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Agenţia Naţională Anti-Doping, în calitate de beneficiar, a semnat în decembrie 2019 
contractul de finanţare pentru proiectul „Ajustarea legislaţiei relevante privind combaterea 
dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740. Proiectul este cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa 
Prioritară 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente. 

Astfel, ANAD beneficiază, pe o perioadă de 36 de luni, de o finanțare nerambursabilă în 
valoare de 12,972,553.40 lei prin care își propune reorganizarea instituțională și are în 
vedere următoarele: 
 1. Reajustarea cadrului legislativ național sectorial prin inițierea a 5 propuneri 
legislative menite să transpună în actele normative din România angajamentele asumate la 
nivel internațional (ex: reglementările WADA în ceea ce privește Dopajul intrate în vigoare la 
1 ianuarie 2021, 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. 
 2. Crearea unei rețele de parteneriate la nivel național și internațional cu actorii 
relevanți ai domeniului pentru a susține reciproc activitatea de educație și lupta împotriva 
dopajului.  
 3. Implementarea unei platforme informatice ce va asigura atât digitalizarea 
activității agenției, cât și conexiunea în timp real cu toți stakeholderii implicați în 
activitatea antidoping (sportivi și personal suport, cluburi, săli de sport etc). Platforma va 
digitaliza, printre altele: 

• fluxurile de avizare/autorizare a sălilor de fitness;  

• gestiunea sportivilor aflați sub jurisdicția ANAD; 

• activitățile educative în cadrul secțiunii e-learning; 

• procesul de management și fluxurile de lucru din cadrul ANAD. 
 4. Realizarea unui studiu la nivel național privind prevenirea și combaterea dopajului 
în sport și adoptarea și testarea a 4 metodologii de lucru ce conduc la îmbunătățirea cadrului 
metodologic privind promovarea unui sport curat și combaterea dopajului, document ce va 
permite maparea situației prezente și construcția documentelor strategice pentru perioada 
2022 - 2026. 
 5. Personalul ANAD va participa la 4 programe de formare distincte derulate în cadrul 
proiectului ce au ca scop creșterea gradului de profesionalizare a acestora. 
 
Prin acest proiect, ANAD este prima agenție la nivel mondial care a beneficiat de finanțare 
din fonduri publice în cadrului unui proiect pentru reconstrucție și digitalizare, având 
potențialul de a deveni model de bună practică la nivel internațional. 


