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RAPORT COMUN 

privind Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2018  
 

  
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 cu Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping pe anul 2018 (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 2018 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 şi Analiza  S.W.O.T. 
 

Programul de dezvoltare instituțională are ca obiectiv general organizarea, 
funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenției 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; îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea legislaţiei 
naţionale cu reglementările internaţionale în domeniu; dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial; utilizarea resurselor Agenţiei în condiţii de economicitate, eficienţă, 
eficacitate pentru realizarea obiectivelor şi misiunii acesteia; formarea şi perfecţionarea 
continuă a experţilor. 

În urma controalelor efectuate de echipa de audit, s-a constat că ANAD se situează la 
cel mai înalt nivel din punct de vedere al organizării interne și al satisfacerii oricăror cerințe în 
domeniu, procentul de satisfacție al clientului fiind de 93%, motiv pentru care s-a decis  
menținerea certificatului pentru domeniul de valabilitate stabilit de ANAD. 

 
Pe parcursul anului 2018, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a iniţiat şi 

definitivat următoarele proiecte de acte normative: Hotărârea de Guvern nr. 126/2018 pentru 
modificarea și completarea HG nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
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privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prin care se urmărește o mai 
accentuată corelare și uniformizare a legislației naționale cu noile reglementări internaționale 
în domeniu, Hotărârea de Guvern nr. 398/2018 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anti-
Doping pentru perioada 2018–2022, care urmăreşte reformarea mentalităţilor din sistemul 
naţional actual, alocarea de resurse financiare și umane suficiente, instruirea şi perfecţionarea 
personalului calificat, Ordinul Președintelui ANAD nr. 3/08.01.2018 privind aprobarea 
cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping, Ordinul Președintelui ANAD nr. 
7/11.01.2018 privind modificarea Ordinului nr. 230/2015 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,  Ordinul Președintelui 
ANAD nr. 95/01.03.2018, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat 
reglementările anti-doping, Ordinul Președintelui ANAD nr. 96/03.03.2018, pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, Ordinul Președintelui ANAD 
nr. 126/17.04.2018, privind aprobarea cerințelor și procedurilor privind gestionarea 
rezultatului în cazul pașaportului biologic al sportivului, conform anexei L din Standardul 
internațional pentru testare și investigații, Ordinul Președintelui ANAD nr. 299/18.10.2018, 
pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2019.  

 
Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 2018 au fost 

constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 77,66%, venituri proprii în 
procent de 22,34% - realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza 
comenzilor cu structurile sportive naţionale şi internaţionale. 

 
Programul de educare, informare şi prevenire are ca obiectiv creşterea gradului de 

conştientizare şi educare a sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi 
asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului în sport.  

Ca obiective specifice trebuie menționate: creşterea gradului de conştientizare asupra 
riscurilor utilizării substanţelor şi/sau metodelor interzise de către sportivi; dezvoltarea unui 
sistem informaţional pentru facilitarea accesului publicului-ţintă la informaţiile relevante din 
domeniu; educarea şi responsabilizarea  sportivilor  din  loturile  naţionale  şi  olimpice; 
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  de  învăţământ  
superior  cu  profil  sportiv  pentru introducerea cursului anti-doping în programele de 
învăţământ ale acestora; informarea mass-mediei; 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 educative cu entităţile care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness. 

Grupurile țintă cărora se adresează programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, 
managerii sportivi, practicanții sportului recreativ, studenții centrelor de formare și 
perfecționare a antrenorilor, dar și din Universitățile de profil, personalului medical și media. 

În virtutea prevederilor Codului Mondial Anti-Doping, Agenția și-a propus dezvoltarea 
unui program educativ atât pentru sportivii de performanță cât și pentru tinerii sportivi, pentru 
personalul asistent al acestora, cât și pentru practicanții sportului recreativ, deoarece 
fenomenul dopajului a devenit o problemă de sănătate publică. În cadrul programului 
educativ, am dezvoltat și implementat mai multe campanii educative, urmărind creșterea de la 
an la an atât a calității acestora cât și a numărului acestora. 
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În anul 2018, ANAD a elaborat Planul Național Anual de Educație, cuprinzând cele 6 
campanii educative ce au fost derulate pe parcursul anului: „Primii paşi pentru un sport curat”, 
„J.O. DE IARNĂ  PyeongChang 2018-ȘANSA SPORTIVILOR CURAȚI!”, „J.O. DE 
TINERET BUENOS AIRES 2018 - ȘANSA SPORTIVILOR CURAȚI!”, , „ATHLETE 
OUTREACH”, „Ziua Sportului Curat” și „NU Dopajului!”. 

Planul Național Anual de Educație a inclus 136 de acțiuni distribuite în campaniile 
educative implementate de ANAD. La finalul anului 2018, au fost efectuate 136 de acțiuni 
educative (din care 52 acțiuni face to face și 84 prin intermediul platformei de e-learning 
edu.anad.ro), la care au participat 3007 sportivi, antrenori, medici, personal asistent al 
sportivilor, elevi și profesori. Un număr de 84 de sportivi au accesat platforma de e-learning 
edu.anad.ro și au urmat cursurile de instruire anti-doping, în vederea obținerii atestatului de 
educație anti-doping pentru participarea la Jocurile Olimpice. 

Campania ”Primii pași pentru un sport curat” se desfășoară pe două module. Primul 
dintre acestea se adresează elevilor din școlile cu profil sportiv (clasele I-VIII), iar cel de-al 
doilea elevilor din liceele cu profil sportiv (clasele IX-XII). Față de anii anteriori, au fost 
acceptate și solicitări ale instituțiilor școlare care nu au un profil exclusiv de sport, pentru 
organizarea de acțiuni educative, inspectorii școlari și profesorii din unitățile de învățământ 
abordând problematica din punct de vedere al sănătății, dar și corectitudinii și respectului față 
de reguli și regulamente care nu se aplică numai în sport ci și în viața de zi cu zi. 

 
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. În vederea îndeplinirii 
obiectivului general, ANAD întocmește Planul Național Anual de Testare şi Lotul de Testare 
Înregistrat pe care-l gestionează prin ADAMS, gestionează rezultatele controalelor doping, 
organizează cursul de formare și perfecționare a ofițerilor de control doping, gestionează 
scutirile pentru uz terapeutic. 

Având în vedere notorietatea de care se bucură ANAD pe plan internaţional, a fost 
autoritate de recoltare la: Campionatul Mondial de Sambo; Campionatul European de Kempo; 
Liga Europeană de Judo și Liga Campionilor de Judo; Campionatul European de seniori, U23, 
de Lupte; Campionatul European Box; Campionatul European MMA. 

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru programul de testare doping a fost de 1.275.000 lei. 
La nivel naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului a raportat un număr de 249.673 sportivi 
legitimaţi şi 950 sportivi de elită. Prin urmare, pentru fiecare sportiv legitimat s-a alocat o 
sumă de aproximativ 5,11 lei, o sumă foarte mică raportată la valoarea unui test doping, costul 
minim de prelevare a unei probe biologice fiind de aproximativ 900 lei (stabilit prin Ordinul 
nr. 3/08.01.2018). ANAD a recoltat un număr de 1478 probe biologice de la sportivii 
legitimaţi la federaţiile sportive naţionale. Din bugetul ANAD, în baza Planului de Testare, au 
fost recoltate 615 probe biologice, reprezentând 42% din numărul total de probe. Restul 
probelor au fost recoltate la solicitarea federaţiilor sportive naţionale (737 probe), Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român (113 probe), cluburilor sportive naţionale (13 probe). 

 
În cadrul 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 2018, Agenția Națională Anti-Doping a autorizat un număr de 198 societăți 
comerciale, din cele 222 de cereri aflate în procesul de autorizare. Un accent important s-a pus 
pe verificarea ”Listei cu suplimentele alimentare distribuite în sală”, având în vedere că, în 
țara noastră, contaminarea suplimentelor alimentare cu substanțe interzise este des întâlnită și 
consumul acestora poate duce la cazuri de dopaj. În vederea autorizării din punct de vedere al 
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reglementărilor anti-doping, sălile de culturism și fitness au obligația desemnării unui 
reprezentant pentru a participa la cursul de instruire anti-doping. În anul 2018, la cele 4 serii 
de cursuri s-au înscris 127 persoane, reprezentanți ai sălilor de fitness din toată țara. Din 
numărul total de persoane înscrise la curs,  113 au participat, absolvit și obținut atestatul de 
instruire anti-doping, 14 urmând să participe la cursul de instruire anti-doping ce se va 
organiza în primul trimestru al anului 2019. 

ANAD a organizat și desfășurat, în anul 2018, activitatea de control în baza Planului 
anual de control, fiind verificate, la nivel național, 264 săli de culturism și fitness.  În urma 
efectuării controalelor au fost aplicate, în conformitate cu prevederile legale, amenzi 
contravenționale în sumă de 86.000 lei, la 17 societăți comerciale. În cadrul acțiunilor de 
control desfășurate s-a constatat, ca și în anii precedenți, faptul că societățile respective 
comercializează suplimente alimentare fără respectarea prevederilor legale referitoare la 
etichetarea și marcarea produselor, iar informațiile aflate pe etichetele acestora nu sunt traduse 
în limba română. 

În anul 2018 au avut loc 44 de cazuri de confiscări de substanțe interzise - steroizii 
anabolici androgeni, hormonul de creștere și stimulentele - în baza colaborării ANAD cu 
Autoritatea Națională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției Române și Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor. 

 
Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional 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.  

 
Pentru următoarea perioadă, ANAD şi-a propus numeroase obiective, precum: 

recoltarea unui număr maxim de 3000 de probe biologice de la sportivi; întocmirea Planului 
Naţional Anual de Testare și a LTI; creșterea numărului de testări țintă până la 50% din 
numărul total de teste și a numărului de teste în afara competiției la un procent de 60% din 
numărul testărilor; creșterea acțiunilor de supervizare a testărilor doping în competiție și în 
afara competiției; cooperarea cu organizaţiile internaţionale și semnarea de noi protocoale; 
menținerea certificării; accesarea de fonduri pentru activitatea de cercetare prin propuneri de 
proiecte la competiţiile lansate în cadrul proiectelor finanţate în ţară şi în străinătate; 
dezvoltarea capacităților de culegere de informații și investigații; încheierea de parteneriate;  
derularea campaniilor educative lansate în anii anteriori; elaborarea de materiale educative 
suport; lansarea unei campanii de denunțare a dopajului.   

 
La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2018 

au participat, ca invitați, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, şi art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, domnul Pavel 
Cristian Balaj - preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, doamna Valentina Alexandrescu 
- director general, Direcția generală pentru testare, anti-trafic, substanțe interzise, relații 
publice și internaționale.  

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

Naţionale Anti-Doping pe anul 2018 şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată, 
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precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea 
fenomenului de dopaj în sport.  
  

În consecinţă, Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să prezinte Camerelor 
reunite ale Parlamentului, raportul comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
din anul 2018. 
 

 
                      PREŞEDINTE                 PREŞEDINTE  
          Deputat Camelia GAVRILĂ      Senator Liviu-Marian POP                             
     
 
 
                       SECRETAR                                                          SECRETAR 
      Deputat Robert Nicolae TURCESCU             Senator Liliana SBÎRNEA 
 
 
 
            PREŞEDINTE                             PREŞEDINTE  
      Deputat Corneliu-Florin BUICU                Senator  LÁSZLÓ Attila 
                               
     
 
                     SECRETAR                                                             SECRETAR 
   Deputat VASS Levente              Senator Ovidiu-Florin ORȚAN 
                                           
 
 


