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RAPORT COMUN 
privind Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2015  

 
  

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 2015. 

 
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 2015 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, precum și despre perspectivele viitoare în acest domeniu. 
 

Programul de dezvoltare instituțională are ca obiectiv 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. 

Pe parcursul anului 2015, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a iniţiat şi 
definitivat următoarele proiecte de acte normative: Legea nr.243/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport; proiectul 
Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc a fost armonizat în 
concordanță cu legislația în vigoare; Hotărârea de Guvern nr. 244/2015 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping; Hotărârea de 
Guvern nr.771/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
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organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
244/2015; Ordinului preşedintelui ANAD nr. 244/2015 pentru aprobarea “Listei Interzise” 
pentru anul 2016; Ordinul nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le 
folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping; Ordinului 
preşedintelui ANAD nr. 139/2015 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006; Ordinul nr. 
49/2015 privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare și analizare a probelor de control 
doping; Ordinul nr.108/2015 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenției 
Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru 
activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

Sursele de finanţare ale ANAD pentru anul 2015 au fost constituite din subvenţii de la 
bugetul de stat, în proporţie de 76%, şi din venituri proprii în procent de 24% (3.200 mii lei), 
realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza contractelor şi comenzilor 
cu structurile sportive naţionale şi internaţionale. 
 

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

În anul 2015, 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”, BAKU 2015 - Șansa sportivilor curați”, ”TBILISI 2015 - Şansa 
sportivilor curaţi”, “ATHLETE OUTREACH” şi “Nu dopajului!”. Planul Naţional Anual de 
Educaţie a inclus 193 de acțiuni educative și 45 de instruiri pe programul ADAMS la care au 
participat 2832 elevi, sportivi, antrenori, medici și profesori.  

 
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 2015, ANAD a recoltat 3.008 probe biologice de la sportivii legitimați la 
federațiile sportive naționale, în competiţie şi în afara competiţiei.  

ANAD a avut contract de recoltare cu 53 din cele 62 de federaţii sportive din 
România. Cele mai multe probe de sânge s-au recoltat la judo, lupte,  fotbal, atletism, haltere 
și canotaj, 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.  

În anul 2015, ANAD a inclus în Lotul de testare înregistrat 152 de sportivi, legitimaţi 
la 29 de federaţii naţionale sportive. Pentru sportivii din Lotul de testare înregistrat au fost 
efectuate 475 de testări doping, din care 382 în afara competiţiei şi 93 în competiţie. 

 
În anul 2015, Laboratorul de control doping a analizat un număr de 4.008 de probe. 

Din care la solicitări externe au fost recoltate şi analizate 1.012 probe pentru țări precum 
Turcia, Cipru, Slovenia, dar și pentru structuri sportive. 
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Din totalul probelor analizate, 21 probe au fost declarate pozitive, ceea ce reprezintă o 
creştere cu aproximativ jumătate faţă de anul anterior.  

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.  

În anul 2015, 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 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: realizarea unui număr minim de 

3000 de teste doping în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil; întocmirea 
Planului Național Anual de Testare; întocmirea Lotului de Testare Înregistrat (LTI) conform 
cerinţelor Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii; derularea programului 
pentru paşaportul biologic pentru un lot de 25 sportivi cărora li se vor recolta probe de sânge 
în vederea urmăririi parametrilor hematologici; creșterea numărului de probe recoltate; 
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;  menținerea certificării ISO17025 a LCD și a acreditării 
internaționale a WADA; Laboratorul de Control Doping își propune extinderea portofoliului 
de clienți la nivel internațional; dezvoltarea metodelor imunologice de determinare a 
hormonilor peptidici; dezvoltarea metodelor de identificare a substanțelor interzise; accesarea 
de fonduri pentru activitatea de cercetare; încheierea de parteneriate cu structurile sportive 
naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative; derularea campaniilor 
educative lansate în anii anteriori; elaborarea materialelor educative; lansarea platformei e-
learning pentru grupurile țintă ale ANAD; organizarea Conferințeo Naționale Anuale privind 
activitatea anti-doping în România; participarea la conferințe științifice; organizarea 
cursurilor de formare şi perfecţionare a ofiţerilor de control 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; modificarea şi completarea HG nr.1522/2006. 

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

2015 a participat, ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
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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 2015 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 2015. 

 
 

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


