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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 2016 (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 2016 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. 

Pe parcursul anului 2016, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a 
iniţiat şi definitivat următoarele proiecte de acte normative:  Proiect de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi 
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combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe cu grad mare de risc; 
Hotărârea de Guvern nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, 
numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de Control Doping 
şi 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 preşedintelui ANAD nr. 278/12.10.2016 
pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2017; Ordinul preşedintelui ANAD 
nr.265/05.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de apel; Ordinul preşedintelui ANAD nr. 212/08.08.2016 pentru 
completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 
49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor 
de control doping; Ordinul preşedintelui ANAD nr. 151/31.05.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a 
sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările 
anti-doping. 

Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 2016 au 
fost constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 75% şi din 
venituri proprii în procent de 25%, 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. 

Planul Naţional Anual de Educaţie a inclus 102 acţiuni distribuite în 
campaniile educative implementate de ANAD. La finalul anului 2016, s-au realizat 
134 acţiuni la care au participat 4546 sportivi, antrenori, medici, personal asistent 
al sportivilor, elevi şi profesori. 118 sportivi au accesat platforma e-learning 
edu.anad.ro în vederea obţinerii atestatului de educaţie anti-doping pentru 
participarea la Jocurile Olimpice de la Rio. 

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. 

În anul 2016, ANAD a recoltat un număr de 3428 probe biologice de la 
sportivi legitimaţi la federaţiile sportive naţionale. Probele biologice au fost 
recoltate în cadrul a 820 acţiuni de testare doping (414 acţiuni în competiţie şi 406 
acţiuni în afara competiţiei). 

Din bugetul ANAD au fost recoltate 1848 probe biologice, reprezentând 
54% din numărul total de probe. Restul probelor au fost recoltate la solicitarea 
Federaţiilor Sportive Naţionale (1186 probe), a Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român (358 probe) şi a Cluburilor Sportive Naţionale (36 probe). 

http://edu.anad.ro/
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Cele mai multe probe de sânge s-au recoltat la canotaj, handbal, atletism, 
lupte, fotbal, haltere, kaiac canoe, judo şi culturism discipline la care efortul este de 
forţă-viteză şi sportivii au nevoie de masă musculară, de ligamente întărite ceea ce 
ar putea determina îmbunătăţirea artificială a performanţei sportive şi recurgerea la 
utilizarea hormonului de creştere.  

În 2016, Agenţia a inclus în Lotul de testare înregistrat 144 de sportivi, 
legitimaţi la 31 de federaţii naţionale sportive, 8 sportivi fiind în perioada de 
suspendare. 

Pentru sportivii din lotul de testare înregistrat au fost efectuate 505 testări  
doping din care 395 în afara competiţiei şi 10 în competiţie. În ceea ce priveşte 
testarea doping pentru analiza hormonului de creştere, ANAD a recoltat 110 de 
probe de sânge sportivilor dm LTI. 

În anul 2016, Laboratorul de Control Doping a analizat un număr total de 
4080 de probe (3595 probe de urină şi 485 probe de sânge). Din totalul probelor de 
sânge analizate, 93 probe de sânge au fost pentru determinarea parametrilor 
hematologici pentru paşaportul biologic al sportivului şi 392 probe de sânge pentru 
detectarea abuzului de hormon de creştere. 

Din numărul total de probe, 3428 probe au fost analizate pentru ANAD 
(3061 probe de urină şi 367 probe de sânge) şi 652 pentru clienţi externi (534 
probe de urină şi 118 probe de sânge).  

Din totalul probelor analizate, 61 probe au fost declarate pozitive (din care 
51 probe au fost depistate în probele recoltate de ANAD conform planului naţional 
de testare şi 10 probe au fost depistate în probele analizate ca urmare a solicitărilor 
externe); 30 pe modulatori metabolici (toate pe meldonium), 14 pe agenţi 
anabolici, 11 pe diuretice, 3 pe stimulente, 1 pe canabinoizi, 1 pe beta-2-agonişti şi 
1 pe hormoni peptidici (pe hormon de creştere, hGH). 

Având în vedere notorietatea de care se bucură ANAD pe plan extern, mai 
multe organizaţii sportive din străinătate au desemnat Agenţia ca autoritate de 
recoltare la o serie de competiţii internaţionale desfăşurate pe teritoriul României 
în anul 2016. S-au recoltat un număr de 124 probe de urină şi 25 de sânge. 

Astfel, în 2016, au fost în derulare contractele cu Agenţia de Control 
Antidoping din Bosnia şi UEFA. Un număr semnificativ de probe au fost analizate 
pe bază de comandă directă, în special de la International Ski Federation, 
International Biathlon Union, International Association of Athletics Federations, 
International Sambo Federation, International Rowing Federation şi Federation 
Internationale d'Escrime. 

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 2016 cercetătorii LCD au efectuat studii şi cercetări referitoare la 
tehnicile analitice de detectare a substanţelor interzise şi la aspecte biochimice 
adiacente domeniului controlului doping. Laboratorul a continuat participarea în 
parteneriat cu proiectul de cercetare „Dried Blood Spots (DBS) in Sports Drug 
Testing” (proiect finanţat de WADA). Tot în parteneriat cu Laboratorul de Control 
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Doping din Köln, LCD a participat la proiectul „Determination of detection 
windows of Mildronate (Meldonium) in urine after single and multiple oral 
administration in healthy volunteers” (proiect finanţat de WADA).  

În cadrul Programului de prevenire și combatere a producerii și traficului 
ilicit de substanțe dopante s-au 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 50 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 9001:2015; menținerea certificării ISO17025 
a LCD și a acreditării internaționale a WADA; accesarea de fonduri pentru 
activitatea de cercetare prin propuneri de proiecte la competiţiile lansate în cadrul 
proiectelor finanţate în ţară şi în străinătate; realizarea de parteneriate pentru 
colaborarea la proiectele de cercetare ştiinţifică, cu unităţi de cercetare de prestigiu 
din ţară şi străinătate; încheierea de parteneriate cu structurile sportive naţionale 
pentru organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative; derularea campaniilor 
educative lansate în anii anteriori; elaborarea materialelor educative suport pentru 
desfăşurarea programelor de educaţie, prevenire și combatere a traficului ilicit de 
substanţe interzise; lansarea unei campanii educative adresată sportivilor juniori și 
elaborarea materialelor suport necesare; participarea la conferințe științifice; 
organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare a ofiţerilor de control doping; 
dezvoltarea platformei de e-learning lansată în anul2016. 

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. 

La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe 
anul 2016 a participat, ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi art. 61 din Regulamentul 
Senatului, doamna Graziela Elena Vâjială – preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-
Doping. 

Membrii Comisiilor au luat act de conţinutul Raportului de activitate al 
Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2016 şi au apreciat în mod deosebit 
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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 2016. 
 
 

 
                      PREŞEDINTE                 PREŞEDINTE  
     Senator Ecaterina ANDRONESCU                       Deputat Camelia GAVRILĂ 
     
 
 
 
 
                       SECRETAR                                                         SECRETAR 
             Senator Liliana SBÎRNEA                      Deputat Robert Nicolae 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

