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Către, 
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI  

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă transmitem, alăturat, raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, tineret şi 

sport, Comisiei pentru sănătate din Senat și Comisiei pentru tineret şi sport, Comisiei 

pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, privind Raportul de activitate al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2019.  

 

                      PREŞEDINTE                                 PREŞEDINTE  

     Senator  Monica-Cristina ANISIE                                     Deputat  Rareş Tudor POP                                                      

                              

 

 

            SECRETAR                                                                            

         Senator Ambrozie-Irineu DARĂU                                                                                        

                 

 

                    PREŞEDINTE                                  PREŞEDINTE  

   Senator  Adrian STREINU- CERCEL                                  Deputat  Nelu TĂTARU                                                                                                              

 

 

                      SECRETAR                                                                                SECRETAR 

                Senator LÁSZLÓ Attila                                                      Deputat Liviu-Ioan BALINT 
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RAPORT COMUN 

privind Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti - Doping pe anul 2019 

 

  

 Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport și Comisia pentru sănătate din Senat, 

Comisia pentru tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor 

au fost sesizate cu Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2019 

(ANAD), în vederea întocmirii unui raport comun. 

 În conformitate cu prevederile art. 7 pct. 23 din Legea nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Agenţia prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului. 

 Raportul de activitate pe anul 2019 cuprinde date și informații despre: Programul de 

dezvoltare instituțională; Programul de educație, informare și prevenire; Programul de 

testare doping; Programul de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de 

substanțe dopante; Programul de cooperare internațională, Perspective. 

   Programul de dezvoltare instituțională are ca obiectiv general organizarea, 

funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenţiei, astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, 

a obiectivelor generale şi specifice, iar ca obiective specifice: îmbunătăţirea continuă a 

sistemului de management al calităţii la nivelul Agenţiei; identificarea problemelor şi 

stabilirea politicilor publice în domeniul anti-doping şi în domeniul combaterii traficului 

ilicit de substanţe dopante; îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea legislaţiei 

naţionale în domeniile de activitate ale Agenţiei cu reglementările internaţionale în 

domeniu; dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei; utilizarea 

resurselor Agenţiei în condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate pentru realizarea 
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obiectivelor şi misiunii acesteia; formarea şi perfecţionarea continuă a experţilor anti-

doping din cadrul Agenţiei. 

       Agenția Națională Anti-Doping, în calitate de beneficiar, a semnat  pe data de 3 

Decembrie 2019 contractul de finanțare pentru proiectul Ajustarea legislației relevante 

privind combaterea dopajului în sport cod My SMIS 130073, Cod SIPOCA 740. Proiectul este 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar 

eficiente/Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către 

cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, și se derulează în perioada 03/12/2019 

- 02/12/2022, pe o durată de 36 de luni. 

         Prin acest proiect ANAD își propune ca obiectiv general să îmbunătățească 

planificarea strategică a organizației, managementul calităţii şi performanţei și de asemenea 

să sistematizeze şi să simplifice fondul activ al legislaţiei din domeniu. 

        Pe parcursul anului 2019, Agenţia Naţională Anti-Doping a iniţiat şi definitivat 

următoarele proiecte de acte normative: Ordinul Președintelui ANAD nr. 107/2019 privind 

abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru 

aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping , 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 170 /04.03.2019; Ordinul Președintelui 

ANAD nr. 111/2019 pentru 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. 214/19.03.2019; 

Ordinul Președintelui ANAD nr. 124/2019 privind aprobarea Deciziei Consiliului Director al 

Agenției Naționale Anti-Doping  nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei 

privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia 

de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat 

reglementările anti-doping și Comisia de apel de pe lângă Agenția Națională Anti-Doping, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 272/10.04.2019; Ordinul Președintelui 

A.N.A.D. nr. 219/2019, pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2019, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 867/28.10.2019. 

             Pentru anul 2019, prevederile bugetare privind veniturile proprii au fost de 3.450.000 

lei şi au fost realizate în proporţie de 92,06% 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 și venituri din achitarea taxei de 

reautorizare. 

   Programul de educație și informare are ca obiectiv general al programului de 

educare și informare constă în creșterea gradului de conștientizare și educare a sportivilor, 
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a personalului asistent și a celorlalți factori implicați asupra pericolelor și consecințelor 

practicării dopajului în sport și protejarea sănătății segmentului tânăr de populație cu 

focusare pe sportivi. 

             Ca obiective specifice se menționează : creșterea gradului de conștientizare asupra 

riscurilor utilizării substanțelor și/sau metodelor interzise de către sportivi; crearea unui 

mediu activ în lupta anti-doping și dezvoltarea de atitudini și practici pentru practicarea 

sportului fără dopaj; dezvoltarea unui sistem informațional pentru facilitarea accesului 

publicului țintă la informațiile relevante din domeniu; educarea și responsabilizarea 

sportivilor din loturile naționale și olimpice în raport cu exigențele Jocurilor Olimpice și 

Jocurilor Paralimpice; promovarea programelor educative, a valorilor eticii, integrității și  

fairplay-ului în sport prin implicarea sportivilor activi sau retrași din activitatea sportivă; 

dezvoltarea de parteneriate cu unitățile de învățământ cu profil sportiv pentru inițierea și 

derularea unor proiecte privind lupta împotriva dopajului în sport; dezvoltarea de 

parteneriate cu unitățile superioare de învățământ cu profil sportiv pentru introducerea 

cursului anti-doping în programele de învățământ ale acestora; creșterea gradului de 

implicare și responsabilizare a personalului asistent și a familiei sportivului în practicarea 

unui sport curat și adoptarea unui stil de viață sănătos; informarea mass-media din România 

asupra politicilor și legislației care guvernează activitatea anti-doping, pentru o cunoaștere 

corectă a fenomenului dopajului în sport; dezvoltarea de parteneriate cu organisme 

naționale și internaționale din domeniul sănătății, cu organisme profesionale pentru 

informarea personalului medical cu privire la reglementările anti-doping; dezvoltarea unor 

parteneriate cu entitățile care desfășoară activități de culturism şi fitness. 

           În cadrul programului educativ, s-au  dezvoltat și implementat mai multe campanii 

educative, urmărind creșterea de la an la an atât a calității acestora cât și a numărului lor.  

            Agenția Națională Anti-Doping a desfășurat până la sfârșitul anului 2019 un număr de 

73 de acțiuni distribuite în campaniile educative implementate de ANAD, la care au participat 

aproximativ 6.564 sportivi, antrenori, medici, personal asistent al sportivilor, elevi și 

profesori. 

              Programul de testare doping constă în realizarea unui număr relevant de teste în 

competiție și în afara competiției, fără aviz prealabil, în vederea protejării sănătății 

sportivilor și a dreptului fundamental al acestora de a practica un sport curat. 

 Ca obiective specifice se menționează: 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  şi  perfecţionarea  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 ADAMS al Agenţiei Mondiale Anti-Doping. 

   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 
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modificările şi completările ulterioare, dar și ţinând cont de riscul de dopaj din cadrul 

fiecărei discipline sportive, de numărul total de sportivi legitimaţi. 

    Agenţia evaluează riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă pe baza 

informațiilor proprii, culese de la structurile sportive și a procedurii de evaluare a riscului. 

Planificarea testărilor doping a constat în distribuirea eficientă a testelor doping, atât în 

competiţie, cât şi în afara competiţiei, pentru sportivii de nivel naţional şi internaţional, 

participanţi la competiţii şi/sau manifestări sportive naţionale și internaționale, incluzând, 

dar nelimitându-se la sportivii din Lotul de Testare Înregistrat.  

    Prin Programului de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de 

substanțe dopante s-a urmărit asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea și 

combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul României.  

              În anul 2019, Agenția Națională Anti-Doping a autorizat un număr de 265 societăți 

comerciale, din cele 285 de cereri aflate în procesul de autorizare. Din acestea, 139 au depus 

dosare de reautorizare, certificatele de funcționare anti-doping având o valabilitate de 3 ani 

și expirând pe parcursul anului 2019. Un accent important s-a pus pe verificarea „Listei cu 

suplimentele alimentare distribuite în sală”, având în vedere că contaminarea suplimentelor 

alimentare cu substanțe interzise este des întâlnită în țara noastră și consumul lor poate duce 

la cazuri de dopaj. 

   Organizarea cursurilor de instruire Anti-Doping are ca obiectiv creșterea gradului 

de informare a reprezentanților sălilor de culturism și fitness cu privire la legislația în 

domeniu, substanțele interzise și efectele adverse ale acestora asupra organismului. 

   Având ca obiectiv specific asigurarea controlului aplicării normelor privind 

combaterea traficului ilicit de substanțe dopante în sălile de culturism și fitness, Agenția 

Națională Anti-Doping a organizat și desfășurat, în anul 2019, activitatea de control în baza 

Planului anual de control. Astfel, la nivel național, au fost organizate 46 acțiuni de control și 

au fost verificate 350 săli de culturism și fitness.  În urma efectuării controalelor au fost 

aplicate, în conformitate cu prevederile legale, amenzi contravenționale în sumă de 62000 

lei, la 9 societăți comerciale. 

    În anul 2019 au avut loc 25 de cazuri de confiscări de substanțe interzise în baza 

colaborării ANAD cu Autoritatea Națională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției 

Române și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. 

     Programul de cooperare internațională se realizează în deplină concordanţă cu 

politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale și are în vedere intensificarea 

şi dezvoltarea colaborării cu Agenţia Mondială Anti-Doping, extinderea şi diversificarea 

relaţiilor de colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 

(UNESCO), Consiliul Europei şi Institutul Organizaţiilor Naţionale Anti-Doping (INADO) cu 

responsabilităţi în domeniul anti-doping, intensificarea cooperării bilaterale cu organizaţiile 

naţionale anti-doping ale ţărilor semnatare ale Codului și cu structurile sportive 

internaţionale şi alte organizaţii cu responsabilităţi în domeniul anti-doping, asigurarea 

reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale în domeniu. 



6 

 

     La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2019 

au participat, ca invitați, în baza art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  domnul Pavel Cristian Balaj - preşedintele Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping și  doamna Doina Ofelia Melinte – vicepreședintele Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping.  

  Membrii Comisiilor au luat act de conţinutul Raportului de activitate al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping pe anul 2019 şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată, 

precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea 

fenomenului de dopaj în sport.  

   În consecinţă, Comisiile au hotărât, cu unanimitate de voturi, să prezinte Camerelor 

reunite ale Parlamentului, raportul comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-

Doping din anul 2019. 

 

 

                      PREŞEDINTE                                 PREŞEDINTE  

     Senator  Monica-Cristina ANISIE                                     Deputat  Rareş Tudor POP                                                      

                              

 

 

            SECRETAR                                                                            

         Senator Ambrozie-Irineu DARĂU                                                                                             

                 

 

 

 

                    PREŞEDINTE                                  PREŞEDINTE  

   Senator  Adrian STREINU- CERCEL                                  Deputat  Nelu TĂTARU                                                                                                              

 

 

 

                       SECRETAR                                                                                SECRETAR 

                Senator LÁSZLÓ Attila                                                      Deputat Liviu-Ioan BALINT 
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