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RAPORT COMUN 
privind Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2014  

 
  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate şi familie 
din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 
pentru sănătate publică din Senat au fost sesizate, în fond, cu Raportul de activitate al 
Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2014. 

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 2014 cuprinde date și informații despre: programul de 
educație, informare și prevenire; programul de testare și analiză doping, programul de 
cercetare științifică; programul de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de 
substanțe dopante; cooperarea și dezvoltarea internațională, precum și despre perspectivele 
viitoare în acest domeniu. 

Programul de educare şi informare 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 se adresează 
programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii sportivi, personalul medical şi 
media. 

În anul 2014, Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a întocmit Planul Naţional 
Anual de Educaţie, cuprinzând cele cinci campanii educative ce urmau a fi derulate: ”Primii 
paşi pentru un sport curat”, “NANJING 2014 - Şansa sportivilor curaţi”, “SOCHI 2014 - 
Şansa sportivilor curaţi”, “ATHLETE OUTREACH” şi “Nu dopajului!”.  

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. 

La nivel naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului a raportat 950 sportivi de elită şi 
249.673 sportivi legitimaţi.  

În anul 2014, ANAD a recoltat 2.315 probe doping în competiţie şi în afara 
competiţiei. Testele au fost distribuite la 57 din cele 70 de federaţii sportive din România. 
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Cele mai multe probe de sânge s-au recoltat la rugby, lupte, fotbal, atletism, haltere, 
discipline la care sportivii au nevoie de masă musculară, de ligamente întărite, ceea ce i-ar 
putea conduce spre îmbunătăţirea artificială a performanţei sportive şi la utilizarea 
hormonului de creştere. Din numărul total de probe recoltate în anul 2014, 903 au fost 
recoltate de la sportivi junior, tineret, cadeţi şi U16-U23, ceea ce reprezintă un procent de 
39%. 

ANAD a organizat şi coordonat 599 acţiuni de testare doping din care 298 în 
competiţie, recoltându-se 1.321 probe, şi 301 în afara competiţiei, recoltându-se 994 probe.  

În anul 2014, ANAD a inclus în Lotul de testare înregistrat 294 de sportivi, legitimaţi 
la 28 de federaţii naţionale sportive. Pentru sportivii din Lotul de testare înregistrat au fost 
efectuate 523 de testări doping, din care 296 în afara competiţiei şi 228 în competiţie, 432 de 
testări fiind comunicate prin Sistemul de Management şi Administrare Anti-Doping. 

Pe lângă testările solicitate de organizaţiile internaţionale, ANAD a fost solicitată 
direct de federaţiile sportive naţionale de specialitate să organizeze testarea doping conform 
reglementărilor federaţiilor internaţionale la care acestea sunt afiliate. Astfel, din 201 de 
probe recoltate la solicitări externe și prin intermediul federaţiilor naţionale, 140 de probe au 
fost recoltate la evenimente internaţionale care s-au desfăşurat pe teritoriul României.  

ANAD a gestionat 31 cazuri de nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţiile de 
localizare şi 5 teste neefectuate, toate finalizându-se cu o primă sancțiune pentru aceste 
abateri. În anul 2014, la nivel naţional, au fost depistate 14 cazuri de încălcări ale 
reglementărilor anti-doping analitice şi non-analitice care au implicat sportivi şi personal 
asistent al acestora. S-au depistat 6 cazuri la atletism, 4 la culturism, 2 la bob, 1 la handbal şi 
1 la rugby. Din toate acestea, trei au rămas în curs de gestionare la finele anului 2014.  

Cele mai multe cazuri de dopaj s-au înregistrat la disciplinele sportive culturism, 
atletism, powerlifting, haltere, lupte, ciclism. Din totalul cazurilor de dopaj, 71,4% s-au 
depistat la sportivi legitimaţi la cluburile unde s-au înregistrat şi în anii precedenţi încălcări 
ale reglementărilor anti-doping. 

Alarmant este faptul că sportivii utilizează steroizii anabolici androgeni pentru 
îmbunătăţirea artificială a performanţelor, fără să conştientizeze efectele secundare atât din 
punct de vedere al riscului asupra sănătăţii, dar şi din punct de vedere al consecinţelor pe care 
le pot suferi în cazul unui control doping.  

În anul 2014, Laboratorul de control doping a analizat un număr de 3.862 de probe,  
din care 2.308 au fost recoltate de ANAD, la 55 discipline sportive. La solicitări externe au 
fost recoltate şi analizate 1.554 probe pentru țări precum Bosnia, Tunisia, dar și pentru 
structuri sportive: Sport Drug Testing International şi Uniunea Asociaţiilor Europene de 
Fotbal. Din totalul probelor analizate, 16 probe au fost declarate pozitive, ceea ce reprezintă 
o uşoară creştere faţă de anul anterior.  

În anul 2014 au avut loc 42 de cazuri de confiscări de substanţe interzise în valoare de 
aproximativ 60.000 euro. 

Monitorizat permanent de Agenţia Mondială Anti-Doping prin teste periodice de 
evaluare a performanţelor analitice, Laboratorul şi-a dovedit performanţele prin depistarea cu 
succes a substanţelor interzise aflate în teste. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping urmăreşte aprofundarea şi 
înţelegerea mecanismelor implicate în acest fenomen şi dezvoltarea tehnologiilor analitice de 
depistare a substanţelor dopante, concretizată în participarea la simpozioane ştiinţifice şi 
publicarea de lucrări în reviste de specialitate. 
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În anul 2014, cercetătorii Direcţiei de Cercetare şi Laborator Control Doping au 
efectuat studii şi cercetări referitoare la tehnicile de detectare a substanţelor interzise şi la 
aspecte biochimice adiacente domeniului controlului doping. 

În baza Planului anual de control la nivel naţional, au fost organizate, 35 acţiuni de 
control, fiind verificate 242 de săli de culturism şi fitness, în urma lor aplicându-se amenzi 
contravenţionale în sumă de 78.000 lei la 14 societăţi comerciale. ANAD a autorizat un 
număr de 187 societăţi comerciale care desfăşoară activităţi  de culturism sau fitness, din cele 
228 dosare de autorizare depuse. 

Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în deplină concordanţă cu 
politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale.  

Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenției este realizată astfel 
încât să asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale şi specifice. 

Pe parcursul anului 2014, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a iniţiat şi 
definitivat următoarele proiecte de acte normative: Legea nr.128/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum 
şi pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi 
traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc; Legea nr.129/2014 pentru 
aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014;  Hotărârea nr. 
1044/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1522/2006 privind 
aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Agenţiei Naţionale Anti-Doping; Ordinul nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al 
sportivilor care au încălcat reglementările antidoping; Ordinul nr. 58/2014 privind aprobarea 
cuantumului taxelor de analize a suplimentelor nutritive; Ordinul nr.67/2014 privind 
modificarea şi completarea ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
nr.20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de 
control doping; Ordinul nr.121/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-
Doping nr.38/2013; Ordinul nr.289/2014 privind aprobarea “Listei Interzise” pentru anul 
2015. 

Sursele de finanţare ale ANAD pentru anul 2014 au fost constituite din subvenţii de la 
bugetul de stat, în proporţie de 76%, şi din venituri proprii în procent de 24% (3.000 mii lei), 
realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza contractelor şi comenzilor 
cu structurile sportive naţionale şi internaţionale. 

Pentru următoarea perioadă, ANAD şi-a propus: realizarea unui număr minim de 3000 
de teste doping în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil; implementarea 
programului pentru paşaportul biologic şi stabilirea lotului de sportivi cărora li se vor recolta 
probe de sânge în vederea urmăririi parametrilor hematologici; testarea de cel puţin două ori 
a sportivilor din loturile sportive olimpice lărgite; cooperarea cu organizaţiile internaţionale, 
în vederea efectuării de testări doping; menţinerea certificării în conformitate cu Standardul 
sistemului de management al calităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping, ISO 9001:2008;  
încheierea de parteneriate cu structurile sportive naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea 
de acţiuni educative; derularea campaniilor educative lansate în anii anteriori; elaborarea 
materialelor educative armonizate cu noile reglementări care au intrat în vigoare în anul 
2015; accesarea de fonduri pentru activitatea de cercetare; participarea la conferinţe naţionale 
şi internaţionale; controlul Staţiilor de Control Doping; participarea cu experţi la reuniunile 
organizate de Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţia, Ştiinţă şi 
Cultură , Uniunea Europeană, Agenţia Mondială Anti-Doping; întocmirea Lotului de Testare 
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Înregistrat (LTI) conform cerinţelor Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii;  
organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare a ofiţerilor de control doping. 

În domeniul legislativ, Agenţia Naţională Anti-Doping susţine, pentru perioada 
următoare, adoptarea 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; modificarea şi completarea HG nr.1056/2009; susţinerea proiectului de lege 
privind suplimentele alimentare. 

 
La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 

2014 a participat, ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, şi ale art. 61 din Regulamentul Senatului, 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 2014 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 2014. 

 
 

                      PREŞEDINTE             PREŞEDINTE  
           Deputat Adrian Nicolae DIACONU              Senator Ecaterina ANDRONESCU  
     
 
 
                         SECRETAR                                                 SECRETAR 
            Deputat  Victor CRISTEA                            Senator Dumitru OPREA 
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          Deputat Corneliu-Florin BUICU  Senator Ion LUCHIAN     
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  Deputat  Lucreția ROSCA                       Senator Florian-Dorel  BODOG 


