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CONTEXT

Consumul de steroizi şi hormoni de creştere a atins un nivel
îngrijorător, din cauza faptului că traficul acestor substanţe nu
intră sub incidența legislației naționale.
Pentru a combate acest fenomen, Agenția Mondială Anti-Doping
(WADA) actualizează permanent, atât lista substanțelor
interzise, cât și Regulamentul Anti-Doping și dezvoltă programe
de prevenire și combatere a utilizării acestora.

PRIORITATEA AGENȚIEI NAȚIONALE ANTI-DOPING:

Creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor și
consecințelor negative ale practicării dopajului de către
sportivi și de practicanții de sport recreativ.



PROIECT

Din luna Decembrie 2019, Agenția Națională Anti-Doping este
beneficiarul proiectului

„Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului
în sport”

Finanțare în valoare totală de 12.972.553,40 de lei asigurată
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Capacitate Administrativă și de la bugetul de stat:

10.894.851,40 lei finanțare nerambursabilă
asigurată de Uniunea Europeană

1.818.250,83 lei finanțare nerambursabilă
din bugetul național.



OBIECTIVE

Actualizarea si îmbunătățirea cadrului 
legislativ pentru implementarea 

reglementărilor internaționale privind 
combaterea dopajului în sport.

Îmbunătățirea competențelor personalului ANAD 
prin realizarea unei metodologii de formare a 

personalului si derularea a 4 programe de formare 
pentru 49 de angajați ai ANAD.

Îmbunătățirea procesului de management și 
digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul ANAD prin 

dezvoltarea și implementarea unei platforme 
informatice pentru servicii electronice care va asigura 

accesul online la serviciile publice de 
avizare/autorizare gestionate de ANAD și va furniza 

digital fluxurile de lucru asociate proceselor de 
avizare/autorizare din cadrul instituției.

Îmbunătățirea cadrului metodologic 
privind combaterea dopajului în sport, cu 

accent pe măsuri de conștientizare și 
prevenire a dopajului în sport prin 
realizarea, testarea și adoptarea a 4 
metodologii de lucru și a unui studiu



REZULTATE

✓ Realizarea unui studiu privind prevenirea și
combaterea dopajului în sport;

✓ Realizarea unei metodologii de implementare a
acțiunilor de educare în scopul reintegrării sportivilor
depistați pozitiv;

✓ Realizarea unei metodologii privind implementarea
unui program de conștientizare a practicanților de
sport recreativ, cu privire la consecințele negative
asupra sănătății ca urmare a consumului de substanțe
interzise;

✓ Realizarea unei metodologii actualizate privind
combaterea dopajului în sport, cu accent pe măsuri
de conștientizare și prevenire a dopajului în sportul de
performanță;

✓ Realizarea unei metodologii de creare și funcționare
a Corpului oficialilor prelevare probe de sânge;

✓ Realizarea a cinci inițiative legislative pentru
implementarea reglementărilor internaționale privind
combaterea dopajului în sport, inclusiv a sistemului de
monitorizare a dopajului și prevenirea și combaterea
traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de
risc;

✓ Dezvoltarea și implementarea unei platforme
informatice pentru servicii electronice care va asigura
accesul online la serviciile publice de
avizare/autorizare gestionate de ANAD și va furniza
digital fluxurile de lucru asociate proceselor de
avizare/autorizare din cadrul instituției;

✓ Pregătirea, organizarea și derularea programelor de
formare a personalului Agenției Naționale Anti-Doping.



GRUP ȚINTĂ: ANGAJAȚII ANAD

Aceștia vor participa la cursuri construite special pentru ei:

❖ de management pentru îmbunătățirea competențelor manageriale;
❖ de dezvoltare de competențe pentru optimizarea procedurilor de lucru;
❖ de consiliere sportivă pentru îmbunătățirea interacțiunilor cu sportivii și

antrenorii;
❖ de politici publice pentru îmbunătățirea interacțiunilor generate de procesul

de consultare publică pentru promovarea inițiativelor legislative.

La activitățile de consultare publică, precum și la toate celelalte evenimente din
cadrul proiectului vor fi invitați să participe: sportivi, părinții sportivilor,
antrenori și instructori sportivi, cadre medicale și personal din domeniul
sănătății, ofițeri anti-doping, oficiali de prelevare a probelor de sânge,
reprezentanți ai Poliției și ai Poliției de Frontieră.



CONCLUZII

Prin implementarea proiectului, Agenția Națională Anti-Doping:

✓ Își va îmbunătăți capacitatea de management și sistemul de inițiere a unor acte
normative prin consultare publică, în acest fel fiind mai aproape de cetățeni și creând
premisele aplicării la scară largă a normelor privind combaterea dopajului în sport.

✓ Va propune o serie de măsuri concrete de îmbunătățire a procesului de management,
cât și dezvoltarea de metodologii pe care să le pună la dispoziția echipelor sale de
experți cu scopul de a-i ajuta în activitatea curentă și de a asigura dezvoltarea
competențelor specifice ale angajaților săi.

✓ Va iniția propuneri legislative care să transpună în actele normative din România
angajamentele asumate la nivel internațional (ex: Codul Mondial Anti-Doping, Convenția
Internațională Împotriva Dopajului în Sport a UNESCO și Convenția Anti-Doping a
Consiliului Europei) și să răspundă cât mai bine nevoilor tuturor actorilor implicați pentru
creșterea calității acțiunilor de prevenire, informare și conștientizare privind dopajul în
sport.



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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