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 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 2012 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 
 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 2012. 
 Raportul de activitate pe anul 2012 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, Cercetare ştiinţifică şi Laboratorul de control doping,  Programul de prevenire 
şi combatere a traficului ilicit de substanţe interzise, Relaţii internaţionale şi relaţii 
publice, Managementul resurselor financiare, Programul de audit,  Perspective.  

 Pe parcursul anului 2012, 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 şi prin iniţierea 
unor proiecte legislative noi. În momentul de faţă, România se află între primele şase 
ţări din Europa care au o legislaţie naţională complet 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 
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asupra organismului şi performanţei sportive, a procedurilor de control doping, a 
drepturilor şi responsabilităţilor sportivilor, în scopul protejării sănătăţii acestora. 

În anul 2012, ANAD a derulat 4 campanii educative: Primii paşi pentru un sport 
curat, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Londra 
2012-Şansa sportivilor curaţi, Nu dopajului! (Modulul I şi II) şi  Athlete Outreach, în 
colaborare cu AMAD. Acţiunile din aceste campanii au fost incluse în Planul Naţional 
Anual de Educaţie. 

Programul de testare doping are ca obiectiv general asigurarea unui număr 
relevant de teste doping, în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, 
avându-se în vedere numărul sportivilor legitimaţi şi numărul sportivilor de elită la nivel 
naţional, precum şi protejarea sănătăţii sportivilor şi a principiilor etice şi fair-play-ului 
la toate manifestările sportive. 
  În anul 2012, Agenţia a inclus în Lotul de testare înregistrat 300 de sportivi, 
legitimaţi la  27 de federaţii naţionale sportive.  
 Din totalul de 300 de sportivi au fost testaţi 96%, restul sportivilor s-au retras din 
activitatea sportivă sau locuiesc şi participă la competiţii în străinătate. Pentru sportivii 
din lotul de testare înregistrat au fost efectuate 577 de testări doping, din care 373 în 
afara competiţiei şi 204 în competiţie. 
 Toate testările efectuate au fost introduse în ADAMS, pentru a se evita situaţiile 
în care acţiunile de testare planificate de Agenţie să se suprapună cu cele planificate de 
alte organizaţii internaţionale.  

Testările doping au fost efectuate de către ofiţeri de control doping (OCD) şi de 
personalul specializat din cadrul Agenţiei. Având în vedere faptul că anul 2012 a fost 
marcat de Jocurile Olimpice de la Londra, s-a impus pregătirea OCD şi a personalului 
Agenţiei pentru a se familiariza cu procedura de control doping impusă de Comitetul 
Internaţional Olimpic (CIO), precum şi cu regulile anti-doping ale CIO.  

UEFA a reacreditat cei doi OCD români, care efectuează testări doping pe plan 
internaţional, recoltând probe biologice la disciplina sportivă fotbal. 
 ANAD a primit autorizaţia de organizare a Cursului de perfecţionare a OCD, iar 
la începutul anului 2013, ANAD va organiza acest curs. Totodată, s-au întreprins 
demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de organizare a Cursului de formare a OCD în 
baza Standardului Ocupaţional elaborat şi aprobat de UECNFPA din 2011. 

În anul 2012, Agenţia Naţională Anti-Doping a efectuat un număr de 103 testări 
doping în baza contractului cu International Rugby Board, Agenţia Mondială Anti-
Doping, Centrul Canadian de Etică pentru Sport (CCES) şi în urma solicitărilor directe 
ale federaţiilor internaţionale (IAAF, FISA, WBC, WAKO). 

Pe lângă aceste testări doping solicitate de organizaţiile internaţionale, respectând 
prevederile art. 15 din Codul Mondial Anti-Doping, ANAD a fost autoritatea de testare 
doping la evenimente internaţionale care s-au desfăşurat pe teritoriul României: Cupa 
Mondială de Judo feminin, Irb Nation's Cup, Turul Ciclist al României, Turul Ciclist al 
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Sibiului (organizat de UCI),  Turul Ţinutului Secuiesc, Finala Cupei Europene de 
Patinaj de Juniori, Liga Mondială de Polo, Cupa Mondială de Schi Biathlon, Cupa 
Mondială de escaladă pe gheaţă, Centura WBC la box profesionist, Campionatul 
Mondial de Pescuit Sportiv Crap, Campionatul European de Kick Boxing. 

Agenţia a respectat prevederile Codului Mondial Anti-doping şi a colaborat cu 
federaţiile internaţionale de specialitate în organizarea acestor testări doping. Pe bază de 
reciprocitate, aceste federaţii au recunoscut toate rezultatele analitice, iar cele care au 
reprezentat o încălcare a reglementărilor anti-doping au fost gestionate pe plan extern de 
către federaţia internaţională responsabilă. 

Sistemul de management implementat în Laboratorul de Control Doping cuprinde 
toate cerinţele standardelor şi documentelor tehnice elaborate de AMAD, organizarea şi 
activitatea laboratorului oferă încredere în imparţialitatea şi independenţa deciziei 
profesionale. Personalul laboratorului a dovedit o bună cunoaştere a tehnicilor analitice 
şi aptitudini deosebite în efectuarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor analizelor 
acreditate. 

În anul 2012, cercetătorii Direcţiei de Cercetare a LCD au efectuat studii şi 
cercetări referitoare la tehnicile analitice de detectare a substanţelor interzise şi la 
aspecte biochimice adiacente domeniului controlului doping, concretizate în prezentarea 
la simpozioane ştiinţifice şi publicarea de lucrări în reviste de specialitate.  

Problematica traficului ilicit de substanţe interzise este şi va fi  o prioritate pentru 
Agenţia Naţională Anti-Doping. Lupta împotriva traficului ilicit de substanţe interzise 
necesită un efort unitar al tuturor instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.  
 Intensificarea colaborării, în anul 2012, cu Autoritatea Naţională a Vămilor, 
Poliţia de Frontieră, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea combaterii traficului ilicit de 
substanţe interzise, ne-a demonstrat faptul că traficul ilicit de substanţe dopante este în 
plină creştere. 

Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional s-a realizat în deplină concordanţă cu 
politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale şi a avut în vedere 
următoarele obiective principale: 
• Dezvoltarea colaborării cu Agenţia Mondială Anti-Doping pentru realizarea şi 

implementarea celor cinci programe ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prin 
respectarea prevederilor Codului Mondial Anti-Doping, ale Standardelor 
Internaţionale pentru Testare, pentru Laboratoare şi de Acordare a Scutirilor pentru 
Uz Terapeutic şi  prin implementarea modelelor de bună practică; 

• Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu Consiliul Europei, Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Organizaţia Mondială pentru 
Sănătate şi Uniunea Europeană; 

• Organizarea de schimburi bilaterale cu organizaţiile naţionale anti-doping ale ţărilor 
semnatare ale Codului, care să permită diseminarea experienţei acumulate în 
activitatea anti-doping; 
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• Promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi români în forurile de conducere şi în 
comisiile organismelor internaţionale, cum ar fi Grupurile Consultative ale 
Consiliului Europei, CAHAMA, Grupul de Experţi Anti-Doping al Uniunii 
Europene. 

 
Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 2012 au fost 

constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 68,70% şi din venituri 
proprii în procent de 31,30%, realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping 
în baza contractelor şi comenzilor structurilor sportive naţionale şi internaţionale. 

Activitatea anti-doping, la nivel naţional, a fost susţinută financiar de către 
Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului. 

  
  Membrii Comisiilor au luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 
2012 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 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. 
  La dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 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 2012 al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping. 

 
 
                      PREŞEDINTE          PREŞEDINTE  
       
             Deputat Angel TÎLVĂR                          Senator Ecaterina ANDRONESCU  
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             Deputat  Rodica NASSAR            Senator Ion LUCHIAN     
 


