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Despre Agenția Națională Anti-Doping 
 

 
 

Cine suntem? 
Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) este autoritatea responsabilă cu implementarea 
politicilor anti-doping la nivel național, atât în sectorul sportului de performanță, cât și în 
domeniul sportului recreativ practicat în mod organizat.  
 

Care e misiunea noastră? 
Misiunea Agenției constă în promovarea, coordonarea și monitorizarea, la nivel național, a 
luptei împotriva dopajului în sport prin adoptarea și implementarea politicilor și 
reglementărilor anti-doping în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

Ce înseamnă anti-doping? 
Anti-dopingul constituie o serie de activități care vizează eliminarea dopajului în sport, 
precum și protejarea sportivilor curați și a integrității și valorilor sportului. 

Conform cadrului legislativ, încălcarea regulilor anti-doping presupune: 

• Prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților sau a markerilor săi în proba 
unui sportiv; 

• Utilizarea sau tentativa de utilizare de către un sportiv a unei substanțe interzise sau 
a unei metode interzise; 

• Sustragerea, refuzarea sau nereușita supunerii la colectarea eșantionului; 

• Manipularea sau încercarea de a manipula orice parte a controlului anti-doping; 

• Nerespectarea locului unde se află testarea în afara competiției; 

• Posesia oricărei substanțe interzise sau a unei metode interzise; 

• Traficul sau tentativa de trafic cu orice substanță sau metodă interzisă; 

• Administrarea sau tentativa de administrare către orice sportiv a oricărei substanțe 
sau metode interzise; 

• Asistarea, încurajarea, asistența, incitarea, conspirarea, acoperirea sau orice alt tip 
de complicitate intenționată care implică o încălcare a reglementărilor anti-doping; 

• Asocierea profesională sau sportivă cu o persoană care a fost implicată într-o 
încălcare a regulilor anti-doping. 

 

Care sunt obiectivele noastre? 
Prevenirea și combaterea dopajului în sport reprezintă un angajament global. Ca o 
organizație națională anti-doping, ANAD şi-a asumat rolul de responsabil în implementarea 
politicilor anti-doping la nivel naţional, dezvoltând în acest sens mai multe programe: 
educaţie, testare, cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, cooperare internaţională  
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şi nu în ultimul rând programe anti-trafic – prevenirea și combaterea traficului ilicit de 
substanțe dopante.  
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I. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

Obiectiv general constă în organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenţiei, 
astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, punând accent pe următoarele: 

• 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 obiectivelor şi misiunii acesteia; 

• Formarea şi perfecţionarea continuă a experţilor anti-doping din cadrul Agenţiei. 
 
II. PROGRAMUL DE EDUCAŢIE ŞI INFORMARE 

Din punct de vedere educațional, ANAD are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare 
și educare a sportivilor, a personalului asistent și a celorlalți factori implicați, asupra 
pericolelor și consecințelor practicării dopajului în sport, prin urmatoarele activități: 

• 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 
informații lerelevante 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-mediei din România asupra politicilor şi legislaţiei care guvernează 
activitatea anti-doping, pentru o cunoaştere corectă a fenomenului dopajului în sport; 

• 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 cu entităţile care desfăşoară activităţi de culturism şi 
fitness. 
 

Grupurile ţintă cărora se adresează programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii 
sportivi, personalul medical, mass-mediaşi părinţi. 
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III. PROGRAMUL DE TESTARE DOPING 

Testarea doping constă în realizarea unui număr relevant de teste în competiţie şi în afara 
competiţiei, fără aviz prealabil, în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi a dreptului 
fundamental al acestora de a practica un sport curat. Astfel, ANAD și-a asumat: 

• 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, perfecţionarea şi instruirea permanentă a 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 de Management şi Administrare Anti-
Doping al Agenţiei Mondiale Anti-Doping. 

 
IV: PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A PRODUCERII ŞI TRAFICULUI ILICIT DE 
SUBSTANŢE DOPANTE 

ANAD asigură implementarea măsurilor privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 
substanţe dopante pe teritoriul României prin: 

• Asigurarea autorizării funcționării sălilor de culturism și fitness din punct de vedere al 
reglementărilor anti-doping, în conformitate cu normele legale în vigoare. 

• Asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din cadrul sălilor de 
culturism şi fitness, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

• Asigurarea controlului aplicării normelor privind combaterea traficului ilicit de 
substanţe dopante în sălile de culturism sau fitness, prin controlul sălilor de culturism 
şi fitness. 

• Asigurarea controlului aplicării normelor privind combaterea traficului ilicit de 
substanţe dopante în sălile de culturism sau fitness prin procesul de confiscare a 
substanţelor dopante. 

 
V. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în deplină concordanţă cu politica 

României privind promovarea relaţiilor internaţionale şi are în vedere următoarele obiective 

principale: 

• Intensificarea şi dezvoltarea colaborării cu Agenţia Mondială Anti-Doping pentru 
realizarea şi implementarea programelor Agenţiei Naţionale Anti Doping; 

• Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Consiliul Europei şi Institutul Organizaţiilor 
Naţionale Anti-Doping cu responsabilităţi în domeniul anti-doping; 

• Intensificarea cooperării 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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• Asigurarea reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale în domeniul 
luptei împotriva dopajului în sport; 

• Intensificarea colaborării cu structurile sportive internaţionale şi alte organizaţii cu 
responsabilităţi în domeniu. 


