a 
Guvernului nr. 1578/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de către ANAD, Ordinul nr. 
5/16.01.2007 pentru aprobarea Listei interzise pe anul 2007, proiectul de Lege 
privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode 
interzise.  
 Planul anual pe educaţie al ANAD a cuprins acţiunile din cadrul 
campaniilor demarate în anul 2006, „NU DOPAJULUI!” ŞI „CAMPIONI 
PENTRU UN SPORT CURAT!”, la care se adaugă o nouă campanie „BEIJING 
2008 – ŞANSA SPORTIVILOR CURAŢI!”. 

Educaţia şi formarea sportivilor are ca obiectiv general dezvoltarea de 
atitudini şi practici la nivelul populaţiei sportive în scopul adoptării unui mod de 
viaţă sănătos, şi cuprinde: educaţia în unităţile de învăţământ cu specific sportiv, 
educarea şi informarea sportivilor juniori şi de elită. Educaţia şi informarea 
personalului asistent presupune dezvoltarea de atitudini şi practici la nivelul 
personalului asistent al sportivilor în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos.  
 În anul 2007, ANAD a obţinut includerea în Clasificarea Ocupaţiilor din 
România la Grupa de bază „Specialişti în activitate socială”, a ocupaţiei „ofiţer 
control doping”. 
 Agenţia Naţională Anti-Doping a cooperat activ cu organismele 
internaţionale implicate în lupta împotriva dopajului în sport: Agenţia Mondială 
Anti-Doping (AMAD), Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Asociaţia Organizaţiilor Naţionale Anti-
Doping (ANADO), organizaţii naţionale anti-doping (ONAD).  
 În cadrul eforturilor permanente ale ANAD de dezvoltare a relaţiilor de 
colaborare cu organizaţiile similare din alte state, au fost semnate protocoale 
bilaterale de colaborare cu organizaţiile naţionale din Ungaria, Ucraina, Polonia 
şi s-au purtat discuţii cu reprezentanţii din Franţa, Elveţia, Mexic, Croaţia, 
Austria, Israel şi Italia.  
 Pentru anul 2008, ANAD a prevăzut în programul său o serie de măsuri şi 
activităţi: finalizarea şi implementarea Legii privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise şi elaborarea normelor de 
aplicare a legii; acreditarea Laboratorului de Control Doping de către Agenţia 
Mondială Anti-Doping (AMAD) în scopul recunoaşterii  rezultatelor analizelor 
efectuate şi a alinierii activităţii la standardele internaţionale; implementarea 
programului informatizat ADAMS de administrare şi gestionare de date, 
referitor la localizarea sportivilor şi controlul doping; realizarea unui număr 
minim de 3000 de teste doping; elaborarea şi dezvoltarea de proiecte de 
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cercetare ştiinţifică pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniu; încheierea 
unor noi acorduri bilaterale cu organizaţii naţionale anti-doping, etc. 
 La dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2007 al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping au participat ca invitaţi, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Graziela Elena Vâjială – 
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; domnul Răzvan Bobeanu – 
secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.  
 Raportul de activitate a fost prezentat de doamna Graziela Elena Vâjială, 
preşedintele Agenţiei.  
 Membrii Comisiilor au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de 
personalul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, în special eficienţa şi 
profesionalismul acestuia, în condiţiile unui volum apreciabil de muncă. 
 Având în vedere activitatea depusă de către Agenţia Naţională Anti-
Doping, cele patru Comisii au apreciat că aceasta s-a desfăşurat potrivit 
atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport.  
 În consecinţă, în urma dezbaterilor, în şedinţele din 25 februarie şi 10 
martie 2009, Comisiile au hotărât să supună spre prezentare Camerelor reunite 
ale Parlamentului, Raportul de activitate pe anul 2007 al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping. 
 

 

          PREŞEDINTE       PREŞEDINTE        

    Cristian Sorin DUMITRESCU                        Mihail HĂRDĂU 
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