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Raportul de activitate pe anul 2011 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, în fond, cu Raportul de 

activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, înregistrat cu numărul 

R18/2012. 

 În baza prevederilor art. 6, litera (t) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea 

şi combaterea dopajului în sport, republicată, conform căreia „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 2011. 

 Raportul de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

(ANAD) este structurat pe următoarele capitole: Programul de armonizare a 

legislaţiei naţionale anti-doping, Programul de educaţie, informare şi prevenire, 

Programul de testare doping, Programul de prevenire şi combatere a traficului ilicit 

de substanţe interzise, Relaţii internaţionale şi relaţii publice, Managementul 

dorina.stan
Original
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resurselor financiare, Laboratorul de control doping, Programul de cercetare 

ştiinţifică, Perspective.  

 Pe parcursul anului 2011, Agenţia Naţională Anti-Doping a acţionat în sensul 

creării unui cadru legislativ adecvat şi armonizat cu reglementările internaţionale în 

vigoare, prin modificarea şi completarea unor acte normative existente, prin iniţierea 

unor proiecte legislative noi. În momentul de faţă, România se află printre primele 

şase ţări din Europa care au o legislaţie naţională 100% armonizată cu Codul Mondial 

Anti-Doping. 

 Obiectivul principal al programului de educaţie, informare şi prevenire constă 

în creşterea gradului de conştientizare şi educare a sportivilor şi a persoanelor din 

anturajul acestora, în vederea cunoaşterii substanţelor şi metodelor interzise, a 

efectelor acestora asupra organismului şi performanţei sportive, a procedurilor de 

control doping, a drepturilor şi responsabilităţilor sportivilor.  

 În anul 2011, ANAD a implementat două campanii educative: „Nu dopajului!” 

şi „Primii paşi pentru un sport curat!”, precum şi „The Athletes Outreach Program” şi 

proiectul „Conştientizarea elevilor privind potenţialele riscuri ale utilizării 

suplimentelor nutritive ce conţin prohormoni şi substanţe interzise”.  

 În anul 2011, ANAD a inclus în Lotul de testare înregistrat 300 de sportivi, 

legitimaţi la 32 de federaţii sportive naţionale, pentru care s-au efectuat 357 de testări 

anti-doping. Totodată, ANAD a efectuat 2.491 teste doping la sportivi români la 58 

discipline sportive, din cele 63 din România. De asemenea, 216 teste au fost efectuate 

la solicitarea altor organizaţii şi federaţii internaţionale. Comparativ cu anii 

precedenţi, a scăzut numărul cazurilor de dopaj, ceea ce demonstrează eficienţa 

programului de educaţie şi faptul că sportivii au conştientizat pericolul dopajului 

asupra sănătăţii şi performanţei sportive.  

 Începând cu anul 2011, UECNFPA a publicat pe website-ul său standardul 

ocupaţional pentru meseria de ofiţer control doping (OCD). Pe cale de consecinţă, 

ANAD va organiza acest curs de formare şi perfecţionare OCD în anul 2012. 



 3

 Pentru prima oară, la Jocurile Olimpice şi Paraolimpice de la Londra, sunt 

invitaţi experţi din cadrul organizaţiilor anti-doping, iar din partea ANAD au fost 

acceptaţi cinci participanţi.  

  Conform atribuţiilor ce îi revin, obiectivele principale ale programul de 

prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe interzise, ANAD a elaborat şi 

aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi 

combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, a 

organizat şi desfăşurat cursul de instruire anti-doping, şi-a intensificat colaborarea cu 

Autoritatea Naţională a Vămilor, Poliţia de Frontieră şi Inspectoratul General al 

Poliţiei. În îndeplinirea acestor obiective, ANAD a făcut demersurile necesare pentru 

încadrarea minimă cu personal a direcţiei de specialitate. Astfel, s-a putut începe 

procesul de acreditare a sălilor de culturism şi fitness.  

 În anul 2011, numărul de cazuri de trafic de substanţe interzise depistate a fost 

de 9 ori mai mare faţă de 2008, ajungând la 26 cazuri.  

 În ultimul raport elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping cu privire la 

respectarea Codului Mondial Anti-Doping, atât legislaţia, cât şi Programul Naţional 

Anti-Doping al României au fost declarate ca fiind 100% armonizate. Totodată, în 

calitate de Stat Parte la Convenţia Internaţională împotriva Dopajului în Sport a 

UNESCO, în urma chestionarului privind respectarea Convenţiei Internaţionale 

UNESCO, s-a considerat că România îşi respectă în proporţie de 96,4% 

angajamentele asumate, situându-se între primele State Părţi din lume în domeniu.  

 Sursele de finanţare ale ANAD pentru anul 2011 au fost constituite din 

subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 66,33% şi din venituri proprii – 33,67% 

(2588 mii lei), realizate din efectuarea controalelor doping.  

 În anul 2011, cercetătorii Direcţiei de Cercetare şi Laborator Control Doping 

au efectuat studii referitoare la tehnicile analitice de detectare a substanţelor interzise 

şi la aspecte biochimice adiacente domeniului controlului doping, concretizate în 

prezentarea de lucrări la simpozioane şi publicarea acestora în reviste de specialitate.  

 Pentru anul 2012, ANAD are în vedere menţinerea certificării sistemului de 

management al calităţii şi a acreditării internaţionale a Laboratorului de Control 
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Doping, întocmirea Planului Naţional Anual de Testare şi a Lotului de Testare 

Înregistrat, menţinerea unui număr de minimum 3000 teste doping, derularea 

programului informatizat ADAMS (sistem de administrare şi gestionare  de date 

referitoare la informaţiile de localizare a sportivilor, precum şi solicitarea şi acordarea 

de scutiri de uz terapeutic), organizarea acel puţin un curs de formare şi perfecţionare 

a OCD, participarea activă la procesul de revizuire a Codului Mondial Anti-Doping, 

modificarea şi completarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea producerii şi  

traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc etc. 

  Membrii Comisiilor au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de 

ANAD în anul 2011, precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul 

Agenţiei în combaterea fenomenului de dopaj în sport. 

 Comisiile au luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 2011 al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  

La dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-

Doping a participat ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 61 din Regulamentul Senatului, doamna 

Graziela Elena Vâjială – preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât să supună spre prezentare Camerelor 

reunite ale Parlamentului, Raportul de activitate pe anul 2011 al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping. 

 
 
                      PREŞEDINTE          PREŞEDINTE  
       
Deputat Cristian Sorin DUMITRESCU                 Senator Mihail HĂRDĂU 
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           Deputat  Rodica NASSAR          Senator Ion ROTARU     


