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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 
pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor au fost sesizate cu Raportul de 
activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2017 (ANAD), în vederea 
întocmirii unui raport comun. 

În conformitate cu prevederile art. 6 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 2017 cuprinde date și informații despre: programul 
de dezvoltare instituțională; programul de educație, informare și prevenire; programul 
de testare doping; programul de analiză doping; programul de cercetare științifică; 
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. 

În urma controalelor efectuate, s-a constat că ANAD se situează la cel mai înalt 
nivel din punct de vedere al organizării interne și al satisfacerii oricăror cerințe externe 
în domeniu. 
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Pe parcursul anului 2017, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a iniţiat 
şi definitivat următoarele proiecte de acte normative: Hotărârea de Guvern nr. 
744/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea 
structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping, Ordinul președintelui ANAD nr. 27/15.02.2017 pentru 
aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea 
dopajului în sport, Ordinul președintelui ANAD nr. 101/08.05.2017 privind aprobarea 
cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping, Ordinul președintelui 
ANAD nr. 101/08.05.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a 
probelor de control doping, Ordinul președintelui ANAD nr. 244/04.10.2017 privind 
aprobarea tarifului pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping - 
studii medii, Ordinul președintelui ANAD nr. 245/04.10.2017 pentru aprobarea Listei 
Interzise pentru anul 2018. 

 
Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 2017 au fost 

constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 86,95%, venituri proprii în 
procent de 12,90% - realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza 
comenzilor cu structurile sportive naţionale şi internaţionale - şi fonduri primite din 
partea UNESCO pentru proiectul „Crearea unei conduite etice şi responsabile în rândul 
sportivilor juniori din centrele olimpice în sprijinul unui sport curat” pentru anii 2016-
2017, în procent de 0,15%.  

 
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 şi 
protejarea sănătăţii segmentului tânăr de populaţie, cu focusare pe sportivi. Grupările 
ţintă cărora li se adresează programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii 
sportivi, personalul medical şi media. 

 
 La finalul anului 2017, au fost efectuate 231 de acțiuni educative (din care 95 
acțiuni prin întâlniri directe și 136 prin intermediul platformei de e-learning 
edu.anad.ro), la care au participat 5.189 sportivi, antrenori, medici, personal asistent al 
sportivilor, elevi și profesori. 136 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 Festivalurile și Jocurile Olimpice. 
 

Programul de testare 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. Bugetul 
alocat pe anul 2017 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 
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o sumă de aproximativ 5,11 lei, foarte mică în raport cu valoarea unui test doping, 
costul minim de prelevare a unei probe biologice fiind de aproximativ 600 lei.  

 ANAD a recoltat un număr de 3.251 probe biologice de la sportivii legitimaţi la 
federaţiile sportive naţionale. Din cele 3.251 de probe doping au fost recoltate 2942 
probe de urină și 309 probe de sânge, în competiție și în afara competiției, fără aviz 
prealabil. Cele mai multe probe de sânge s-au recoltat  la atletism, haltere, schi, fotbal, 
gimnastică și judo, discipline la care efortul este de forţă, viteză şi sportivii au nevoie 
de masă musculară, de ligamente întărite, ceea ce ar putea conduce spre îmbunătăţirea 
artificială a performanţelor sportive şi recurgerea la utilizarea hGH. 

 
 Din bugetul ANAD, în baza planului de testare, au fost recoltate 2.031 probe 
biologice, reprezentând 63% din numărul total de probe. Restul probelor au fost 
recoltate la solicitarea Federaţiilor Sportive Naţionale (953 probe), Comitetului Olimpic 
şi Sportiv Român (222 probe), Cluburilor Sportive Naţionale (45 probe). 
 
  În 2017, Agenţia a inclus în Lotul de Testare înregistrat 138 de sportivi, 
legitimaţi la 35 de federaţii naţionale sportive. Din cei 138 de sportivi, 22 sunt sportivi 
care au fost incluşi fiind în perioada de suspendare. Pentru sportivii din lotul de testare 
înregistrat au fost efectuate 494 de testări  doping din care 403 în afara competiţiei şi 91 
în competiţie. În ceea ce priveşte testarea doping pentru analiza hormonului de creştere, 
ANAD a recoltat 60 de probe de sânge sportivilor dm LTI. 
 

În anul 2017, Agenţia Naţională Anti-Doping a fost desemnată autoritate de 
recoltare de către structuri sportive internaţionale precum: Organizaţia Mondială de 
Rugby (WR), Asociația Internațională de Box Amator (AIBA), Federația Bulgară de  
Atletism  (BAF), Federația Europeană de Handbal (EHF), Federația Internațională de 
Baschet (FIBA), Federația Internațională de Sanie (FIL), Federaţia Internaţională de 
Biatlon (IBU), Federaţia Internaţională de Canoe (ICF),  Federația Internațională de 
BodyBulding (IFBB), Uniunea Mondială de Lupte (UWW), Asociaţia Mondială de Tir 
cu Arcul (WAE), Asociația Mondială de Box (WBA) şi a recoltat 165 probe de urină şi 
39 de sânge.  

 
În baza contractelor semnate cu federaţiile sportive naţionale, ANAD a fost 

autoritate de recoltare la evenimentele internaţionale desfăşurate în România. De 
asemenea, în acord cu prevederile Codului, ANAD a solicitat unor federaţii sportive 
internaţionale acordul pentru a putea fi autoritate de testare la unele competiţii 
internaţionale desfăşurate pe teritoriul României. 

 
Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping a avut ca obiectiv 

general realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniu, iar ca obiective specifice 
elaborarea şi co-participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu și 
diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate. 
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În anul 2016, Agenția Națională Anti-Doping a obținut cofinanțarea UNESCO 

din fondurile pentru eliminarea dopajului în sport pentru derularea proiectului „Crearea 
unei conduite etice și responsabile în rândul sportivilor juniori din Centrele Olimpice în 
sprijinul unui sport curat". Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 iulie 2016 - 30 iunie 
2017 și a avut ca obiective principale prevenirea dopajului în rândul sportivilor olimpici 
juniori și promovarea valorilor sportive și olimpice. În cadrul proiectului s-au 
desfășurat 34 de acțiuni educative, la care au fost prezenți 478 sportivi și 75 de 
persoane din rândul personalului asistent al sportivilor. În cadrul acțiunilor educative 
susținute pentru personalul asistent al sportivilor s-a prezentat lucrarea „Regulile anti-
doping la nivel național și internațional”, iar în acțiunile susținute pentru sportivii 
juniori din aceste Centre Olimpice s-a prezentat lucrarea „Efectele adverse ale 
substanțelor interzise”. 

 
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 și 
în sălile de culturism și fitness.  

 
Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în deplină 

concordanţă cu politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale.  
 
Pentru următoarea perioadă, ANAD şi-a propus următoarele obiective: 

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 Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) 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, care să permită diseminarea experienţei acumulate în activitatea 
anti-doping; asigurarea reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale în 
domeniul luptei împotriva dopajului în sport, promovarea şi susţinerea unor 
reprezentanţi români în organismele de conducere, în comisiile şi comitetele forurilor 
internaţionale în domeniul anti-doping; intensificarea colaborării cu structurile sportive 
internaţionale şi alte organizaţii cu responsabilităţi în domeniul anti-doping. 

 
În domeniul legislativ, Agenţia Naţională Anti-Doping susţine, pentru perioada 

următoare, elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc și elaborarea proiectului Strategiei Naţionale Anti-Doping 
pentru perioada 2018 - 2022. 
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La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 

2017 a participat, ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, şi art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, 
doamna Graziela Elena Vâjială - preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

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

Naţionale Anti-Doping pe anul 2017 şi au apreciat în mod deosebit activitatea 
desfăşurată, 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 2017. 
 

 
                      PREŞEDINTE                PREŞEDINTE  
          Senator Liviu-Marian POP                    Deputat Camelia GAVRILĂ 
     
 
 
                       SECRETAR                                             SECRETAR 
    Senator Doru-Adrian PĂNESCU                       Deputat Robert TURCESCU        
 
 
 
           PREŞEDINTE                   PREŞEDINTE  
            Senator  LÁSZLÓ Attila                         Deputat Corneliu-Florin BUICU
     
 
 
                     SECRETAR                                                 SECRETAR 
     Senator Mihai RUSE                                     Deputat VASS Levente  
 
 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=3f03a91a-4849-4c30-9ffc-7191f1c49d93
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=314&cam=2&leg=2016

