
 

 
 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

www.poca.ro 

 

LEGEA PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA  
DOPAJULUI ÎN SPORT 

 
 

Cui i se aplică legea? 
• Sportivilor; 

• Personalului asistent al sportivilor; 

• Practicanților sportului recreativ; 

• MTS și structurilor din subordine, COSR, federațiilor sportive naționale și personalului 
angajat al acestora sau care se află în raporturi juridice cu acestea; 

• Întregului personal al ANAD; 

• Membrilor Comisiei de Audiere și ai Comisiei de Apel; 

• Terților-delegați și personalului acestora implicați în orice aspect al controlului doping; 

• Personalului angajat al Laboratorului de Control Doping; 

• Persoanelor implicate în orice aspect al controlului doping; 

• Organizatorilor de competiții sportive; 

• Oricărei alte persoane în raport cu care prezenta lege conferă autoritate ANAD. 
 

Încălcări ale reglementărilor anti-doping: 
• Prezenţa unei substanţe interzise/a metaboliţilor acesteia/a markerilor ei în proba 

sportivului;  

• Utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţă/metodă interzisă; 

• Sustragerea, refuzul sau neprezentarea fără justificare pentru recoltarea de probe; 

• Orice combinaţie de trei teste neefectuate şi/sau încălcări legate de informaţiile 
privind localizarea sportivilor săvârșite într-o perioadă de 12 luni; 

• Falsificarea sau tentativa de a falsifica controlul doping de către sportiv sau o altă 
persoană;  

• Posesia de substanţe sau metode interzise de către un sportiv sau o altă persoană din 
personalul asistent al sportivului; Excepții: deținerea unei Scutiri pentru Uz Terapeutic. 

• Traficul sau tentativa de traficare a oricărei substanţe interzise/metode interzise; 

• Administrarea sau tentativa de a administra de către un sportiv sau o altă persoană 
orice substanță sau metodă interzisă oricărui sportiv; 

• Complicitatea sau tentativa de complicitate din partea unui sportiv sau a altei 
persoane, prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, uneltirea, acoperirea care 
presupune o încălcare sau o tentativă de încălcare a reglementărilor anti-doping; 

• Asocierea între un sportiv sau o altă persoană aflată sub autoritatea unei organizaţii 
anti-doping pe baza unui raport profesional sau de natură sportivă cu orice membru al 
personalului asistent al sportivului* care: 
- face obiectul unei perioade de suspendare;  
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- a fost găsit vinovat de o conduită care încălcă regulile anti-doping (până la 6 ani de la 
decizie) 
- serveşte drept acoperire sau intermediar pentru una din persoanele mai sus 
menționate. 

• Acțiunile unui sportiv sau ale altei persoane de descurajare sau de represalii împotriva 
raportării către autorități. 
   * ANAD are obligația să transmită la WADA aceste persoane. 

 

• Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanţă interzisă nu pătrunde în 
organismul lor.  

• Se consideră doping prezența în orice cantitate a unei substanțe interzise/a 
metaboliţilor sau a markerilor ei, mai puțin pentru substanțele cu prag indicate în Lista 
Interzisă. 

• Nu este relevant dacă tentativa de utilizare a unei substanțe/metode interzise a condus 
la rezultatul dorit. 

• Nu este necesar să se probeze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau folosirea cu bună 
știință de către sportiv pentru a stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping. 

• Faptele legate de încălcări ale reglementărilor anti-doping pot fi stabilite pe baza 
oricăror mijloace de probă admisibile, inclusiv recunoașterea. 

• Se consideră abatere încercarea de a împiedica pe cineva să semnaleze un caz de 
dopaj. 

 

Probatoriu: 
• Un probatoriu raportat la o încălcare a reglementărilor anti-doping poate să se 

constituie din următoarele: 
- metodele analitice sau limitele de decizie aprobate de WADA (validate ştiinţific); 
- prezumția că laboratoarele aprobate de WADA au aplicat proceduri de păstrare a 
probelor în concordanţă cu Standardul Internaţional pentru Laboratoare*; 
- abaterile de la alt standard internaţional/reglementări anti-doping prevăzute în Cod 
sau în prezenta lege nu invalidează rezultatele analitice și nu constituie apărare pentru 
o încălcare a reglementărilor anti-doping. 
- faptele stabilite de o instanţă/un organism disciplinar, care nu face obiectul unui apel 
în curs, vor reprezenta dovezi împotriva sportivului sau a altei persoane asupra căreia s-
a luat o decizie pe baza acelor fapte, dacă sportivul sau altă persoană nu dovedeşte că 
decizia încalcă principiile generale ale dreptului. 
- comisia care face audierea poate ajunge la o concluzie negativă pe baza refuzului 
sportivului sau al altei persoane de a se prezenta, după ce i s-a solicitat participarea la 
audiere. 

*Sportivul poate respinge prezumția dacă dovedește că s-a produs o abatere la Standardul 
Internațional pentru Laboratoare care ar fi putut cauza rezultatul pozitiv. 
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Contestații: 

 Orice persoană care dorește să conteste validitatea științifică a metodelor analitice sau 
a limitelor de decizie aprobate de WADA poate să o facă printr-o informare prealabilă a WADA 
care să conțină și temeiul contestației. 
 
 

Despre Lista Interzisă: 
Sancțiunile pentru încălcarea reglementărilor anti-doping se fac pe baza Listei Interzise. 
Lista include substanțe și metode interzise specifice și nespecifice. 

• Lista se actualizează anual de WADA și este adoptată de ANAD, astfel încât să își 
producă efectele la data de 1 ianuarie a fiecărui an.  

• În situația în care apar modificări pe parcursul unui an, acestea sunt actualizate imediat 
în conținutul Listei Interzise și se publică în MO. 

• Decizia WADA de a include Substanțe Interzise și Metode Interzise este definitivă și de 
necontestat de sportivi sau de alte persoane. 

 

Scutiri de Uz Terapeutic (SUT) 
Ce este o SUT?  
O SUT permite unui sportiv care are o afecțiune medicală să utilizeze o substanță sau metodă 
interzisă. 
 
Care e scopul unei SUT?  
Să asigure, pentru toţi sportivii din jurisdicţia ANAD, care nu sunt sportivi de nivel 
internaţional, desfăşurarea unei proceduri prin care cei care suferă de o afecţiune dovedită 
medical să poată solicita o Scutire pentru Uz Terapeutic, permițând folosirea unei substanţe 
şi/sau a unei metode interzise. 
SUT trebuie să întrunească cerințele prevăzute în Cod și în Standardul Internațional privind 
Scutirile pentru Uz Terapeutic. 
 
Când se acordă o SUT? 
 Starea de sănătate a sportivului s-ar înrăutăţi semnificativ, dacă substanţa şi/sau metoda 

interzisă ar fi retrasă din tratamentul unei afecţiuni acute sau cronice. 
 Utilizarea substanţei şi/sau metodei interzise nu va creşte performanţa, ci va asigura 

revenirea la starea de sănătate iniţială. 
 Inexistenţa unei alternative terapeutice rezonabile, la utilizarea unei substanţe şi/sau 

metode interzise. 
 Necesitatea folosirii unei substanţe şi/sau metode interzise nu este consecința parțială sau 

totală a utilizării (fără o SUT) a unei alte substanţe şi/sau metode interzise 
 
Pentru cine e și cum se obține? 
Sportivii de nivel naţional o vor obține de la ANAD.* 
*dacă ANAD refuză solicitarea, sportivul poate formula apel doar la Comisia de Apel. 
*ANAD va raporta deciziile către WADA și alte organizații anti-doping. 
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Sportivii de nivel internațional o vor obține de la Federaţia Internaţională la care sunt afiliați. 
 
O SUT acordată de ANAD sau de orice altă organizație națională anti-doping:  
- este valabilă la orice nivel național în orice țară și nu trebuie recunoscută în mod formal de o 
altă organizație națională anti-doping.  
- nu este automat validă în situația în care sportivul devine un sportiv de nivel internațional 
sau concurează într-o manifestare sportivă internațională (excepții: recunoașterea federației 
internaționale responsabile sau a organizatorului de evenimente sportive majore). 
Când federaţia internaţională consideră că SUT nu îndeplineşte criteriile și refuză să o 
recunoască, ea notifică sportivul și ANAD. Atunci, sportivul: 
- poate înainta către WADA (SUT rămâne în vigoare până la decizia finală) 
- dacă nu înaintează către WADA, organizația anti-doping a sportivului stabilește dacă SUT 
poate rămâne valabilă. Condiții: renunțarea la competiții de nivel internațional. 
 
!!! Orice decizie a unei federaţii internaţionale sau a ANAD poate fi contestată cu apel doar la 
CAS. Decizia WADA de a desfiinţa o decizie privind o SUT poate fi atacată cu apel doar la CAS. 
 

Sportivii, personalul asistent și celelalte persoane implicate trebuie să 
cunoască şi să respecte legea, toate politicile și reglementările anti-doping 

care le sunt aplicabile. 
 

Principalele obligații ale SPORTIVULUI: 
- sunt răspunzători pentru ceea ce ingerează sau utilizează; 
- să fie disponibili pentru prelevarea de probe; oricărui sportiv i se poate solicita o probă în 
orice moment şi în orice loc de către o organizaţie anti-doping cu autoritate de testare; 
- să își menționeze statutul personalului medical şi să se asigure că tratamentele primite nu 
încalcă legea; 
- să coopereze cu organizaţiile anti-doping în cadrul investigaţiilor referitoare la încălcări ale 
reglementărilor anti-doping; 
- să informeze ANAD, organizația națională anti-doping și federaţia internaţională de care 
aparțin despre orice decizie adoptată de un stat nesemnatar WADA;  
- să dezvăluie identitatea membrilor personalului asistent la solicitarea unei organizații anti-
doping; 
- să furnizeze informaţii de localizare corecte și la timp; să le completeze în sistemul ADAMS; 
- să se supună testării pentru omologarea unui record naţional, imediat după înregistrarea 
acestuia. 
 
!!! Sportivul trebuie să fie înștiințat în legătură cu încălcarea reglementărilor, altfel nicio 
procedură nu va putea fi iniţiată împotriva sa. 
 
Sportivii de nivel naţional şi/sau internaţional, incluşi în Lotul de Testare Înregistrat, care se 
retrag din activitatea sportivă, au obligaţia ca, în cazul în care revin, să nu concureze la 
manifestări sportive internaționale sau naționale, să fie disponibili pentru testare înaintând o 
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înștiințare scrisă cu 6 luni în prealabil şi să furnizeze informaţii de localizare ANAD şi/sau 
federaţiei internaţionale de care aparțin. 
 
Orice rezultate obţinute în competiție cu încălcarea acestor prevederi vor fi descalificate, cu 
excepția situației în care sportivul poate dovedi că nu avea cum să cunoască, în mod 
rezonabil, că aceea era o manifestare sportivă de nivel internațional sau național. 
 
Dacă un sportiv se retrage din activitatea sportivă în timp ce execută o perioadă de 
suspendare, acesta trebuie să avizeze în scris organizația anti-doping care a impus perioada de 
suspendare cu privire la această retragere.  
 
Dacă ulterior sportivul dorește să revină în activitatea sportivă, acesta nu va putea participa la 
manifestări sportive internaţionale sau naţionale până ce nu se va fi pus la dispoziție pentru 
testare, înaintând o înștiințare scrisă Federației Naționale și/sau Federației Internaționale 
și/sau ANAD, iar perioada de suspendare se recalculează.  
 
Înștiințarea scrisă se va remite în avans cu o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare 
rămasă de executat la momentul retragerii, când aceasta este mai mare de 6 luni, iar în caz 
contrar, cu 6 luni înainte. 
 

Principalele obligații ale PERSONALULUI ASISTENT: 
• Să cunoască şi să respecte toate politicile şi reglementările anti-doping adoptate în 

conformitate cu prevederile Codului şi care sunt aplicabile lor sau sportivilor cărora le 
acordă asistenţă. 

• Să coopereze în cadrul programului de testare a sportivilor. 

• Să-şi folosească în mod benefic influenţa pe care o au asupra valorilor şi 
comportamentului sportivilor, pentru a încuraja atitudinile anti-doping.  

• Să informeze organizaţia naţională anti-doping şi federaţia internaţională la care sunt 
afiliaţi în legătură cu orice decizie adoptată de un ne-Semnatar prin care s-a constatat 
că el sau ea a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping în cursul ultimilor 10 ani. 

• Să coopereze cu organizaţiile anti-doping în cadrul investigaţiilor privitoare la încălcări 
ale reglementărilor anti-doping. 

 
!!! Persoana trebuie să fie înștiințată în legătură cu încălcarea reglementărilor, altfel nicio 
procedură nu va putea fi iniţiată împotriva sa. 
 

Medicii, asistenţii medicali şi personalul paramedical ai sportivilor trebuie:   
- să nu recomande, să nu prescrie şi să nu administreze medicamente şi/sau suplimente 
alimentare care au în compoziţie substanţe interzise, cu excepţia situaţiei în care există SUT;   
- să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise, cu 
excepţia situaţiei în care se poate obţine SUT;   
- să prevină folosirea de către sportivi a substanţelor şi/sau a metodelor interzise;   



 

 
 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

www.poca.ro 

- să informeze sportivii şi federaţiile sportive naţionale responsabile asupra medicaţiei și 
metodelor administrate, a compoziţiei şi efectelor asupra organismului;   
- să informeze federaţia sportivă naţională responsabilă, precum şi Agenţia, în cazul în care 
suspectează un sportiv că ar folosi substanţe şi/sau metode interzise.   
- să acorde sprijinul și să colaboreze cu ANAD și cu alte organizații anti-doping în investigațiile 
desfășurate cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping. 
 
Personalul Asistent al sportivului NU va utiliza și NU va deține substanțe interzise și/sau 
metode interzise fără o justificare valabilă. 
 

Testarea Doping 
Testarea doping se efectuează conform Planului naţional anual de testare, cu respectarea 
prevederilor Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii.  
 
Testarea doping se efectuează de către Agenţie, din propria iniţiativă sau poate fi solicitată de 
către:   

- Ministerul Tineretului şi Sportului;   
- Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;   
- Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar;   
- federaţiile sportive naţionale, cluburi sau ligi profesioniste;   
- alţi organizatori de manifestări sportive, care nu sunt cuprinşi într-un cadru federal; 
- alte organizații anti-doping și organisme sportive internaționale. 

 

• ANAD are autoritate de testare în competiţie şi în afara competiţiei asupra tuturor 
sportivilor care sunt cetăţeni, rezidenţi, deținători de licență sau membri ai 
organizaţiilor sportive din România sau care sunt prezenți în România. 

• ANAD poate testa orice sportiv care nu s-a retras din activitatea sportivă în raport cu 
care are autoritate de testare, inclusiv sportivii care execută o perioadă de suspendare. 

• Testările pot fi efectuate oricând și fără aviz de către ofiţerii de control doping, precum 
şi de către personalul din cadrul ANAD, iar sportivul are obligaţia să se supună. 

• ANAD poate efectua testări în locurile de desfăşurare a competiţiilor internaţionale de 
pe teritoriul României, cu aprobarea organizaţiei internaţionale. În caz de refuz, se 
poate adresa WADA. 

• O altă organizație anti-doping poate efectua testări, cu aprobarea ANAD, în locurile de 
desfăşurare a competiţiilor sportive naționale desfășurate în România. În caz de refuz, 
se poate adresa WADA.  

• ANAD organizează procedura administrativă de cercetare prealabilă referitoare la 
potențialele încălcări ale reglementărilor anti-doping. 

• Analiza probelor se efectuează doar de către un laborator de control doping, acreditat 
sau aprobat de WADA. 

• Probele și datele obținute pot fi folosite în scop de cercetare doar cu consimţământul 
scris al sportivului și sub protecția anonimatului. 
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După ce un laborator a raportat un rezultat ca negativ, proba poate fi supusă în orice moment 
unor analize suplimentare la solicitarea: 
- organizației anti-doping care a inițiat și coordonat prelevarea probei sau a WADA;  
- altei organizații anti-doping cu autoritate de testare în raport cu sportivul și care are 
permisiunea ANAD sau a WADA. Aceasta va răspunde de orice procedură ulterioară de 
gestionare a rezultatelor. 
 

• Investigarea unui rezultat atipic sau pozitiv se face conform Standardului Internaţional 
pentru Gestionarea Rezultatelor. 

• ANAD va transmite WADA, prin intermediul ADAMS, toate informațiile cu privire la 
încălcarea obligației de a furniza informații de localizare  și cu privire la teste 
neefectuate. 

• Înainte de finalizarea procedurii administrative de cercetare prealabilă cu privire la 
gestionarea rezultatelor, ANAD solicită sportivului sau altei persoane să comunice dacă 
renunță la audiere sau contestă acuzația ANAD în termen de 10 zile de la primirea 
notificării.  

• În situația în care sportivul sau altă persoană renunță la audiere în mod expres sau dacă 
nu contestă acuzația, ANAD emite o decizie în formă scrisă cu privire la încălcarea anti-
doping săvârșită. 

• În situația în care sportivul sau altă persoană nu renunță la audiere sau contestă 
acuzația, ANAD sesizează Comisia de Audiere. 

• Dacă un sportiv sau altă persoană se retrage în timp ce o procedură de gestionare a 
rezultatelor este în derulare, organizaţia anti-doping care efectuează procedura de 
gestionare a rezultatelor rămâne competentă să finalizeze procedura.  

• Dacă un sportiv sau altă persoană se retrage înainte de începerea procedurii de 
gestionare a rezultatelor, autoritatea de a efectua procedura de gestionare a 
rezultatelor revine ANAD sau altei organizaţii anti-doping, care ar fi avut autoritate de 
gestionare a rezultatelor în raport cu sportivul sau altă persoană, la momentul la care 
sportivul sau altă persoană a săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping. 

 

Jurisdicția anti-doping 
Cazurile de încălcare a reglementărilor anti-doping se judecă de: 
ANAD, care desfășoară și finalizează procedura administrativă de cercetare prealabilă în 
gestionarea rezultatelor. 
Comisia de Audiere, care soluționează: 
- învinuirile aduse de ANAD; 
- cererile de audiere după acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping; 
- cererile formulate de către sportivi în legătură cu suspendarea provizorie; 
- efectuarea audierilor în regim de urgență; 
- cererile accesorii sau incidentale în legătură cu soluționarea cauzei. 
Comisia de Apel, care soluționează: 
- apelurile formulate împotriva deciziilor prevăzute la capitolul XIII; 
- apelurile în regim de urgență 
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Procedura de audiere la Comisia de Audiere și Comisia de Apel trebuie să respecte: 
- organizarea unei audieri imparțiale și într-un interval de timp rezonabil; 
- dreptul de a fi reprezentat de avocat/reprezentant pe cheltuiala persoanei; 
- dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea de încălcare a reglementărilor 
anti-doping; 
- dreptul de acces la dovezi relevante și dreptul de a prezenta dovezi relevante, dreptul de a 
depune concluzii scrise și orale, dreptul de a chema și examina martori; 
- dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de completul care 
soluționează cauza, persoana urmând a suporta costurile; 
- dreptul sportivului sau al altei persoane de a solicita o audiere publică. Și ANAD poate 
solicita o audiere publică, cu condiția consimțământului în scris al sportivului/persoanei;   
- dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil.  
 

Confidențialitate și raportare în cazul situației de dopaj 
ANAD va face publice*, după înștiințarea celor vinovați și organizațiilor relevante, 
următoarele: 
- identitatea celor față de care s-a formulat acuzația de încălcare a reglementărilor anti-
doping, 
- substanța sau metoda interzisă  
- natura încălcării 
- dacă sportivul sau o altă persoană face obiectul unei măsuri de suspendare provizorie  
 
În termen de 20 de zile de când decizia a rămas definitivă, ANAD trebuie să facă publică*: 
- decizia dispusă  
- sportul/ramura sportivă 
- reglementarea anti-doping încălcată,  
- numele sportivului sau al altei persoane care a săvârșit încălcarea,  
- substanţa interzisă sau metoda interzisă implicată, 
- consecinţele impuse. 
Același termen se păstrează și pentru rezultatele deciziilor luate în apel. 
 
*Toate informațiile făcute publice sunt prezentate şi păstrate pe perioada suspendării pe 
pagina de internet a ANAD şi ale federaţiilor sportive naţionale responsabile (minimum o lună). 
 

Mențiuni: 
• Un element obligatoriu al fiecărei sancţiuni constă în publicarea automată a acesteia. 

• Informarea publică NU va fi necesară în cazurile în care cel vizat este un minor, o 
persoană protejată sau sportiv practicant al sportului recreativ.  

 

Sancțiuni: 
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• O încălcare a reglementărilor anti-doping într-un sport individual în legătură cu o 
testare în competiție duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obţinute 
în acea competiţie(inclusiv retragerea oricăror medalii, puncte și premii). 

• O încălcare a reglementărilor anti-doping produsă în cursul sau în legătură cu o 
manifestare sportivă, poate să determine descalificarea tuturor rezultatelor individuale 
obţinute de sportivul în cauză în cadrul acelei manifestări sportive (inclusiv retragerea 
tuturor medaliilor, punctelor şi premiilor, în funcție de gravitatea faptei). 

• În situația în care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei, rezultatele 
individuale ale sportivului la celelalte competiţii nu vor fi descalificate decât dacă 
rezultatele lui în alte competiţii decât cea în care s-a produs încălcarea 
reglementărilor anti-doping pot fi afectate.   

• În plus faţă de descalificarea automată a rezultatelor din competiţia în cadrul căreia s-a 
prelevat proba pozitivă, toate celelalte rezultate obţinute de sportiv începând cu data 
prelevării probei pozitive şi până la data începerii perioadei de suspendare vor fi 
descalificate.  

• Organismul sub egida căruia se organizează o manifestare sportivă poate alege să 
stabilească reguli pentru o manifestare care să impună pentru sporturile de echipă 
consecinţe mai stricte decât cele prevăzute la alin. (2) în legătura cu manifestarea în 
cauză. În mod similar, o federație internațională poate alege să stabilească niște reguli 
care să impună consecințe mai stricte decât cele prevăzute la alin. (2) pentru 
sporturile de echipă aflate sub autoritatea sa.  
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*Dacă ANAD stabilește că există circumstanțe agravante, atunci perioada de suspendare 
aplicabilă va fi mărită suplimentar cu până la doi ani. 
 
Președintele ANAD/Directorul LCD poate dispune sancționarea disciplinară a personalului 
angajat printr-o decizie emisă în formă scrisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 10 ani de la 
data săvârșirii abaterii. 
 

Cazuri de încălcări repetate 
Pentru a doua încălcare a reglementărilor anti-doping, sancțiunea aplicată este perioada cea 
mai lungă dintre:  
a) 6 luni 
b) jumătate din perioada impusă pentru prima încălcare, fără a se lua în calcul reducerea sau 
înghețarea perioadei de suspendare pe baza recunoașterii imediate și ajutorului substanțial 
c) dublul perioadei de suspendare aplicabilă pentru a doua încălcare, ca și cum ar fi o prima 
încălcare a reglementărilor anti-doping 
 
O a treia încălcare a reglementărilor anti-doping determină o suspendare pe viață. (Excepții: a 
treia încălcare îndeplinește condițiile pentru eliminarea sau reducerea perioadei – în aceste 
cazuri, perioada de suspendare pornește de la 8 ani până la suspendarea pe viață.) 
 

Aplicare: 
• O încălcare a reglementărilor anti-doping va fi considerată repetată doar dacă ANAD 

poate dovedi că sportivul/persoana a săvârșit încălcarea suplimentară, după ce i-a fost 
adusă la cunoștință prima încălcare. 

• Dacă ANAD nu poate dovedi că a notificat sportivul/persoana cu privire la prima 
încălcare, faptele vor fi considerate împreună ca o singură primă încălcare. Sancţiunea 
aplicată este cea mai mare dintre cele două, inclusiv cu aplicarea circumstanțelor 
agravante.  

• Dacă ANAD stabilește că un sportiv/persoană a săvârșit a doua sau a treia încălcare a 
reglementărilor anti-doping în decursul unei perioade de suspendare, perioadele de 
suspendare pentru încălcările multiple vor fi efectuate succesiv. 

*pentru a fi considerate încălcări multiple, fiecare încălcare trebuie să aibă loc în decursul 
aceleiași perioade de 10 ani. 
 

Apeluri: 
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Orice decizie a ANAD sau a Comisiei de Audiere poate fi atacată cu apel la Comisia de Apel sau 
la CAS. 
 
Aplicarea deciziilor altor organizații anti-doping: 
Când o organizație anti-doping semnatară, un organism de apel sau CAS dispune o decizie 
privind încălcarea reglementărilor anti-doping, ea va deveni automat obligatorie pentru părțile 
implicate și pentru semnatarii din orice sport: 
- dacă impune o suspendare (provizorie sau nu), interzice automat unui sportiv/altei persoane 
să participe în toate sporturile aflate sub autoritatea unui semnatar, pe durata perioadei de 
suspendare (provizorie sau nu). 
- decizia prin care se acceptă o încălcare a reglementărilor anti-doping, are caracter 
obligatoriu pentru toți semnatarii. 
- decizia prin care sunt descalificate rezultate pe o perioadă de timp determinată descalifică 
automat toate rezultatele obținute sub autoritatea oricărui semnatar în respectiva perioada de 
timp. 
 
Când un organizator de evenimente sportive majore dispune o decizie privind încălcarea 
reglementărilor anti-doping în cadrul unei proceduri în regim de urgență, în timpul unui 
eveniment sportiv: 
- nu este obligatorie pentru ceilalți semnatari,  
- excepție: cazul în care reglementările organizatorului oferă sportivului/persoanei 
oportunitatea de a formula apel în conformitate cu o procedură ordinară. 
 
Când un organism care nu este semnatar al Codului dispune o decizie privind încălcarea 
reglementărilor anti-doping: 
- va fi pusă în aplicare de fiecare semnatar dacă:  
acea decizie se încadrează în aria de competență a acelui organism; și 
reglementările anti-doping ale respectivului organism sunt în concordanță cu prevederile 
Codului. 
 
ANAD are obligația de a recunoaște și de a pune în aplicare o decizie a unui semnatar și a unui 
nesemnatar dacă este confrorm Codului și efectele sale fără a fi necesare demersuri 
suplimentare. 
 

Educația anti-doping: 
Ce trebuie să facă ANAD pentru educație: 
- să dezvolte programe educative anti-doping armonizate, coordonate și eficiente în 
concordanță cu prevederile Codului și Standardului Internațional pentru Educație. 
Programele trebuie să fie create astfel încât: 
- să păstreze spiritul sportului,  
- să promoveze sănătatea, 
- să protejeze drepturile sportivului pentru a putea să concureze într-un mediu fără dopaj,  
- să sporească gradul de conștientizare,  
- să ofere informații precise,  
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- să dezvolte capacitatea de luare a deciziilor în vederea prevenirii încălcării prevederilor 
Codului, 
- să conducă la însușirea de valori și principii care să protejeze spiritul sportiv. 
- să planifice, implementeze, monitorizeze, evalueze şi promoveze programele de educație în 
conformitate cu cerințele prevăzute în Standardul Internațional pentru educație. 
- să dezvolte planul de educație anti-doping și să-l pună la dispoziția celorlalți semnatari. 
 
Ce promovează programele educative derulate de ANAD: 
- principiile și valorile asociate cu sportul curat; 
- drepturile și responsabilitățile sportivului, personalului asistent al sportivului și a altor 
grupuri prevăzute în Cod; 
- principiul responsabilității stricte; 
- consecințele dopajului în ceea ce privește sănătatea, efectele sociale și economice și 
sancțiunile; 
- încălcările reglementărilor anti-doping; 
- substanțele și metodele din Lista Interzisă; 
- riscul utilizării suplimentelor alimentare; 
- utilizarea de medicamente și SUT; 
- procedurile de testare, inclusiv probele de urină, sânge și Pașaportul Biologic al sportivului; 
- cerințele Lotului de testare înregistrat, inclusiv informațiile privind localizarea și utilizarea 
ADAMS. 
 
Ce obligații are ANAD în raport cu educația anti-doping: 

• ANAD va identifica grupurile țintă și va alcătui un Lot pentru acțiunile educative, care 
să corespundă cerințelor minime prevăzute în Standardul Internațional pentru Educație. 

• Orice activitate educativă adresată Lotului pentru acțiunile educative va fi transmisă de 
o persoană instruită și autorizată, conform prevederilor stabilite în Standardul 
Internațional pentru Educație. 

• Monitorizarea și evaluarea Planului Național de Educație în vederea îmbunătățirii 
activității și creșterii gradului de conștientizare a publicului țintă stabilit cu respectarea 
valorilor sportului curat. 

 

 
 

CONTACT 

 
B-dul Basarabia, nr 37-39, Sector 2, BucureștiCod poștal: 022103 

Tel/Fax: +40 21 3115541 
E-mail: POCA@anad.gov.ro 

Web: www.anad.gov.ro 
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