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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei naționale antidoping
pentru perioada 2007—2012 și a Planului de acțiune
pentru implementarea acesteia
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 lit. a) din
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ce

Art. 1. — Se aprobă Strategia națională antidoping pentru perioada 2007—
2012, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei
naționale antidoping pentru perioada 2007—2012, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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București, 1 august 2007.
Nr. 894.
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ANEXA Nr. 1

S T R A T E G I A N A Ţ I O N A L Ă A N T I D O P I N G P E N T R U P E R I O A D A 2007—2012

TITLUL I
Consideraţii generale
CAPITOLUL I
Introducere
Strategia naţională antidoping pentru perioada 2007—2012
a fost elaborată pentru a realiza o concentrare mai eficientă a
activităţilor şi resurselor pentru următorii 6 ani. Strategia
respectă prevederile Codului mondial anti-doping şi subliniază
obiectivele-cheie ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, principalele
strategii, programele şi indicatorii de performanţă necesari
pentru a direcţiona şi evalua eficienţa activităţii Agenţiei
Naţionale Anti-Doping.
Dopajul în sport este rezultatul îmbinării factorilor individuali,
culturali, sociali şi psihologici. Prevenirea dopajului în sport
trebuie să se bazeze pe înţelegerea clară a naturii complexe a
acestei probleme, precum şi pe îmbinarea cuprinzătoare a
strategiilor tuturor autorităţilor implicate în activitatea sportivă

pentru a reuşi eradicarea dopajului în sport, recunoscut ca o
problemă gravă ce prejudiciază principiile fundamentale ale
sportului.
Agenţia Naţională Anti-Doping recunoaşte existenţa acestei
probleme şi stabileşte strategia şi obiectivele în conformitate cu
prevederile Convenţiei împotriva dopajului a Consiliului Europei,
ratificată de România prin Legea nr. 171/1998, şi ale Codului
mondial anti-doping, asumate de Guvernul României prin
semnarea Memorandumului de la Copenhaga din 3—5 martie
2003.
Cele două obiective-cheie ale Codului mondial anti-doping
sunt:
— protejarea dreptului fundamental al sportivilor de a
participa la un sport fără dopaj şi promovarea sănătăţii,
corectitudinii şi egalităţii în şanse a sportivilor din toate sporturile
şi din întreaga lume;
— asigurarea de programe antidoping armonizate,
coordonate şi eficiente, atât la nivel naţional, cât şi internaţional,
cu privire la depistarea, combaterea şi prevenirea dopajului.
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methods and measurements in the fight against doping şi
CAFDIS – Concerted action in the fight against doping în sport.
Viziunea acestei strategii, o lume care să aprecieze şi să
promoveze un sport curat, are la bază prevederile Codului
mondial anti-doping.
„Programele antidoping încearcă să promoveze valorile
intrinseci ale sportului. La aceste valori se face deseori referire
ca reprezentând spiritul sportului; reprezintă esenţa
olimpismului; reprezintă modalitatea noastră de a juca cinstit.
Spiritul sportului semnifică celebrarea spiritului, trupului şi minţii
umane.” (Codul mondial anti-doping)
Elaborarea Strategiei naţionale antidoping are ca temei legal
prevederile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
În considerarea atribuţiilor consacrate prin Legea
nr. 227/2006 şi a obiectivelor pe care şi le-a propus, Agenţia
Naţională Anti-Doping este responsabilă la nivel naţional de
adoptarea, punerea în practică şi armonizarea reglementărilor în
domeniu cu cele existente pe plan internaţional.
Cheia succesului în lupta împotriva dopajului o reprezintă
colaborarea dintre Agenţie, autorităţile publice implicate în sport
şi structurile sportive, sintetizată în deviza Agenţiei Naţionale
Anti-Doping — „Împreună pentru un sport curat”. Numai formând
o echipă, în baza unor parteneriate pe care Agenţia Naţională
Anti-Doping îşi propune să le încheie cu structurile sportive şi
alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, se va
reuşi crearea şi menţinerea percepţiei sportivilor asupra faptului
că politica antidoping este aceea de a proteja sănătatea
acestora şi nu de a aduce prejudicii asupra performanţelor şi
imaginii lor.
Misiunea Agenţiei Naţionale Anti-Doping constă în
promovarea, coordonarea şi monitorizarea, la nivel naţional, a
luptei împotriva dopajului în sport, în toate formele sale.
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Recunoaşterea faptului că dopajul contravine spiritului
sportului reprezintă punctul de pornire al acestei strategii care
urmăreşte să protejeze sănătatea şi etica sportivă prin
eliminarea utilizării substanţelor interzise şi/sau a metodelor
interzise şi păstrarea unui mediu corect şi echitabil.
Strategia implică reformarea anumitor mentalităţi din sistemul
actual, alocarea de resurse umane suficiente, instruirea şi
perfecţionarea personalului calificat, precum şi eforturi financiare
care trebuie asumate.
Lupta împotriva dopajului trebuie să fie susţinută de
programe din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării
tehnologice, al politicilor de sănătate publică, cooperării cu alte
autorităţi publice şi cu autorităţile de control pentru stoparea
traficului ilicit de substanţe dopante şi farmaceutice, acţiuni ce se
vor desfăşura în cadrul unor proiecte ce vor avea ca obiectiv
acumularea de noi cunoştinţe, reducerea deficitului informaţional
în domeniu şi găsirea de soluţii pentru diminuarea şi, în final,
eradicarea dopajului în sport.
În România în ultimii 15 ani s-a constatat folosirea
substanţelor şi metodelor interzise în rândul sportivilor, fapt ce
reprezintă un pericol la nivelul sănătăţii publice şi al principiilor
esenţiale ale sportului şi olimpismului. Guvernul României,
recunoscând importanţa acestui domeniu, s-a implicat în lupta
împotriva dopajului, înfiinţând Agenţia Naţională Anti-Doping [art.
86 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare], instituţie publică cu
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonată
de primul-ministru prin Cancelaria Primului-Ministru, cu
responsabilitate în coordonarea şi conducerea activităţii antidoping la nivel naţional.
Laboratorul de control doping — direcţie în cadrul Agenţiei
Naţionale Anti-Doping, autonom din punct de vedere analitic,
constituie un instrument eficient în lupta antidoping şi reprezintă
singura unitate de referinţă la nivel naţional care efectuează
analize de control doping sportivilor, fiind dotat cu echipamente
performante compatibile cu cele existente în laboratoarele
acreditate de Agenţia Mondială Anti-Doping. Personalul din
cadrul laboratorului este specializat în domeniul controlului
doping, participând frecvent la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, diseminând rezultatele cercetărilor efectuate prin
publicaţii şi în reviste de specialitate.
În cadrul acţiunilor de luptă antidoping, în anul 2001, s-a
iniţiat procedura de acreditare a Laboratorului de control doping
în conformitate cu Standardul european SR EN ISO 17025,
aceasta fiind obţinută în aprilie 2004.
Strategia Agenţiei Naţionale Anti-Doping evidenţiază
angajamentul necondiţionat în lupta împotriva dopajului,
toleranţa zero în ceea ce priveşte dopajul, promovarea fairplayului prin programe şi campanii educative coerente cu parteneri
din domeniu: Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic
şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, direcţiile pentru
sport judeţene, cluburile sportive, Autoritatea Naţională pentru
Tineret, Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
Promovarea şi susţinerea cerinţelor anti-doping sunt în
concordanţă cu cele ale politicii internaţionale în domeniu,
răspunzând exigenţelor formulate de Consiliul Europei, Agenţia
Mondială Anti-Doping şi UNESCO, respectând, de asemenea,
principiile Cartei olimpice, ale Cartei pentru sport şi educaţie
fizică a UNESCO, Rezoluţia (76) 41 a Comitetului Miniştrilor
Consiliului Europei — „Carta sportului european pentru toţi”,
recomandările nr. (79) 8 asupra dopajului în sport şi nr. R (84)
19 din „Carta anti-doping în sport”, Tratatul european nr. 135 şi
prevederile programelor mondiale HARDOP – Harmonisation of
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CAPITOLUL II
Principii
Principiul de bază după care se structurează strategia
Agenţiei Naţionale Anti-Doping poate fi rezumat de sintagma:
informare-educare-prevenire-testare-cercetare pentru un sport
curat.
Totodată strategia antidoping va respecta următoarele
principii generale:
— principiul bunei guvernări, conform căruia Agenţia
Naţională Anti-Doping trebuie să îşi stabilească acţiuni clare,
eficiente, pe baza unor obiective bine stabilite şi să aibă
capacitatea şi flexibilitatea de a răspunde rapid necesităţilor
sociale;
— principiul responsabilităţii — care impune Agenţiei
Naţionale Anti-Doping obligaţia de a formula politici publice şi
de a răspunde pentru eficienţa şi implementarea acestora, de a
accepta şi suporta consecinţele neîndeplinirii acestei obligaţii;
— principiul obiectivităţii — mesajele şi informaţiile transmise
de Agenţia Naţională Anti-Doping vor avea un caracter obiectiv,
astfel încât să asigure o imagine credibilă atât la nivel naţional,
cât şi la nivel internaţional;
— principiul continuităţii — activităţile desfăşurate în cadrul
acestui program au un caracter permanent şi se bazează pe
experienţa anterioară acumulată de structurile de profil;
— principiul complementarităţii — acţiunile de informare
desfăşurate de Agenţia Naţională Anti-Doping vor fi coordonate
cu efortul instituţiilor responsabile în domeniul sportului, în
vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport;
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acreditarea internaţională de către Agenţia Mondială AntiDoping a laboratorului şi susţinerea acreditării internaţionale a
laboratorului şi de către autorităţi guvernamentale şi
nonguvernamentale cu responsabilităţi în domeniu;
3. certificarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping, privind
managementul calităţii în conformitate cu cerinţele Standardului
Internaţional ISO 9001:2000;
4. protejarea dreptului fundamental al sportivului de a
practica un sport curat pentru promovarea sănătăţii,
corectitudinii şi echităţii. Respectarea Codului mondial antidoping, document universal valabil pe care se bazează
Programul mondial anti-doping în domeniul sportului;
5. iniţierea, organizarea, susţinerea şi desfăşurarea
programului de educaţie, informare şi prevenţie, precum şi
derularea în cadrul programului a unor proiecte şi campanii
educative coerente, credibile şi eficiente, armonizate cu
programele la nivel european şi mondial; creşterea gradului de
conştientizare şi educare a sportivilor, antrenorilor, personalului
tehnic şi medicilor de lot asupra pericolelor şi consecinţelor
practicării dopajului; crearea şi asigurarea unei viziuni strategice
unitare cu privire la informarea, educarea şi prevenirea dopajului
în sport în concordanţă cu prevederile legislative de specialitate
în vigoare, având în vedere calitatea României de membru al
Uniunii Europene;
6. elaborarea şi implementarea programului de cercetare în
domeniu, prin proiecte cu teme specifice;
7. elaborarea unor proiecte specifice dedicate Jocurilor
Olimpice;
8. creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice şi a
veniturilor proprii în finanţarea programelor de cercetare, de
educare, prevenire şi testare;
9. promovarea şi susţinerea reprezentanţilor români în
organismele internaţionale;
10. modernizarea bazei materiale în vederea desfăşurării
activităţii de control doping în conformitate cu prevederile
Standardului internaţional pentru testare.
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— principiul prevenirii — conform căruia identificarea
anticipată şi înlăturarea în timp util a premiselor de apariţie a
fenomenelor de dopaj sunt prioritare şi imperative;
— principiul eficienţei — în combaterea dopajului se bazează
pe evaluarea continuă a activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping
atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete, cât şi al
managementului instituţional;
— principiul cooperării şi coerenţei — în baza căruia
instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea dopajului trebuie
să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie coerentă
asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce
urmează a fi luate;
— principiul transparenţei, consultării societăţii civile şi al
dialogului social — care impune, pe de o parte, transparenţa
procesului decizional, iar pe de altă parte, consultarea societăţii
civile din domeniul sportului în cadrul acestui proces;
— principiul utilităţii — construcţia mesajelor Agenţiei
Naţionale Anti-Doping va ţine cont de nevoile de informare a
grupurilor-ţintă;
— principiul diferenţierii — conform căruia mesajelor
nediferenţiate li se vor adăuga mesaje în concordanţă cu
particularităţile fiecărui grup-ţintă;
— principiul confidenţialităţii — datele personale ale
sportivilor testaţi sau cele obţinute în urma unor acţiuni din
programele educative, de cercetare şi informare sunt strict
confidenţiale;
— principiul parteneriatelor public-private — care recunoaşte
importanţa cooptării societăţii civile, a structurilor sportive, a unor
organisme guvernamentale şi nonguvernamentale în activităţile
concrete de implementare a măsurilor de prevenire şi
combatere a dopajului în sport.
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Scop
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Scopul strategiei este prevenirea şi combaterea folosirii de
substanţe şi/sau metode interzise în rândul sportivilor şi al
acelora care practică activităţi de educaţie fizică şi sport
individual sau în grup, în săli de sport altfel organizate decât ca
structuri sportive (în special în sălile de fitness).
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CAPITOLUL IV
Obiective

TITLUL II
Direcţii de acţiune

D

Strategia antidoping urmăreşte implementarea valorilor
esenţiale ale sportului, şi anume: corectitudine, egalitate de
şanse, fairplay şi onestitate. Totodată se urmăreşte
sensibilizarea tuturor structurilor ce au atribuţii în sfera sportului,
pentru desfăşurarea unor acţiuni eficiente şi dezvoltarea unei
cooperări reale.
Obiectivele generale ale strategiei antidoping sunt
următoarele:
1. recunoaşterea internaţională a Agenţiei Naţionale AntiDoping ca fiind un partener credibil şi competent în activitatea de
prevenire şi combatere a dopajului în sport, atât de către
structurile specializate ale Consiliului Europei şi ale Agenţiei
Mondiale Anti-Doping, cât şi de către statele membre ale Uniunii
Europene; aderarea Agenţiei Naționale Anti-Doping la Asociaţia
Agenţiilor Naţionale (ANADO) şi Organizaţia Anti-Doping a
ţărilor din Europa Centrală (CEADO); armonizarea cadrului
legislativ şi procedural cu practicile internaţionale;
2. menţinerea acreditării ISO 17025 a Laboratorului de
Control Doping în conformitate cu Standardul european SR EN
17025, condiţie pentru acreditarea laboratorului de către Agenţia
Mondială Anti-Doping, menţionată în raportul de ţară întocmit de
delegaţia Consiliului Europei. Efectuarea demersurilor pentru

CAPITOLUL I
Organizarea şi desfăşurarea activităţii antidoping
În vederea alinierii României la standardele europene, s-a
înfiinţat Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu
personalitate juridică şi autonomie decizională în activitatea antidoping, fiind direct responsabilă de adoptarea şi punerea în
practică la nivelul întregii ţări a reglementărilor în domeniu, de
organizarea şi efectuarea controalelor doping, de desfăşurarea
audierilor sportivilor şi a altor persoane susceptibile de
încălcarea reglementărilor în materie.
Reglementările antidoping la nivel naţional au fost elaborate
în concordanţă cu cele ale politicii internaţionale în domeniu,
răspunzând exigenţelor formulate de Consiliul Europei, Agenţia
Mondială Anti-Doping şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, tiinţă şi Cultură.
De asemenea, consecvenţa autorităţilor guvernamentale în
politica antidoping s-a concretizat prin ratificarea Convenţiei
împotriva dopajului a Consiliului Europei, prin Legea
nr. 171/1998 şi prin semnarea Memorandumului de la
Copenhaga, în martie 2003, prin care România s-a angajat să
respecte Codul mondial anti-doping şi să îl implementeze la
nivel naţional.
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I.1.1. Educaţia şi informarea sportivilor

Obiectivul general este acela de a dezvolta atitudini şi practici
la nivelul întregii populaţii sportive în scopul adoptării unui stil
de viaţă sănătos.
Educaţia şi informarea de bună calitate presupun aplicarea
modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, în funcţie de
nivelul de performanţă al sportivilor.
A. EDUCAŢIA ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU SPECIFIC SPORTIV
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Îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie este absolut
necesară în contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii
de familie, al comunităţii, al societăţii multiculturale şi al
globalizării. Educaţia în unităţile de învăţământ cu specific
sportiv necesită o pregătire continuă şi iniţierea unor proiecte
specifice în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite
specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi,
societatea civilă, mass-media şi comunitate. În concordanţă cu
această tendinţă mondială, Agenţia Naţională Anti-Doping va
colabora cu Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului,
facultăţile de educaţie fizică şi sport, Centrul Naţional de
Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în vederea descurajării
utilizării substanţelor şi/sau a metodelor interzise în scopul
creşterii performanţei sportive, dar şi a sensibilizării populaţiei
şcolare din instituţiile cu profil sportiv, în scopul evitării practicării
dopajului.
B. EDUCAŢIA I INFORMAREA SPORTIVILOR JUNIORI
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Intervenţia precoce în educarea şi informarea antidoping
este o condiţie necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Agenţiei
Naţionale Anti-Doping. Formarea sportivilor începe încă din
copilărie şi deprinderea atitudinilor şi comportamentelor antidoping de la o vârstă cât mai fragedă este importantă pentru
devenirea lor ca sportivi de performanţă. În vederea realizării
acestor obiective, sunt necesare strategiile de educaţie care se
bazează pe conceptul de „role-model”. Aceste tipuri de abordări
pedagogice de tip modern au ca scop promovarea unor imagini
credibile din rândul sportivilor de elită, care vor putea să
acţioneze ca modele pentru generaţiile următoare, principalul
avantaj fiind obţinerea unor efecte pe termen lung.
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În vederea realizării obiectivelor pe care şi le-a stabilit,
Agenţia Naţională Anti-Doping urmăreşte să iniţieze şi să
dezvolte următoarele programe:
1. Programul de educaţie, informare şi prevenire porneşte
de la premisa faptului că este mai uşor să previi decât să
combaţi. Principiul fundamental al acestui program este acela
de a păstra spiritul sportiv prin descurajarea sportivilor de a
utiliza substanţe şi/sau metode interzise. În cadrul acestui
program se vor derula proiecte de informare şi educare a
sportivilor şi a persoanelor din anturajul acestora, în vederea
cunoaşterii substanţelor şi metodelor interzise, a efectelor
acestora asupra organismului şi performanţei sportive, a
procedurilor de control doping, a drepturilor şi responsabilităţilor
sportivilor. De asemenea, prin acest program educativ se
urmăreşte şi sensibilizarea publicului larg la aspectele
importante ale problematicii antidoping.
2. Programul de testare doping va urmări întocmirea unui
plan anual de testare doping în competiţie şi în afara competiţiei,
pe baza informaţiilor primite de la celelalte organisme cu atribuţii
în desfăşurarea activităţii de educaţie fizică şi sport. În cadrul
acestui program se va pune un accent deosebit pe testările
desfăşurate fără aviz prealabil, precum şi pe testările-ţintă.
3. Programul de cercetare va avea ca obiectiv derularea de
cercetări cu caracter sociopsihologic, medical, juridic, precum şi
pentru dezvoltarea tehnologiilor de identificare a substanţelor
interzise. Pentru obţinerea celor mai bune rezultate sunt
necesare dotarea permanentă a laboratorului cu echipament
performant, la nivelul exigenţelor celor mai moderne laboratoare
pe plan mondial, şi perfecţionarea continuă a întregului personal
al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
4. Programul de cooperare internaţională va avea ca obiectiv
intensificarea relaţiilor de colaborare cu Agenţia Mondială AntiDoping, Consiliul Europei, organizaţiile naţionale antidoping,
structurile sportive şi alte autorităţi guvernamentale şi
nonguvernamentale — naţionale şi internaţionale — implicate
în lupta împotriva dopajului în sport.
I.1. Programul de educaţie, informare şi prevenire
Dimensiunea educativă este foarte importantă în activitatea
antidoping, deoarece ea este esenţa principiului prevenţiei, prin
care se poate păstra spiritul sportului curat, aşa cum este
specificat în Codul mondial anti-doping.
Obiectivul general al Programului de educaţie, informare şi
prevenire este de creştere a gradului de conştientizare şi de
educare a sportivilor, antrenorilor, personalului tehnic şi
medicilor de lot asupra pericolelor şi consecinţelor practicării
dopajului.
În acest sens, Agenţia Naţională Anti-Doping va desfăşura
mai multe proiecte în cadrul Programului de educaţie, informare
şi prevenire:
1. campanii de informare şi educare a sportivilor, diferenţiate
în funcţie de disciplinele sportive şi de categoriile de vârstă ale
acestora;
2. iniţierea de campanii de informare cu personalul asistent,
managerii şi specialiştii structurilor sportive;
3. organizarea de seminarii ştiinţifice şi de informare pentru
specialişti, în scopul responsabilizării factorilor de răspundere
din sport în raport cu problematica dopajului;
4. elaborarea şi realizarea de materiale cu caracter
informativ;
5. realizarea unor întruniri informativ-educative cu
reprezentanţi ai mass-media.

5

C. EDUCAŢIA I INFORMAREA SPORTIVILOR DE ELITĂ

Sportivii de elită, juniori şi seniori, reprezintă grupul-ţintă cel
mai important pentru campaniile şi acţiunile desfăşurate de
Agenţia Naţională Anti-Doping. Educarea şi informarea
sportivilor de elită au ca scop necesitatea dobândirii
competenţelor de valorizare personală pentru integrarea în viaţa
sportivă, dar şi îmbunătăţirea şanselor de a se menţine în
activitate prin reducerea utilizării substanţelor dopante şi a
metodelor interzise. Un alt scop este acela de a crea un mediu
activ în lupta antidoping, prin implicarea sportivilor activi sau
retraşi din viaţa sportivă ca ambasadori ai Agenţiei Naţionale
Anti-Doping în programele educative şi promovarea în rândul
tinerilor a importanţei eticii, fairplay-ului şi integrităţii în sport.
I.1.2. Educaţia şi informarea personalului asistent

Obiectivul general este de a dezvolta atitudini şi practici la
nivelul personalului asistent al sportivilor în scopul promovării
unui stil de viaţă sănătos.
Antrenorii sunt priviţi ca având o puternică influenţă asupra
comportamentului şi atitudinilor sportivilor. Aceştia joacă un rol
crucial în viaţa sportivilor, ajutându-i să îşi realizeze obiectivele,
dar reprezintă şi modele, chiar mentori pentru aceştia. Astfel, ei
sunt cei mai importanţi agenţi în prevenirea utilizării de
substanţe şi metode interzise de către sportivi. De aceea este
importantă includerea lor în programele de educare şi informare,
pentru a responsabiliza întregul personal asistent al sportivilor
în raport cu problematica dopajului şi de a-i sensibiliza,
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1. realizarea unor campanii la nivel zonal cu directorii
direcţiilor pentru sport judeţene, managerii cluburilor sportive şi
directorii şcolilor şi liceelor cu profil sportiv, în vederea
responsabilizării factorilor de răspundere din sport în raport cu
problematica dopajului;
2. elaborarea şi realizarea de materiale cu caracter
informativ: buletinul informativ, ghidul sportivului, pliante şi
broşuri, poster;
3. sensibilizarea şi implicarea mass-mediei în lupta împotriva
dopajului în sport, precum şi crearea oportunităţilor şi stimularea
participării reprezentanţilor acesteia la susţinerea, prin mijloace
specifice, a programelor, proiectelor şi campaniilor antidoping.
I.2. Programul de testare doping
Controlul doping este procesul care include planificarea
distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice,
transportul probelor, analiza de laborator, gestionarea
rezultatelor, audieri, sancţiuni şi apeluri.
Testare doping: parte a procesului de desfăşurare a
controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor,
recoltarea de probe biologice, manipularea lor şi transportul
probelor biologice la laborator.
Obiectivul general al Programului de testare doping îl
reprezintă asigurarea unui număr relevant de teste în competiţie
şi în afara competiţiei fără aviz prealabil, avându-se în vedere
numărul sportivilor legitimaţi şi numărul sportivilor de elită la
nivel naţional, precum şi protejarea sănătăţii sportivilor şi a
principiilor etice şi a fairplay-ului la toate manifestările sportive.
În vederea îndeplinirii obiectivului general, Agenţia Naţională
Anti-Doping, prin Programul de testare doping, întocmeşte
Planul naţional anual de testare, Lotul de testare înregistrat şi
Lotul de testare ţintă, efectuează controale doping în competiţie
şi în afara competiţiei, gestionează rezultatele controlului doping
şi scutirile pentru uz terapeutic, implementează programul
ADAMS al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, se asigură de
respectarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 227/2006,
referitoare la amenajarea staţiilor de control doping, şi
controlează modul în care se desfăşoară testarea doping.
I.3. Programul de cercetare
Dezvoltarea activităţii în domeniul cercetării ştiinţifice,
alinierea cercetărilor româneşti la standardele Uniunii Europene
reprezintă o prioritate. Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor
ştiinţifice în această zonă vizează aprofundarea cunoştinţelor în
domeniu, creşterea eficienţei controlului doping şi implicit
diminuarea cazurilor de dopaj în rândul sportivilor şi înţelegerea
mecanismelor implicate în acest fenomen. Obiectivele generale
ale programului de cercetare sunt:
A. efectuarea analizelor de control doping pentru dovedirea
eventualelor cazuri de dopaj prin evidenţierea substanţelor
incluse pe Lista interzisă şi obţinerea acreditării din partea
Agenţiei Mondiale Anti-Doping;
B. elaborarea şi dezvoltarea unor proiecte şi programe de
cercetare ştiinţifică privind elucidarea mecanismelor biochimice
de metabolizare a substanţelor interzise în sport şi cercetări în
domeniul ştiinţelor socioumane.
Obiectivele specifice care vor fi urmărite în cadrul obiectivului
general A vizează în primul rând obţinerea acreditării
Laboratorului de Control Doping din partea Agenţiei Mondiale
Anti-Doping, în scopul recunoaşterii la nivel internaţional a
rezultatelor analizelor efectuate.

a

I.1.3. Alte proiecte specifice

Procesul de acreditare internaţională se desfăşoară în etape
şi a avut ca punct de pornire obţinerea, în anul 2004, a acreditării
conform standardului SR EN ISO 17025, pentru laboratoarele
de testare analitică, acreditare ce trebuie menţinută prin audituri
de reacreditare efectuate de organismul naţional RENAR.
Auditurile naţionale şi internaţionale presupun actualizarea
permanentă a documentelor sistemului calităţii pentru
conformitatea cu cerinţele standardelor ISO şi a documentelor
tehnice elaborate de Agenţia Mondială Anti-Doping.
În acest sens, Laboratorul de Control Doping desfăşoară
activităţi de cercetare pentru optimizarea metodologiilor
existente şi dezvoltarea de noi tehnologii analitice, odată cu
creşterea numărului de compuşi detectaţi, introduşi anual pe
Lista interzisă elaborată de Agenţia Mondială Anti-Doping.
Aceste activităţi implică, pe lângă procurarea materialelor de
referinţă pentru toate substanţele interzise, participarea la
testele interlaboratoare organizate de AMAD în scopul verificării
detecţiei corecte a acestor substanţe. Rezultatele testelor
interlaboratoare constituie un criteriu important de evaluare a
competenţei laboratorului în procesul obţinerii acreditării
internaţionale.
Realizarea obiectivelor legate de acreditarea internaţională
obligă specialiştii laboratorului să fie la curent cu cerinţele şi
noutăţile domeniului prin participări la specializări şi
simpozioane, precum şi prin menţinerea contactelor
profesionale şi schimburi de experienţă cu specialiştii din
laboratoarele acreditate, de renume în domeniu.
Pentru realizarea obiectivului general B, activitatea de
cercetare îşi propune să susţină politica antidoping a Agenţiei
Naţionale Anti-Doping de diminuare a cazurilor de dopaj în
rândul sportivilor, dezvoltând programe de cercetare ştiinţifică
care să aprofundeze cunoştinţele în domeniul controlului doping
şi înţelegerea mecanismelor implicate în acest fenomen. Studiile
de metabolizare şi excreţie a substanţelor dopante se vor realiza
cu respectarea principiilor bioetice şi asigurarea confidenţialităţii
voluntarilor participanţi. Pe lângă dezvoltarea metodei de
analiză a eritropoietinei în probe de urină, vor continua
cercetările privind elaborarea suplimentelor nutritive destinate
susţinerii eforturilor sportivilor, produse bazate pe ingrediente
naturale.
De asemenea, au fost iniţiate şi sunt în curs de dezvoltare
cercetări sociopsihologice fundamentale în problematica
dopajului care urmăresc studii sociologice, comportamentale,
juridice şi etice, investigaţii în domeniul medical şi psihologic,
precum şi cercetarea continuă a schimbărilor survenite în rândul
grupurilor-ţintă vizate de campaniile Agenţiei Naţionale AntiDoping.
Diseminarea rezultatelor cercetărilor Agenţiei Naţionale AntiDoping şi ale aplicaţiilor concrete în domeniul controlului doping
şi/sau cel sociouman se realizează prin organizarea şi
participarea la mese rotunde, simpozioane naţionale şi
internaţionale, publicarea de articole şi lucrări ştiinţifice în reviste
de specialitate din ţară şi străinătate.
Programele de cercetare prezentate se realizează prin
aplicarea la granturi de cercetare lansate de Agenţia Mondială
Anti-Doping şi alte organisme naţionale şi internaţionale.
I.4. Programul de cooperare internaţională
Obiectivul general al Programului de cooperare
internațională îl reprezintă recunoaşterea internaţională a
României ca partener de încredere în efortul global de eradicare
a dopajului în sport.
Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se va realiza în
deplină concordanţă cu politica României privind promovarea
relaţiilor internaţionale şi are în vedere:

ite

de a-i conştientiza şi de a-i motiva în vederea implicării active,
obiective şi corelate a acestora în lupta împotriva dopajului.
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Mondială Anti-Doping cu privire la prevenirea şi combaterea
traficului ilicit de substanţe interzise şi/sau metode interzise.
În acest sens, se impune crearea cadrului legislativ adecvat
în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe interzise
şi/sau metode interzise.
Prin actele normative ce vor fi iniţiate de Agenţia Națională
Anti-Doping se urmăreşte incriminarea producerii, fabricării,
preparării, transformării, oferirii, punerii în vânzare, vânzării,
distribuirii, livrării cu orice titlu, trimiterii, transportului, procurării,
cumpărării, deţinerii, introducerii sau scoaterii din ţară, precum
şi a importului-exportului ori altor operaţiuni privind circulaţia,
fără drept, a substanţelor şi/sau a metodelor interzise.
Un accent deosebit se va pune pe comercializarea de
substanţe interzise în instituţiile de învăţământ sau în locuri în
care sportivii (elevi, studenţi) desfăşoară activităţi educative,
sportive, sociale. Agenţia Naţională Anti-Doping urmăreşte
extinderea incidenţei cadrului legislativ în materia prevenirii şi
combaterii fenomenului de dopaj şi asupra celora care practică
educaţia fizică şi sportul individual, în săli de sport organizate
altfel decât ca structuri sportive (în special în săli de culturism şi
fitness).
De asemenea, se urmăreşte stabilirea cadrului legal de
colaborare între Agenţia Naţională Anti-Doping şi celelalte
autorităţi publice cu atribuţii în domeniul combaterii şi prevenirii
diverselor forme de crimă organizată (Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Poliţiei Române,
Agenţia Naţională Antidrog, Autoritatea Naţională a Vămilor,
Ministerul Public, Ministerul Justiţiei).

rs
o

— pe de o parte, dezvoltarea colaborării cu Agenţia Mondială
Anti-Doping pentru realizarea şi implementarea celor patru
programe ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prin respectarea
prevederilor Codului mondial anti-doping, ale standardelor
internaţionale pentru testare, pentru laboratoare şi de acordare
a scutirilor pentru uz terapeutic şi prin implementarea modelelor
de bună practică;
— pe de altă parte, dezvoltarea colaborării cu structuri ale
Consiliului Europei, prin semnarea şi ratificarea convenţiilor
internaţionale şi a protocoalelor adiţionale ale acestora;
— de asemenea, extinderea şi diversificarea relaţiilor de
colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie,
tiinţă şi Cultură şi Organizaţia Mondială pentru Sănătate;
— cu caracter permanent, organizarea de schimburi
bilaterale cu organizaţiile naţionale antidoping ale ţărilor
semnatare ale Codului mondial anti-doping, care să permită
diseminarea experienţei acumulate în activitatea antidoping;
— participarea activă la reuniunile Organizaţiei Anti-Doping
a ţărilor din Europa Centrală, precum şi organizarea unei
întruniri a acestei asociaţii regionale în România;
— organizarea vizitei de evaluare a Consiliului Europei, care
este stabilită pentru anul 2007;
— promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi români în
forurile de conducere şi în comisiile organismelor internaţionale.

7

tu

III.2. Reglementarea regimului suplimentelor nutritive
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Realizarea obiectivelor strategice privind prevenirea şi
combaterea dopajului în sport necesită crearea unui cadru
legislativ adecvat şi armonizat cu reglementările internaţionale,
fără de care lupta împotriva dopajului ar rămâne ineficientă.
Pentru atingerea obiectivului menţionat, Agenţia Naţională
Anti-Doping va urmări permanent armonizarea prevederilor
legislative în materie la nivel naţional cu cele la nivel comunitar
şi internaţional.
În acest sens, Agenţia Naţională Anti-Doping va realiza
evaluarea şi actualizarea periodică a legislaţiei naţionale în
domeniu, va implementa acquis-ul specific în cadrul legislativ şi
instituţional naţional. De asemenea, atingerea obiectivului
propus implică analiza standardelor internaţionale pentru diferite
domenii tehnice şi operaţionale din cadrul Programului mondial
anti-doping, a modelelor de bună practică elaborate pe baza
Codului mondial anti-doping (reglementări antidoping model
adaptate la nevoile fiecărui grup major de organizaţii semnatare)
şi participarea României la procesul de revizuire a Codului
mondial anti-doping.
Totodată, Agenţia Naţională Anti-Doping îşi propune
extinderea incidenţei cadrului legislativ în materia prevenirii şi
combaterii dopajului în sport şi asupra acelora care practică
educaţia fizică şi sportul individual, în săli de sport organizate
altfel decât ca structuri sportive (în special în sălile de culturism
şi fitness).
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Armonizarea legislaţiei naţionale
cu reglementările internaţionale în vigoare
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Suplimentele nutritive sunt utilizate pe scară largă atât în
viaţa sportivă, cât şi în afara ei. Acestea au apărut ca o
alternativă pentru susţinerea efortului fizic în condiţiile unui
control doping din ce în ce mai riguros.
În ultimii ani, gama suplimentelor nutritive contaminate cu
precursori hormonali şi/sau substanţe interzise, incluse pe Lista
interzisă a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, s-a lărgit considerabil.
Deoarece producerea suplimentelor nutritive nu se supune
reglementărilor Good Manufacturing Practices (GMP), impuse în
cazul industriei de medicamente, de multe ori pot apărea
diferenţe în ceea ce priveşte dozajul de la o tabletă/capsulă la
alta şi neconcordanţe între ceea ce este inscripţionat pe etichetă
şi conţinutul suplimentului nutritiv.
Deoarece prezenţa unei substanţe interzise în proba
biologică a unui sportiv conduce la un test pozitiv, având drept
consecinţă aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor Legii
nr. 227/2006, este necesar, pentru protejarea sănătăţii sportivilor
şi pentru respectarea principiilor etice şi fairplay-ului în sport, ca
în mediul sportiv să se utilizeze numai suplimente nutritive
notificate de Institutul de Bioresurse Alimentare sau de unul
dintre institutele de sănătate publică din Cluj, Iaşi, Timişoara (în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/244/63/2005 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor
alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a
amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi) şi
care nu conţin precursori ai hormonilor androgeni şi/sau
substanţe interzise.
Ţinând cont de toate aceste aspecte, Agenţia Naţională AntiDoping intenţionează să monitorizeze comercializarea
suplimentelor nutritive în reţeaua sportivă.

CAPITOLUL III
Prevenirea şi combaterea traficului ilicit
de substanţe interzise.
Reglementarea regimului suplimentelor nutritive
III.1 Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe
interzise

Agenţia Naţională Anti-Doping îşi propune să pună în
practică obiectivele urmărite de Consiliul Europei şi Agenţia
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CAPITOLUL IV
Formarea şi perfecţionarea resurselor umane în domeniu
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Evidenţierea relaţiei dintre valoare şi educaţie se va realiza
prin intermediul unor acţiuni de cunoaştere şi de sensibilizare a
tinerilor sportivi, prin care să se ghideze actul opţional în selecţia
valorilor etice, contribuindu-se astfel la dezvoltarea şi
implementarea unor stări subiective pozitive, în care să
predomine toleranţa, altruismul, respectul pentru sine şi ceilalţi,
corectitudinea, solidaritatea.
Într-un cadru educativ organizat, bazat pe coerenţă şi
uniformitate în distribuţia informaţiilor, Agenţia Naţională AntiDoping îşi propune să declanşeze o serie de manifestări menite
să creeze mentalităţi comunitare în ceea ce priveşte moralitatea
în competiţia sportivă.
În vederea promovării valorilor etice ale sportului şi păstrării
imaginii unui sport curat, fără dopaj, Agenţia Naţională AntiDoping va desfăşura un amplu proces de comunicare, informare
şi educare în rândul practicanţilor şi susţinătorilor sportului în
România, concretizat în:
1. desfăşurarea unor campanii de educare şi informare a
sportivilor şi persoanelor din anturajul acestora, în vederea
practicării sportului fără dopaj, prin intermediul conferinţelor
regionale cu privire la desfăşurarea activităţii antidoping în
România;
2. elaborarea unor protocoale de colaborare cu serviciile
descentralizate ale administraţiei centrale în sport, cu Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român şi structurile sportive, în vederea
promovării unui sport curat în cadrul competiţiilor sportive
desfăşurate la nivel naţional;
3. promovarea imaginii Agenţiei Naţionale Anti-Doping prin
transmiterea Declaraţiei de principii (Mission Statement)
organizaţiilor guvernamentale, nonguvernamentale, publiculuiţintă;
4. asigurarea condiţiilor organizatorice corespunzătoare de
desfăşurare a acţiunilor de informare şi educare a sportivilor şi
persoanelor din anturajul acestora, precum şi a suportului
material;
5. elaborarea de suporturi informative (pliante, flyere,
materiale promoţionale personalizate, mape de prezentare);
6. organizarea de activităţi de diseminare a informaţiei –
programe de informare publică, conferinţe de presă, apariţii
publice, birou de presă lobby, corectarea informaţiilor – care au
ca finalitate distribuirea de mesaje cu privire la Agenţia Naţională
Anti-Doping şi la punctul ei de vedere;
7. desfăşurarea de activităţi promoţionale – acţiuni de
marketing, found-raising, acţiuni civice;
8. activităţi organizaţionale – poziţionarea organizaţiei,
conferinţe, convenţii, seminarii – care urmăresc promovarea
Agenţiei Naţionale Anti-Doping în mediul ei specific, permiţând
schimbul de idei şi creşterea notorietăţii Agenţiei Naționale AntiDoping;
9. organizarea de evenimente — evenimente neplanificate,
ceremonii, evenimente puse în scenă, concursuri, competiţii –
pentru transmiterea mesajelor Agenţiei Naţionale Anti-Doping
privind practicarea unui sport curat;

or

Perfecţionarea continuă a tuturor categoriilor de specialişti
în domeniu constituie un obiectiv strategic prioritar, fiind
necesară aplicarea unor măsuri care să ajute la stabilirea
necesarului de specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Anti–
Doping, pe toate domeniile de activităţi, şi a proiectelor anuale
de instruire şi evaluare a acestora.
De asemenea, prin armonizarea programelor de pregătire a
specialiştilor din cadrul Agenţiei Naționale Anti-Doping cu
standardele interne şi internaţionale, precum şi prin organizarea
de acţiuni menite să formeze şi să perfecţioneze specialiştii în
domeniu, se urmăreşte o cooperare strânsă cu cei mai valoroşi
specialişti în calitate de lectori ai cursurilor de formare şi
perfecţionare în domeniu.
Nu în ultimul rând, o prioritate este instruirea şi
perfecţionarea permanentă a ofiţerilor de control doping şi
atragerea specialiştilor în domeniu în vederea schimburilor de
experienţă menite să îmbunătăţească viziunile şi modul de lucru.

CAPITOLUL VI
Valorile etice, imaginea unui sport curat
şi publicitatea antidoping
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Obiectivul principal al Agenţiei Naţionale Anti-Doping îl
reprezintă implementarea strategiei, ceea ce determină
implicarea susţinută a Guvernului României în vederea
asigurării resurselor financiare necesare punerii în aplicare a
programelor propuse.
Pentru ca acest obiectiv general să devină realitate este
esenţial să se ţină cont de câteva aspecte importante.
În vederea achiziţionării echipamentelor şi accesoriilor
necesare prelevării probelor la standardele impuse şi dotarea
corespunzătoare a Laboratorului de Control Doping din cadrul
Agenţiei Naționale Anti-Doping, se cere un program susţinut de
investiţii, reparaţii curente şi capitale.
Agenţia Naţională Anti-Doping dorește colaborarea cu terţe
persoane şi instituţii din ţară şi străinătate interesate atât în
susţinerea financiară a proiectelor de prevenire şi combatere a
traficului şi consumului de substanţe şi metode interzise, cât şi
a programelor de educaţie şi cercetare.
Având în vedere faptul că Laboratorul de Control Doping a
obţinut acreditarea ISO 17025, este necesară menţinerea
acesteia şi a certificării Agenţiei Naţionale Anti-Doping privind
managementul calităţii conform ISO 9001:2000. Realizarea
aspectelor mai sus menţionate în cele mai bune condiţii
presupune fundamentarea necesarului şi procurarea de
materiale şi echipamente pentru uz permanent.

tu

V.1. Finanţarea

pe

rs
o

an

el

CAPITOLUL V
Finanţarea şi baza materială a activităţii antidoping

V.2. Baza materială

Pentru ca obiectivul principal al strategiei privind baza
materială a activităţii antidoping să poată fi realizat este
necesară dotarea Laboratorului de Control Doping cu
echipamente
performante,
conform
cu
standardele
internaţionale, dar şi cu reactivi pentru analizele specifice de
control doping. De asemenea, se cere un efort susţinut în
vederea achiziţionării tuturor echipamentelor şi accesoriilor
necesare prelevării probelor biologice la standarde
internaţionale.
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Agenţia Naţională Anti-Doping îşi va evalua continuu
activitatea prin:
1. prelucrarea statistică a datelor controlului doping;
2. prevenirea unor disfuncţionalităţi în desfăşurarea
controlului doping şi corectarea promptă pentru a fi excluse;
3. instruirea frecventă (înaintea fiecărei acţiuni) a ofiţerilor de
control doping în vederea prevenirii apariţiei unor vicii de
procedură în timpul şedinţei de recoltare a probei;
4. evaluarea, ameliorarea şi dezvoltarea activităţii Agenţiei
Naționale Anti-Doping în baza feedbackului primit, prin aplicarea
de chestionare grupurilor-ţintă (sportivi, antrenori, medici,
manageri);
5. utilizarea semnalelor venite din partea mass-media cu
privire la activitatea desfăşurată.
Monitorizarea şi evaluarea modului de implementare a
strategiei se vor face pe baza următorilor indicatori de
performanţă:
— anual, ţinându-se cont de numărul total al sportivilor
legitimaţi, se vor efectua minimum 3.000 de controale doping;
— testele doping în afara competiţiei fără aviz prealabil vor
reprezenta minimum 40%;
— monitorizarea sportivilor pe perioada de suspendare
printr-un număr de minimum 3 teste doping;
— fiecare sportiv olimpic va fi testat de minimum 2 ori pe an;

a

Evaluarea modului de implementare a Strategiei naţionale
antidoping şi estimarea financiară

ite

CAPITOLUL VII
Acţiuni pentru evaluarea activităţii
Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

— creşterea numărului de teste la sporturile cu risc mediu şi
risc crescut de dopaj;
— participarea la competiţii internaţionale majore cu sportivi
100% curaţi;
— menţinerea pragului de 2% pentru încălcări ale
reglementărilor antidoping;
— lansarea anuală a unei campanii naţionale educative;
— efectuarea lunară a unui număr de 5 acţiuni educative cu
privire la riscurile consumului de substanţe interzise;
— diseminarea lunară către structurile sportive a informaţiilor
şi reglementărilor în domeniul antidoping;
— creşterea numărului de parteneriate cu structurile sportive
şi alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru
desfăşurarea în comun de acţiuni în scopul prevenirii dopajului
în sport;
— elaborarea unui număr minim de 4 materiale informative
pe an;
— eliberarea atestatului de educaţie antidoping pentru toţi
sportivii şi antrenorii loturilor olimpice;
— elaborarea şi derularea anuală a unui proiect de cercetare
ştiinţifică;
— participarea anuală a Laboratorului de Control Doping la
teste interlaboratoare pentru verificarea competenţei;
— publicarea anuală a unui număr de minimum 7 lucrări
ştiinţifice.
Evaluarea modului de implementare a Strategiei naţionale
anti-doping se va face trimestrial de către preşedintele Agenţiei
Naționale Anti-Doping, pe baza rapoartelor de evaluare primite
de la direcţiile implicate.
De asemenea, evaluarea se va realiza anual de către
Guvern, prin Cancelaria Primului-Ministru, precum şi de către
Parlament, pe baza raportului anual de activitate prezentat în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2006.
Agenţia Naţională Anti-Doping fiind în proces de certificare
în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, activitatea acesteia
va fi evaluată cu ocazia auditurilor de certificare şi
supraveghere. De asemenea, activitatea Laboratorului de
Control Doping va fi evaluată cu ocazia auditului de reacreditare
SR EN ISO 17025: 2005, precum şi a auditului de
supraveghere.

tu

10. extinderea formelor şi mijloacelor de publicitate, de
mediatizare a activităţilor Agenţiei Naţionale Anti-Doping prin
intermediul suporturilor media: spoturi radio şi tv, articole în
presă rezultate în urma comunicatelor de presă;
11. editarea de publicaţii de specialitate, cu privire la
activitatea antidoping în România şi la practicarea unui sport
curat (buletin informativ lunar);
12. facilitarea accesului la informaţii şi dezvoltarea promovării
politicilor antidoping prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare: web site, linia verde.

D

es

Calculul estimativ de subvenţii de la bugetul de stat, necesare pentru implementarea strategiei
Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Nr.
crt.

Programe pentru implementarea strategiei

1.

Programul de educaţie, informare
şi prevenire

2.

Programul de testare doping

3.

Programul de cercetare

4.

— mii lei —
Valoare
totală

Anul
2007

2008

2009

2010

2011

2012

27.105

2.605

5.040

4.590

4.690

4.090

6.090

9.900

1.050

1.050

1.400

1.400

2.500

2.500

15.400

1.900

2.000

2.500

3.000

3.000

3.000

Programul de cooperare
internațională — din care:

2.595

545

410

410

410

410

410

4.1. Contribuția României
la Agenția Mondială Anti-Doping

1.200

200

200

200

200

200

200

4.2. Taxa UNESCO

1.260

210

210

210

210

210

210

135

135
8.500

8.900

9.500

10.000

12.000

4.3. Acreditarea Laboratorului
de Control Doping
TOTAL AN:

6.100
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PLAN DE ACŢIUNE

1. Implementarea la nivel
naţional a Programului
de educaţie, informare
şi prevenire a dopajului
în sport pentru întreaga
populaţie şcolară,
aflată într-o formă de învăţământ
cu specific sportiv

Obiectiv
specific

v

si

ăr

Termen
de realizare

or

Decembrie 2012

Decembrie 2012

el

an

rs
o

pe

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului

a

Decembrie 2012

Observaţii

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării și
Tineretului

Responsabili

Decembrie 2012

Decembrie 2012

ite

tu

ra

ii
g

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
1.3. Organizarea de către Agenţia
Decembrie 2007
Naţională Anti-Doping în parteneriat Decembrie 2008
cu structurile sportive implicate
Decembrie 2009
a unor manifestări şi activităţi
Decembrie 2010
sportive cu tematică antidoping
Decembrie 2011
Decembrie 2012
1.4. Identificarea zonelor prioritare
Decembrie 2007
de intervenţie în mediul şcolar
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
1.5. Desfăşurarea anuală în şcolile Decembrie 2007
din zonele prioritare a 1–2 activităţi Decembrie 2008
de prevenire a consumului
Decembrie 2009
de substanţe interzise
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

rm

fo

in

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

lu

xc

te

1.1. Organizarea de cursuri,
seminarii, mese rotunde pe teme
cu privire la riscurile consumului
de substanţe interzise, cu
public-ţintă specific (elevi, profesori,
psihopedagogi, profesori, diriginţi,
părinţi, asistenţi medicali din
cadrul unităţilor şcolare etc.)
1.2. Informarea sportivilor,
a personalului medical
şi a personalului din anturajul
acestora asupra reglementărilor
anti-doping în vigoare

Termen
de evaluare

A. EDUCAŢIA ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU SPECIFIC SPORTIV

es
Activități pentru realizarea
tin
obiectivelor
a

D

Obiectiv general: Dezvoltarea de atitudini şi practici la nivelul populaţiei sportive în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos

EDUCAŢIA I INFORMAREA SPORTIVILOR

Obiectiv general: Creşterea gradului de conştientizare şi educare a sportivilor, antrenorilor, personalului tehnic şi medicilor de lot asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, INFORMARE I PREVENIRE

ORGANIZAREA I DESFĂ URAREA ACTIVITĂŢII ANTI-DOPING

pentru implementarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2007—2012

ANEXA Nr. 2
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4. Sensibilizarea şi încurajarea
implicării părinţilor în educarea
şi în activitatea sportivă
a elevilor minori

3. Descurajarea utilizării
de substanţe şi/sau metode
interzise în scopul creşterii
performanţei sportive

2. Sensibilizarea şi educarea
populaţiei şcolare din instituţiile
cu profil sportiv în scopul evitării
utilizării de substanţe şi/sau
metode interzise

3.3. Definirea criteriilor
şi elaborarea instrumentelor
de evaluare a nevoilor de
informare-educare a copiilor
şi tinerilor integraţi în mediul
şcolar sportiv
4.1. Realizarea unor lecţii deschise
în scopul creării unor legături
adulţi-copii în vederea
implementării unor atitudini
antidoping

rm

fo
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or
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Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

a

Octombrie 2007

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Octombrie 2007
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Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

iv

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Octombrie 2007

Octombrie 2007

us

cl

ex

3.1. Organizarea de cursuri,
seminarii, mese rotunde în cadrul
campaniilor educative având
ca teme riscurile consumului
de substanţe interzise,
cu public-ţintă specific
(elevi, profesori, psihopedagogi,
profesori, diriginţi, părinţi,
asistenţi medicali din cadrul
unităţilor şcolare etc.)
3.2. Formarea cadrelor didactice
în domeniul educaţiei pentru
sănătate, cu accent pe problematica
consumului de substanţe interzise

2.3. Seminarii de informare
referitoare la Lista substanțelor
interzise si la Codul mondial
anti-doping

at

tin

es

D

2.1. Organizarea de cursuri,
seminarii, mese rotunde în cadrul
campaniilor educative având
ca teme riscurile consumului
de substanţe interzise,
cu public-ţintă specific (elevi,
profesori, psihopedagogi, profesori,
diriginţi, părinţi, asistenţi medicali
din cadrul unităţilor şcolare etc.)
2.2. Realizarea de materiale şi
comunicări referitoare
la suplimentele nutritive şi la
riscurile consumului de substanţe
dopante

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și Tineretului

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și Tineretului

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și TineretuluI
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare
a Antrenorilor

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
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1. Implementarea la nivel
naţional a Programului
de educaţie, informare
şi prevenire a dopajului
în sport la sportivii juniori

Obiectiv
specific

iv

us

cl

ex

rm

ăr
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Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
1.2. Realizarea de seminarii
Decembrie 2007
şi mese rotunde cu sportivii de elită Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
1.3. Derularea anuală de către
Decembrie 2007
Agenţia Naţională Anti-Doping
Decembrie 2008
de campanii de informare a părinţilor Decembrie 2009
cu privire la riscurile ce derivă din
Decembrie 2010
consumul de substanţe interzise
Decembrie 2011
Decembrie 2012

1.1. Organizarea de sesiuni
deschise cu participarea activă
a sportivilor din cadrul loturilor
naţionale olimpice, de juniori
şi seniori

or

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive
Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Centrele naționale sportive pentru juniori

Decembrie 2012

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Agenţia Naţională Antidrog
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului

Decembrie 2012

Decembrie 2012

el

an

rs
o

pe

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Agenția Națională Antidrog
Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului

Decembrie 2012

Observaţii

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și Tineretului

Responsabili

Decembrie 2012

Termen
de realizare

B. EDUCAREA I INFORMAREA SPORTIVILOR JUNIORI

at

tin

es

D

fo
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Termen
de evaluare

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
4.3. Dezvoltarea şi implementarea
Decembrie 2007
în instituţiile şcolare de acţiuni
Decembrie 2008
de informare-comunicare în mediile Decembrie 2009
şcolare, în scopul atragerii serviciilor Decembrie 2010
de consiliere şi asistenţă
Decembrie 2011
Decembrie 2012
4.4. Definirea criteriilor
Decembrie 2007
şi elaborarea instrumentelor
Decembrie 2008
de evaluare a nevoilor de informare- Decembrie 2009
formare a părinţilor, precum şi de
Decembrie 2010
stabilire a zonelor prioritare
Decembrie 2011
de intervenţie la nivel naţional
Decembrie 2012
şi local
4.5. Elaborarea şi implementarea
Decembrie 2007
de către Agenţia Naţională
Decembrie 2008
Anti-Doping, în cooperare
Decembrie 2009
cu instituţiile abilitate, a unor
Decembrie 2010
programe orientate spre zonele
Decembrie 2011
prioritare de prevenire familială
Decembrie 2012
pentru reducerea consumului
de substanţe interzise

4.2. Adaptarea conţinutului
activităţilor de informare, educare
şi prevenire privind consumul
de substanţe interzise pentru părinţi

Activități pentru realizarea
obiectivelor
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3. Crearea unui mediu activ
în lupta antidoping

2. Reducerea utilizării
substanţelor dopante şi a
metodelor interzise

1. Responsabilizarea mediului
sportiv în raport cu problematica
dopajului

3.1. Implicarea sportivilor activi
sau retraşi din viaţa sportivă
ca ambasadori ai Agenţiei Naţionale
Anti-Doping în programele
educative şi promovarea în rândul
tinerilor a importanţei eticii,
fairplay-ului şi integrităţii în sport

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

2.3. Dezvoltarea unui sistem
de acreditare a sportivilor de elită
în domeniul antidoping

rs
o

pe

or

Decembrie 2012

Decembrie 2012

el

an

Decembrie 2012

a

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

ite

tu

ra

ii
g

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

ăr

2.2. Organizarea cursului
de informare şi instruire antidoping
a sportivilor din Lotul Olimpic
Român şi a antrenorilor acestora,
urmat de eliberarea Atestatului
de educaţie antidoping

rm

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

fo

in

2.1. Campanie de informare privind
Lista interzisă şi riscurile dopajului

iv

us
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Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

ex

at

1.3. Elaborarea de materiale
informative special destinate
sportivilor de elită

tin

es

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

1.2. Realizarea de seminarii
şi mese rotunde cu sportivii de elită

D

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

1.1. Organizarea de sesiuni deschise
cu participarea activă a sportivilor
din cadrul loturilor naţionale olimpice,
de juniori şi seniori

C. EDUCAREA I INFORMAREA SPORTIVILOR DE ELITĂ

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

ce Agenţia Naţională Anti-Doping

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive
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es

D

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Termen
de evaluare

Decembrie 2012

Termen
de realizare

EDUCAŢIA I INFORMAREA PERSONALULUI ASISTENT

3.2. Crearea unui sistem
de formatori, pregătiţi de Agenţia
Naţională Anti-Doping, care
să contribuie la aplicarea eficientă
a programelor educative ale Agenţiei

Activități pentru realizarea
obiectivelor

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Responsabili

at

tin

iv

us

cl

ex

in

2.1. Dezvoltarea unor programe
de educare a personalului asistent
în vederea creşterii influenţei
factorilor de protecţie şi a scăderii
influenţei factorilor de risc în ceea
ce priveşte consumul de substanţe
interzise

1.1. Realizarea unei campanii la
nivel regional cu directorii direcţiilor
pentru sport judeţene, managerii
cluburilor sportive şi directorii
şcolilor şi liceelor cu profil sportiv,
intitulată „Nu dopajului!”

1. Responsabilizarea factorilor
de răspundere din sport
în raport cu problematica
dopajului

Decembrie 2012

Decembrie 2007

Decembrie 2007

ALTE PROIECTE SPECIFICE

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

or

iteDecembrie 2012
a
pe
rs
oa
ne
l

tu

ra

ii
g

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

ăr

1.3. Includerea şi dezvoltarea
activităților de informare, educare
şi prevenire antidoping în activităţile
de instruire a personalului asistent

rm

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

1.2. Formarea şi întărirea
de atitudini antidoping în rândurile
personalului asistent

fo

1.1. Realizarea de seminarii şi mese Decembrie 2007
rotunde cu personalul asistent
Decembrie 2008
al sportivilor
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

2. Sensibilizarea,
conştientizarea şi motivarea
personalului asistent
în vederea implicării active,
obiective şi corelate a acestuia
în lupta împotriva dopajului

1. Responsabilizarea
personalului asistent
al sportivilor în raport
cu problematica dopajului

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Direcţiile sportive judeţene
Cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și Tineretului
Centrul Naţional de Formare
şi Perfecţionare a Antrenorilor

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și Tineretului
Centrul Naţional de Formare
şi Perfecţionare a Antrenorilor
Institutul Naţional de Medicină Sportivă

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive

Obiectiv general: Dezvoltarea de atitudini şi practici la nivelul personalului asistent al sportivilor în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos

Obiectiv
specific
Observaţii
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PROGRAMUL DE TESTARE DOPING

cl

ex

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Agenţia Naţională Anti-Doping
Agenţia Naţională pentru Sport
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Federațiile sportive naționale
Cluburile sportive
Ministerul Educaţiei, Cercetării
și Tineretului
Centrul Naţional de Formare
şi Perfecţionare a Antrenorilor
Agenţia Naţională Anti-Doping

2. Întocmirea Lotului de testare
înregistrat al ANAD

1. Elaborarea Planului
naţional anual de testare

iv

rm

fo

in

ăr
a

or

el

an

rs
o

pe

Februarie 2007
Februarie 2008
Februarie 2009
Februarie 2010
Februarie 2011
Februarie 2012
Februarie 2007
Februarie 2008
Februarie 2009
Februarie 2010
Februarie 2011
Februarie 2012
Ianuarie 2007
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
Ianuarie 2007
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
Ianuarie 2007
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012

ite

tu

ra

ii
g

Ianuarie 2007
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
Februarie 2007
Februarie 2008
Februarie 2009
Februarie 2010
Februarie 2011
Februarie 2012
1.3. Planificarea controalelor
Ianuarie 2007
doping programate de ANAD
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
2.1. Solicitarea nominală a
Ianuarie 2007
sportivilor componenţi ai loturilor
Ianuarie 2008
olimpice de la federaţiile sportive
Ianuarie 2009
olimpice şi de la COSR
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
2.2 Solicitarea nominală a sportivilor Ianuarie 2007
de nivel internaţional de la fiecare
Ianuarie 2008
federaţie sportivă naţională
Ianuarie 2009
neolimpică
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012

1.1. Solicitarea trimestrială de la
federaţiile sportive naţionale,
cluburi şi ligi profesioniste a
informaţiilor privind localizarea
sportivilor şi calendarul
competiţional intern şi internaţional
1.2. Semnarea contractelor
cu federaţiile sportive naţionale
în vederea planificării controalelor
doping solicitate de acestea

us

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Agenţia Naţională pentru Sport,
federaţiile sportive naţionale

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român,
federaţiile sportive naţionale

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping,
federaţiile sportive naţionale

Agenţia Naţională Anti-Doping,
ANS, Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, federaţiile sportive naţionale,
cluburile sportive, Liga Profesionistă
de Fotbal

Obiectiv general: Asigurarea unui număr relevant de teste în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, avându-se în vedere numărul sportivilor
legitimaţi şi numărul sportivilor de elită la nivel naţional. Protejarea sănătăţii sportivilor şi a principiilor etice şi a fairplay-ului la toate manifestările sportive

at

tin

es

3.1. Organizarea de către ANAD
Decembrie 2007
a unor întâlniri periodice de
Decembrie 2008
informare a mass-media în legătură Decembrie 2009
cu activităţile de prevenire
Decembrie 2010
a dopajului
Decembrie 2011
Decembrie 2012

3. Crearea oportunităţilor
şi stimularea participării
mass-media la susţinerea,
prin mijloace specifice,
a programelor, proiectelor
şi campaniilor antidoping

D

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

2. Elaborarea şi realizarea
de materiale cu caracter
informativ
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6. Gestionarea SUT

5. Gestionarea rezultatelor
controlului doping în
conformitate cu H.G.
nr. 1.592/2006 privind
aprobarea Normelor
metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea
controlului doping

4. Efectuarea cotroalelor doping
în competiţie şi în afara
competiţiei

3. Întocmirea Lotului
de testare-ţintă

Obiectiv
specific

rm

fo

in
ăr

ii
g

Ianuarie—decembrie
2011

Termen
de realizare

pe

or

el

an

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Iunie 2012

rs
o

Iunie 2008

a

Decembrie 2011

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007

Ianuarie 2007
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
Februarie 2007
Februarie 2008
Februarie 2009
Februarie 2010
Februarie 2011
Februarie 2012

ite

tu

ra

Ianuarie—decembrie
2007

iv

Permanent în perioada
2007—2012

us

cl

ex

Ianuarie—iunie
2008
Ianuarie—iunie
2012
5.1. Verificarea formularelor utilizate Permanent
în controlul doping
2007—2012
5.2. Verificarea buletinelor
de analiză
5.3. Comunicarea rezultatului
controlului doping
5.4. Verificarea deciziilor
SUT/PRSUT
5.5. Întocmirea dosarelor
sportivilor care au încălcat
reglementările antidoping
6.1. Luarea în evidenţă a solicitărilor Permanent 2007—2012
de acordare a scutirilor pentru uz
terapeutic atât în procedura
standard, cât şi în procedură
restrânsă conform H.G.
nr. 1.592/2006 privind aprobarea
Normelor metodologice privind

4.2. Intensificarea controalelor
doping la sportivii potenţiali
participanţi la Jocurile Olimpice
4.2.a. Efectuarea a cel puţin
2 controale doping în anii
preolimpici
4.2.b. Efectuarea a cel puţin
3 controale doping în anii
olimpici

at

tin

es

D

Ianuarie 2007
Ianuarie 2008
Ianuarie 2009
Ianuarie 2010
Ianuarie 2011
Ianuarie 2012
Permanent în perioada
2007—2012

2.3. Selecţia sportivilor de nivel
naţional pe baza locului ocupat
în clasamentul anual al federaţiilor
sportive naţionale

3.1. Luarea în evidenţă a sportivilor
care corespund criteriilor prevăzute
în Standardul internaţional pentru
testare şi în Normele metodologice
privind organizarea şi desfăşurarea
controlului doping referitoare
la testarea-ţintă
4.1 Conform planului naţional anual
de testare

Termen
de evaluare

Activități pentru realizarea
obiectivelor

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping,
federaţiile sportive naţionale

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român,
federaţiile sportive naţionale,
cluburile sportive
Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român,
federaţiile sportive naţionale,
cluburile sportive

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român,
federaţiile sportive naţionale,
cluburile sportive,
Liga Profesionistă de Fotbal

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Agenţia Naţională pentru Sport,
federaţiile sportive naţionale

Responsabili

Observaţii

16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 563/16.VIII.2007

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

9.1. Delegarea personalului
specializat din cadrul ANAD pentru
supravegherea modului în care
ofiţerii de control doping respectă
procedura de control doping

rm

fo

in

ăr

tu

ra

ii
g

ite

PROGRAMUL DE CERCETARE

iv

us

cl

ex

pe

Ianuarie—decembrie
Decembrie 2007
2007
Permanent 2007—2012 Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Permanent 2007—2012 Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Permanent 2007—2012 Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenția Națională Anti-Doping

1. Acreditarea Laboratorului
de Control Doping (LCD)
de către Agenţia Mondială
Anti-Doping (AMAD) în scopul
recunoaşterii la nivel
internaţional a rezultatelor
analizelor efectuate
şi al alinierii activităţii
la standardele internaţionale
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Permanent

1.2. Pregătirea laboratorului şi a
personalului acestuia pentru vizitele
de monitorizare din partea
reprezentanţilor AMAD

1.3. Adaptarea permanentă
la cerinţele domeniului, pentru
respectarea documentelor tehnice
ale AMAD, în scopul validării
rezultatelor analizelor de control
doping

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

1.1. Procurarea materialelor de
referinţă în conformitate cu Lista
interzisă elaborată anual de AMAD

rs
o

Decembrie 2012

Decembrie 2012

or

el

an

Aprilie 2012

a

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

A. Obiectiv general: Efectuarea analizelor de control doping pentru dovedirea eventualelor cazuri de dopaj prin evidenţierea substanţelor incluse
pe Lista interzisă şi obţinerea acreditării din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping

9. Verificarea modului
în care se desfăşoară
testarea doping – recoltarea
probelor biologice

at

tin

es

D

organizarea şi desfăşurarea
controlului doping
6.2. Monitorizarea tuturor sportivilor
care au solicitat SUT/PRSUT
prin testări doping
7. Implementarea programului
7.1. Colaborarea ANAD cu WADA
ADAMS al Agenţiei Mondiale
pentru acceptarea ca utilizator a
Anti-Doping – sistem de
programului ADAMS
administrare şi gestionare
7.2. Comunicarea permanentă
de date, referitor la localizarea
prin ADAMS a rezultatelor
sportivilor, controlul doping
controlului doping, a locaţiilor
şi acordarea SUT
sportivilor şi a deciziilor SUT
8. Amenajarea de staţii de control 8.1. Consultanţă în amenajarea
doping conform art. 23 alin. (1)
staţiilor de control doping
din Legea nr. 227/2006 privind
8.2. Verificarea staţiilor de control
prevenirea şi combaterea
doping şi aplicarea amenzilor
dopajului în sport
contravenţionale în cazul
nerespectării prevederilor art. 23
alin. (1) din Legea nr. 227/2006
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3. Efectuarea analizelor
de control doping pentru
evidenţierea substanţelor
incluse pe Lista interzisă
a AMAD

2. Obţinerea reacreditării
de către RENAR în conformitate
cu standardul SR EN ISO 17025

Obiectiv
specific

at

Termen
de evaluare

rm

fo

in
ăr

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Permanent

Termen
de realizare

rs
o

pe

or

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Decembrie 2012

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Responsabili

Decembrie 2012

Decembrie 2012

el

an

Decembrie 2012

a

Decembrie 2012

Mai 2007
Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

ite

tu

ra

ii
g

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

iv

Permanent

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

us

cl

ex

2.5. Îmbunătăţirea continuă
a sistemului de management
al calităţii
3.1. Analiza unui număr de peste
2.000 de teste/an pentru
determinarea substanţelor dopante
în probele biologice de urină
prelevate de la sportivi şi primite
la laborator prin Direcţia de testare
3.2. Îmbunătăţirea metodologiilor
de extracţie şi a tehnologiilor
de identificare şi cuantificare
a substanţelor interzise
din probele biologice de urină

tin

es

D

1.4. Participarea la teste
interlaboratoare în perioada
2007–2012, condiţie a acreditării
de către AMAD şi un important
criteriu de verificare a eficienţei
activităţii laboratorului
2.1. Asigurarea conformităţii cu noile
cerinţe ale standardului
SR EN ISO 17025: 2005,
elaborarea şi actualizarea
documentelor calităţii şi
implementarea cerinţelor sistemului
de management al calităţii
2.2. Pregătirea în vederea
reacreditării şi menţinerii acreditării
în conformitate cu standardul
SR EN ISO 17025, prin efectuarea
auditurilor din partea organismului
naţional de acreditare RENAR
2.3. Formarea personalului
în domeniul asigurării calităţii
în acord cu cerinţele standardului
ISO 17025:2005 şi a personalului
în domeniul auditului intern,
pentru asigurarea conformităţii
cu cerinţele standardului
2.4. Extinderea acreditării pentru
alte proceduri de operare
specifice în acord cu cerinţele
AMAD şi dezvoltarea continuă
a activităţii LCD

Activități pentru realizarea
obiectivelor
Observaţii
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Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2012

Agenţia Naţională Anti-Doping

1. Elaborarea şi dezvoltarea
de programe de cercetare
ştiinţifică pentru aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul
controlului doping şi
înţelegerea mecanismelor
implicate în acest fenomen,
în scopul diminuării cazurilor
e dopaj în rândul sportivilor
de performanţă

1.5. Realizarea de cercetări
în scopul elaborării de suplimente
nutritive bazate pe ingrediente
naturale destinate susţinerii efortului
maximal şi refacerii postefort

1.4. Monitorizarea suplimentelor
nutritive destinate susţinerii
eforturilor maximale la sportivi

1.2. Elaborarea metodologiei
pentru decelarea eritropoietinei
în probele biologice de urină
1.3. Realizarea de studii şi cercetări
privind excreţia şi elucidarea
aspectelor de metabolizare
a unor substanţe dopante
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Ianuarie 2008
Decembrie 2009

Ianuarie 2008

pe

or

el

an

Decembrie 2009

Decembrie 2012

Decembrie 2012

rs
o

Decembrie 2008

a

Decembrie 2012

ite

tu

ra

uDecembrie
2007
si
Decembrie
2008
v
Decembrie
in 2009
fo 2010
Decembrie
rm2011
Decembrie
ăr
Decembrie 2012
ii
g

cl

ex

1.1. Elaborarea şi aplicarea unor
tehnologii moderne pentru a include
în controlul doping de rutină
substanţele nou-introduse pe Lista
interzisă a AMAD

at

tin

es

D

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţional Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

3.4. Perfecţionarea permanentă
Decembrie 2012
Agenţia Naţională Anti-Doping
a specialiştilor prin cursuri de
specializare, participarea
la workshop-uri şi simpozioane
naţionale şi internaţionale.
Schimburi de experienţă prin vizite
ale specialiştilor din alte laboratoare
doping acreditate
B. Obiectiv general: Elaborarea şi dezvoltarea unor proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică privind elucidarea mecanismelor biochimice de metabolizare
a substanţelor interzise în sport şi cercetări în domeniul ştiinţelor socioumane

3.3. Extinderea gamei de substanţe
interzise identificate în scopul
respectării procedurilor Standardului
internaţional pentru laboratoare
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el

Decembrie 2012

a

ce
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i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Decembrie 2012

ite

tu

ra

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping,
în colaborare cu parteneri producători
de suplimente nutritive

Responsabili

Decembrie 2012

Octombrie 2008

Decembrie 2012

Decembrie 2010

Termen
de realizare

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

2.5. Aplicarea la granturi
de cercetare, naţionale
şi internaţionale lansate
de Agenţia Mondială Anti-Doping
sau alte organisme

Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
Octombrie 2008

Ianuarie 2008
Decembrie 2010

Termen
de evaluare

uDecembrie
2007
si
Decembrie
2008
v
Decembrie
in 2009
fo 2010
Decembrie
rm2011
Decembrie
ăr
Decembrie 2012
ii
Decembrie 2007
g

cl

ex

2.2. Evaluarea factorilor de risc
ai comportamentului doping
în raport cu structura de
personalitate şi ambianţa socială
a sportivilor
2.3. Colaborarea ştiinţifică şi
schimburi de experienţă între
specialiştii români şi experţii
internaţionali, pe baza relaţiilor
bilaterale stabilite la nivelul Agenţiei
Naţionale Anti-Doping (twinning)
2.4. Realizarea de materiale
ştiinţifice, având la bază rezultatele
cercetărilor Agenţiei Naţionale
Anti-Doping

D

1.6. Valorificarea tehnologiilor
de realizare a unor suplimente
nutritive bazate pe ingrediente
naturale
2.1. Elaborarea unor studii privind
cunoaşterea cauzelor
comportamentului doping

Activități pentru realizarea
obiectivelor

1. Dezvoltarea relaţiilor
cu organizaţiile similare
din ţările semnatare ale
Codului mondial anti-doping

1.1. Realizarea unui schimb bilateral Permanent
de experienţă cu organizaţii
naţionale antidoping din ţările
semnatare ale Codului mondial
antidoping, prin semnarea de
protocoale bilaterale, precum
şi cu laboratoarele de control
doping acreditate de Agenţia
Mondială Anti-Doping,
cu experienţă relevantă
în domeniu

Permanent

Agenţia Naţională Anti-Doping şi
organizaţiile similare implicate

Obiectiv general: Recunoașterea internaționala a României ca partener de încredere în efortul global de eradicare a dopajului în sport

2. Iniţierea şi dezvoltarea unor
proiecte şi programe adecvate
privitor la studii şi cercetări
în domeniul ştiinţelor
socioumane

Obiectiv
specific
Observaţii
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3.1 Participarea la manifestările
Permanent
internaţionale organizate sub egida
Agenţiei Mondiale Anti-Doping
3.2. Participarea activă, cu experţi
din cadrul Agenţiei Naţionale
Anti-Doping, la activităţile grupurilor
de lucru ale Agenţiei Mondiale
Anti-Doping pentru Lista interzisă,
pentru elaborarea modelelor
de bună practică şi pentru
revizuirea Codului mondial anti-doping

4.1 Participarea la serviciile
antidoping ale Asociaţiei
Organizaţiilor Naţionale
Anti-Doping, prin trecerea
României de la ţară de nivel 2
la ţară de nivel 1 (odată cu
acreditarea Laboratorului
de Control Doping de către
Agenţia Mondială Anti-Doping),
astfel încât activitatea Agenţiei
Naționale Anti-Doping să fie
recunoscută pe plan internaţional
4.2 Participarea cu experţi
din cadrul ANAD la workshopurile
şi Adunările Generale ale ANADO

4. Integrarea în programul
internaţional de testare
al ANADO, în calitate de membru
cu drepturi depline al acestei
asociaţii

rm
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Permanent

iv
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Permanent

a

Permanent

Septembrie 2007

Permanent

ite

tu

ra

ii
g

Decembrie 2007

3. Dezvoltarea colaborării
cu Agenţia Mondială Anti-Doping

at

tin

es

D

Permanent

2.1. Participarea la reuniunile
Grupului de monitorizare a
Convenţiei anti-doping
a ConsiliuluiEuropei
2.2. Participarea la activităţile şi
reuniunile Grupului consultativ pe
probleme ştiinţifice
2.3. Participarea la activităţile şi
reuniunile Grupului consultativ
pe probleme legislative
2.4. Participarea la activităţile
şi reuniunile Grupului consultativ
pe probleme de educaţie
2.5 Participarea la activităţile
şi reuniunile Grupului de lucru
pentru baza de date
2.6 Organizarea vizitei
de evaluare a delegaţiei
Consiliului Europei

2. Cooperarea cu Consiliul
Europei (Grupul
de monitorizare, Grupul
consultativ pe probleme
ştiinţifice, legislative
şi de educaţie şi Grupul
de lucru pentru baza de date)
în domeniul prevenirii
şi combaterii fenomenului
de dopaj

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping
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Permanent
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Permanent

Permanent

Permanent

Termen
de realizare

Îmbunătăţirea Legii nr. 227/2006
privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport şi a legislaţiei
subsecvente

Promovarea şi susţinerea
de proiecte legislative

Analizarea şi implementarea
acquis-ului specific

1. Actualizarea legislaţiei
naţionale în domeniu

2. Crearea unui cadru legislativ
adecvat combaterii traficului
ilicit de substanţe şi/sau metode
interzise

3. Armonizarea legislaţiei
naţionale cu reglementările
internaţionale în domeniu

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009

Decembrie 2007

Decembrie 2007

Decembrie 2012

Decembrie 2008

or

el
Decembrie 2008

an

Obiectiv general: Optimizarea şi armonizarea cadrului legislativ în domeniu cu reglementările internaţionale

ce

fiz
i

Responsabili

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Observaţii

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Agenţia Naţională pentru Sport,
Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative,
Ministerul Sănătăţii Publice,
Ministerul Economiei şi Finanţelor

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Agenţia Naţională pentru Sport,
Cancelaria Primului-Ministru,
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.,
Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Economiei
şi Finanţelor

ARMOMIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU REGLEMENTĂRILE INTERNAŢIONALE ÎN VIGOARE

7.1. Participarea la reuniunile şi
activităţile antidoping ale
Organizaţiei Anti-Doping a ţărilor
din Europa Centrală

Termen
de evaluare

Permanent

us

cl

ex

7. Consolidarea relaţiilor
cu organizaţiile similare
din ţările central-europene
în calitate de membru al CEADO
(Organizaţia Anti-Doping
a ţărilor din Europa Centrală)

at

tin

6.1 Monitorizarea implementării
prevederilor Convenţiei împotriva
dopajului în sport a UNESCO
6.2 Participarea la conferinţele
statelor părți la Convenţia
UNESCO

6. Implementarea prevederilor
Convenţiei împotriva dopajului
în sport a UNESCO

es

5.1 Dezvoltarea unor relaţii
concrete de colaborare cu
federaţiile sportive internaţionale,
care să permită un schimb
constant de informaţii despre
localizarea sportivilor, despre
deciziile de acordare a scutirilor
pentru uz terapeutic, precum
şi despre deciziile referitoare
la sancţiuni

5. Intensificarea cooperării
cu federaţiile internaţionale,
în special în ceea ce priveşte
recunoaşterea mutuală
a deciziilor

D

Activități pentru realizarea
obiectivelor

Obiectiv
specific
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3.1. Suplimentarea schemei de
personal cu un număr de 6 posturi
pentru personal de specialitate
în cadrul Agenției Naționale
Anti-Doping
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Agenţia Naţională Anti-Doping,
Ministerul Muncii, Familiei
şi Egalităţii de anse,
Cancelaria Primului-Ministru,
Ministerul Economiei şi Finanţelor

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Ministerul Muncii, Familiei
şi Egalităţii de anse,
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Agenţia Naţională pentru Sport,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român,
organizații similare din alte țări
semnatare ale Codului mondial
anti-doping

Agenţia Naţională Anti-Doping,
Ministerul Muncii, Familiei
şi Egalităţii de anse,
Ministeru Educaţiei,
Cercetării și Tineretului,
Cancelaria Primului-Ministru

1. Realizarea unui program
susţinut de investiţii, reparaţii
capitale şi curente

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

1.1. Achiziţionarea echipamentelor
şi accesoriilor necesare prelevării
probelor biologice conform
cerinţelor standardelor
internaţionale pentru testare
şi pentru laboratoare

1.2. Dotarea Laboratorului
de Control Doping cu echipamente
performante compatibile cu cele
existente în laboratoarele acreditate
de Agenţia Mondială Anti-Doping,
precum şi cu reactivi pentru
realizarea analizelor de control
doping

or

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Obiectiv general: Asigurarea resurselor financiare necesare derulării programelor şi proiectelor Agenţiei Naţionale Anti-Doping

FINANŢAREA I BAZA MATERIALĂ A ACTIVITĂŢII ANTIDOPING

a

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

ite
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Decembrie 2007—
Decembrie 2012

iv

Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

us

cl

ex

3. Consolidarea unei bune
desfășurări a activității
din cadrul Agenţiei Naţionale
Anti-Doping

at

tin

2.1. Organizarea unor programe
de pregătire a specialiștilor din cadrul
Agenției Naționale Anti-Doping
— Organizarea unor schimburi
de experiență în vederea
perfecționării în raport cu
standardele interne și
internaționale de profil

2. Atragerea celor mai valoroși
specialiști din țară si strainătate
în calitate de lectori ai cursurilor
de formare și perfecționare

es

D

1.1. Organizarea de cursuri de
management si marketing, precum
si alte forme de perfecționare
pentru specialiștii în domeniu
— Organizarea de cursuri în
vederea formării si perfecționării
ofițerilor de control doping

1. Fundamentarea adecvată
a necesarului de specialiști

Obiectiv general: Perfecționarea continuă a tuturor categoriilor de specialiști în domeniu

FORMAREA SI PERFECȚIONAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIU

Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012
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4.1. Încheierea de contracte cu
susţinere internaţională pentru
realizarea programelor de educaţie
şi cercetare

5.1. Fundamentarea necesarului
de materiale, echipamente
permanente pentru realizarea
acreditării şi certificării

Planificarea organizării de seminarii
şi conferinţe ştiinţifice în limita
prevederilor bugetare

5. Asigurarea mijloacelor
financiare necesare pentru
menţinerea acreditării
ISO 17025 a Laboratorului
de Control Doping şi a
certificării Agenţiei
Naţionale Anti-Doping
privind managementul
calităţii conform
ISO 9001:2000

6. Asigurarea mijloacelor
financiare necesare
organizării de seminarii
ştiinţifice, conferinţe
şi schimburi de experienţă

iv

us

cl

ex

4. Atragerea de fonduri
internaţionale pentru
finanţarea programelor
de educare, prevenire,
testare şi cercetare

at

tin

3.1. Încheierea de acorduri atât cu
persoanele fizice, cât şi juridice
care doresc să susţină activitatea
antidoping

3. Atragerea persoanelor fizice
şi juridice, instituţiilor şi
organismelor internaţionale
interesate să susţină financiar
prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului
de substanţe şi/sau metode
interzise

es

2.1. Atragerea de fonduri în
completarea subvenţiei pentru
realizarea programelor cu finanţare
europeană

2. Realizarea programelor
cu finanţare europeană
pentru formarea personalului
cu atribuţii în prevenirea
şi combaterea dopajului
în sport, a traficului şi a
consumului de substanţe
şi/sau metode interzise

D

Activități pentru realizarea
obiectivelor

Obiectiv
specific

rm

fo
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Termen
de realizare

or

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

el

an

rs
o

pe

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

a

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012

ite

tu

ra

ii
g

Termen
de evaluare

ce

fiz
i

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Responsabili

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012

Buget 2007
Propuneri
fundamentare
buget
2008—2012

Observaţii
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor
de încheiere a contractului-cadru pentru asistență juridică și reprezentare în legătură
cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile,
prin Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate
de management, pentru implementarea Programului operațional sectorial de mediu,
precum și asistență juridică pentru contractele finanțate în cadrul acestuia,
inclusiv alte documente relevante

or

fiz
i

ce

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
și Dezvoltării Durabile,

an

tu
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pe
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cadrul Programului operațional sectorial de mediu (POS Mediu),
gestionat de autoritatea de management, a fost estimată suma
de 178.500 euro, din care 28.500 este valoarea T.V.A.
Art. 3. — Se numește comisia de selecție a avocaților,
indiferent de forma de exercitare a profesiei, a cărei componență
este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 4. — Se numește comisia de soluționare a contestațiilor,
a cărei componență este prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Se aprobă Normele procedurale interne privind
organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a
contractului-cadru pentru asistență juridică și reprezentare în
legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală
pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de
autoritate de management, pentru implementarea Programului
operațional sectorial de mediu, precum și asistență juridică
pentru contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte
documente relevante, denumite în continuare servicii juridice,
prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. — Pentru încheierea contractului de achiziție publică
pentru servicii juridice în legătură cu contractele finanțate în

el

ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

at
tin

ANEXA Nr. 1

D

es

București, 24 iulie 2007.
Nr. 1.205.

ex

cl

Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi

NORME PROCEDURALE INTERNE
privind organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistență juridică
și reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile, prin Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate
de management, pentru implementarea Programului operațional sectorial de mediu, precum și asistență juridică
pentru contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Prezentele norme procedurale interne asigură
cadrul și metodologia unitară pentru organizarea și desfășurarea
procedurilor de încheiere a contractului de achiziție publică
pentru asistență juridică și reprezentare în legătură cu
contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul
Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală pentru
managementul instrumentelor structurale, în calitate de
autoritate de management, în vederea implementării
Programului operațional sectorial de mediu, și asistență juridică
pentru contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte
documente relevante, denumite în continuare contract-cadru de
servicii juridice.

(2) Încheierea contractului-cadru de servicii juridice are la
bază principiile enunțate la art. 2 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Contractul-cadru de servicii juridice
Art. 2. — (1) Contractul-cadru de servicii juridice este acel
acord intervenit între Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile,
prin Direcția generală pentru managementul instrumentelor
structurale, și unul sau mai mulți avocați, indiferent de forma de
exercitare a profesiei, prin care aceștia din urmă își asumă
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Evaluarea situațiilor de concurență neloială și de conflict
de interese
Art. 6. — (1) Pe parcursul derulării procedurii de încheiere a
contractului-cadru de servicii juridice, Ministerul Mediului și
Dezvoltării Durabile va lua toate măsurile legale necesare pentru
a combate apariția eventualelor situații de concurență neloială
sau de conflict de interese, precum și a oricăror fapte
considerate contravenții ori infracțiuni, potrivit legislației în
vigoare. În cazul în care aceste situații se produc totuși, se vor
lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.
(2) Avocații selectați vor semna o declarație pe propria
răspundere privind inexistența situațiilor de conflict de interese
în legătură cu obiectul contractelor finanțate în cadrul
Programului operațional sectorial de mediu, gestionat de
autoritatea de management.
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Întocmirea și conținutul documentației de încheiere
a contractului-cadru de servicii juridice
Art. 7. — Caietul de sarcini pentru încheierea contractuluicadru de servicii juridice este prevăzut în anexa C.
Art. 8. — (1) Cerințele în vederea aplicării criteriilor de
selecție de candidaturi pot fi, după caz, și fără a se limita la
următoarele:
(i) curriculum vitae al membrilor echipei propuse;
(ii) cunoștințe privind Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare, cât și privind celelalte acte normative
subsecvente referitoare la achizițiile publice din
România și procedurile de achiziție ale Comisiei
Europene, atestate prin documente relevante
(certificate, contracte, atestate);
(iii) cunoștințe temeinice de dreptul comerțului
internațional atestate prin documente de formare
academică recunoscute;
(iv) nivelul cunoștințelor de limbă engleză dovedit prin
certificate de atestare recunoscute, cu excepția
vorbitorilor nativi de limbă engleză;
(v) să demonstreze că se bucură de încredere din partea
clienților pe baza acțiunilor îndeplinite în cadrul unor
proiecte finalizate cu o valoare mai mare de un milion
de euro (recomandări, certificate, contracte, atestate).
(2) Criteriile aplicabile în vederea selectării ofertelor sunt:
(i) numărul de avocați definitivi care vor face parte din
echipă și vechimea în specialitatea juridică de
minimum 3 ani — câte un punct pentru fiecare membru
al echipei de avocați care îndeplinește criteriul, dar nu
mai mult de 5 puncte;
(ii) numărul de avocați din echipă care au experiență în
litigii/tranzacții comerciale cu o valoare mai mare de un
milion de euro — câte 5 puncte pentru fiecare membru
al echipei de avocați care îndeplinește criteriul, dar nu
mai mult de 25 de puncte;
(iii) numărul de litigii/tranzacții comerciale cu o valoare mai
mare de un milion de euro câștigate/finalizate — câte
10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocați
care îndeplinește criteriul, dar nu mai mult de 30 de
puncte;
(iv) numărul de avocați din echipă care au acordat
asistență juridică sau au asigurat reprezentarea în
legătură cu contracte de lucrări publice cu finanțare
internațională — câte 10 puncte pentru fiecare
membru al echipei de avocați care îndeplinește
criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.
(3) Punctajul tehnic se calculează pe baza punctelor obținute
(scor tehnic = media punctelor acordate de fiecare dintre
evaluatori) la îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2), astfel:
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obligația de a asigura asistență juridică și reprezentare în
legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de
minister, în calitate de autoritate de management, și asistență
juridică pentru contractele finanțate în cadrul Programului
operațional sectorial de mediu, inclusiv alte documente
relevante.
(2) Modelul contractului-cadru de servicii juridice care va fi
încheiat cu avocații selectați este prevăzut în anexa A.
(3) Contractul-cadru de servicii juridice se încheie cu cel puțin
un avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pe o
perioadă de 2 ani. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile va
emite solicitări/mandate de reprezentare în funcție de
necesitățile apărute.
(4) Contractul-cadru de servicii juridice produce efecte
începând cu data la care Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile emite solicitări/mandate de reprezentare.
(5) În perioada cuprinsă între încheierea contractului-cadru
de servicii juridice și emiterea solicitării/mandatului de
reprezentare, avocații nu sunt îndreptățiți să pretindă
Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile efectuarea de plăți
în baza contractului-cadru de servicii juridice.
(6) Avocații selectați să fie parte la contractul-cadru de servicii
juridice încheiat pe parcursul a 2 ani calendaristici și care au
primit solicitare/mandat de reprezentare într-o cauză au obligația
de a depune toate diligențele pentru apărarea intereselor
încredințate, până la finalizarea procesului aflat în derulare, chiar
dacă, ulterior expirării contractului-cadru de servicii juridice
încheiat potrivit alin. (2), nu mai sunt selectați de către Ministerul
Mediului și Dezvoltării Durabile pentru un alt contract-cadru de
servicii juridice. În această situație, Ministerul Mediului și
Dezvoltării Durabile are obligația corelativă de a face plata
contraprestațiilor acestor avocați, în baza solicitării/mandatului
de reprezentare emise/emis, numai pentru serviciile juridice
prestate efectiv de aceștia.
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Procedura pentru încheierea contractului-cadru
de servicii juridice
Art. 3. — Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin
Direcția generală pentru managementul instrumentelor
structurale, în calitate de autoritate de management pentru
Programul operațional sectorial de mediu (AM POS Mediu),
încheie contractul-cadru de servicii juridice prin aplicarea
procedurii de selecție a candidaturilor, respectiv a procedurii prin
care comisia de selecție, după aplicarea criteriilor în prealabil
stabilite, analizează și selectează echipa de avocați.

Reguli generale de participare
Art. 4. — Orice avocat care consideră că satisface cerințele
enunțate în invitația de participare, al cărei model este prevăzut
în anexa B, și în caietul de sarcini are dreptul de a participa, în
condițiile prezentelor norme procedurale interne, la procedura
de selecție a candidaturilor pentru încheierea contractului-cadru
de servicii juridice.
Inițierea procedurii pentru încheierea contractului-cadru
de servicii juridice
Art. 5. — (1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin
Direcția generală pentru managementul instrumentelor
structurale, în calitate de autoritate de management pentru
Programul operațional sectorial de mediu, va iniția aplicarea
procedurii de selecție de candidaturi pentru încheierea
contractului-cadru de servicii juridice numai dacă este constituită
comisia de selecție și este publicată invitația de participare.
(2) Înainte de emiterea solicitării/mandatului de reprezentare,
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile trebuie să asigure
fonduri suficiente pentru anul în curs, dar și să aibă în vedere
posibilitatea că un mandat de reprezentare se poate întinde pe
o perioadă mai lungă de timp.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Publicitate
Art. 9. — (1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin
Direcția generală pentru managementul instrumentelor
structurale, în calitate de autoritate de management, va transmite
spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a
„Achiziții publice”, și cel puțin într-un cotidian național de mare
tiraj o invitație de participare la procedura de selecție pentru
contractul-cadru de servicii juridice.
(2) Invitația de participare va fi publicată și pe pagina web a
Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile.
(3) Invitația de participare va conține informațiile privind
adresa Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile unde se pot
solicita clarificări.

Atribuțiile comisiei de selecție a avocaților
Art. 11. — Comisia de selecție a avocaților, denumită în
continuare comisie de selecție, constituită potrivit art. 3 din ordin,
răspunde de desfășurarea următoarelor activități:
a) stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerințele minime
impuse;
b) aplicarea criteriilor de ierarhizare, potrivit celor stabilite în
caietul de sarcini;
c) stabilirea ierarhiei ofertelor care îndeplinesc cerințele
minime impuse;
d) întocmirea grilelor de evaluare și redactarea raportului de
evaluare de către membrul evaluator desemnat. Raportul de
evaluare este aprobat de către președintele comisiei;
e) înștiințarea conducerii Ministerului Mediului și Dezvoltării
Durabile cu privire la rezultatul selecției de candidaturi;
f) negocierea contractului.
Art. 12. — Pe parcursul desfășurării procedurii de selecție
de candidaturi, membrii comisiei de selecție au obligația de a
păstra confidențialitatea asupra conținutului negocierilor, precum
și asupra oricăror alte informații prezentate de ofertanți, a căror
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și
proteja secretele comerciale.
Art. 13. — (1) Fiecare membru al comisiei de selecție are
obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de
confidențialitate și imparțialitate, prin care se angajează să
respecte prevederile art. 12 și prin care confirmă totodată că nu
se află în niciuna dintre situațiile următoare:
a) este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv ori
afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocații propuși de
către ofertanți pentru a face parte din echipă;
b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de
colaborare cu unul dintre ofertanți ori cu asociații unuia dintre
ofertanți sau a făcut parte din adunarea asociaților ori din orice
alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre
ofertanți;
c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de
conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanți.
(2) Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte
de inițierea etapei de ierarhizare a ofertelor.
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnați de comisia
de selecție constată că se află în una sau mai multe dintre
situațiile prevăzute la alin. (1), atunci aceasta are obligația de a
solicita de îndată înlocuirea sa din componența comisiei
respective.
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1. oferta cu scorul tehnic cel mai mare primește punctaj
tehnic maxim de 100 de puncte, iar următoarele oferte primesc
un punctaj tehnic calculat astfel:
Punctaj tehnic oferta „X” = [(Scor tehnic oferta „X” x
100)/scorul tehnic cel mai mare];
2. este declarată admisă în evaluarea financiară oferta care
întrunește un scor de cel puțin 70 de puncte.
(4) Contractul-cadru de servicii juridice se va încheia cu toți
ofertanții selectați în baza punctajului tehnic.
(5) Fiecare ofertă va trebui să conțină și o ofertă financiară
care va cuprinde onorariul/oră/avocat solicitat, exprimat în
lei/oră/avocat, fără TVA. Contractul-cadru de servicii juridice
încheiat cu ofertanții selectați în baza punctajului tehnic va
menționa onorariul solicitat, cu mențiunea că, la acordarea
fiecărei/fiecărui solicitări/mandat de reprezentare, se va negocia
cuantumul total al onorariului estimat pentru solicitarea/mandatul
de reprezentare respectivă/respectiv, avându-se în vedere
principiul asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.
(6) Emiterea solicitării/mandatului de reprezentare va fi
realizată pe baza următoarelor criterii:
(i) specialitatea prestatorului în problema pentru care se
emite solicitarea/mandatul de reprezentare;
(ii) disponibilitatea efectivă a acestuia pentru realizarea
mandatului de reprezentare;
(iii) onorariul ofertat și cuprins în contractul-cadru de
servicii juridice, precum și cel negociat estimat pentru
mandatul de reprezentare respectiv.
(7) Îndeplinirea cerințelor și a criteriilor de selecție se atestă
de către participanți prin declarație pe propria răspundere sau
prin documente relevante.
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Aplicarea procedurii de selecție a candidaturilor
pentru încheierea contractului-cadru de servicii juridice
Art. 10. — Procedura de selecție a candidaturilor se
desfășoară în mai multe etape, după cum urmează:
A. Etapa de lansare a procedurii:
a) transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a „Achiziții publice”, și într-un cotidian
național de mare tiraj a invitației de participare privind achiziția
de servicii juridice;
b) întocmirea caietului de sarcini pentru încheierea
contractului-cadru de servicii juridice.
B. Etapa de selectare:
a) primirea ofertelor;
b) analiza și stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerințele
minime solicitate;
c) aplicarea criteriilor de selectare;
d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate, pe
baza cărora se va încheia contractul-cadru de servicii juridice;
e) înștiințarea conducerii Ministerului Mediului și Dezvoltării
Durabile cu privire la rezultatul aplicării procedurii;
f) încheierea contractului-cadru de servicii juridice;
g) întocmirea dosarului-cadru de servicii juridice.

Încheierea contractului-cadru de servicii juridice
Art. 14. — (1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin
Direcția generală pentru managementul instrumentelor
structurale, în calitate de autoritate de management pentru
Programul operațional sectorial de mediu, în urma aplicării
procedurii de selecție a candidaturilor, va încheia
contractul-cadru de servicii juridice cu avocații ale căror oferte
au fost acceptate.
(2) Contractul-cadru de servicii juridice se semnează de către
ministrul mediului și dezvoltării durabile și de către
reprezentantul mandatat al ofertanților, pe baza documentelor
depuse în cadrul procedurii de selecție.
(3) Contractul-cadru de servicii juridice se încheie în termen
de cel mult 15 zile lucrătoare de la anunțarea avocaților care au
fost selectați în vederea încheierii acestuia, cu excepția cazului
în care au fost formulate contestații, situație în care termenul
este de 5 zile lucrătoare de la data soluționării contestației de
către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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și comunicate ofertanților, precum și hotărârile judecătorești
irevocabile;
f) contractul-cadru de servicii juridice semnat;
g) solicitări/mandate de reprezentare emise.
(3) Dosarul achiziției publice se păstrează de către
autoritatea de management din cadrul Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile atâta timp cât contractul produce efecte
juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării
contractului-cadru de servicii juridice.
Modalitatea de soluționare a contestațiilor
Art. 16. — Contestațiile înaintate pe cale administrativă se
soluționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Dispoziții finale
Art. 17. — Anexele A—C fac parte integrantă din prezentele
norme procedurale interne.
ANEXA A
la normele procedurale interne
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Dosarul contractului-cadru de servicii juridice
Art. 15. — (1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin
Direcția asistență tehnică din cadrul Direcției generale pentru
managementul instrumentelor structurale, în calitate de
autoritate de management pentru Programul operațional
sectorial de mediu, are obligația de a întocmi dosarul
contractului-cadru de servicii juridice încheiat.
(2) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin
următoarele documente:
a) componența comisiei de selecție;
b) invitația de participare privind încheierea contractuluicadru de servicii juridice;
c) procesul-verbal de ierarhizare a ofertelor;
d) hotărârea comisiei de selecție cu privire la rezultatul
aplicării procedurilor de selecție a candidaturilor;
e) contestațiile primite, rezoluțiile și, după caz, măsurile
corective adoptate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
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1. Părți contractante
Între:
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale, în
calitate de autoritate de management, având adresa sediului ........................................., telefon/fax ........................, număr de
înmatriculare ..........................................., cod fiscal ..................................................., cont trezorerie ......................, reprezentată
prin ....................................................................................., funcția ............................................, în calitate de achizitor, pe de o parte,

rm

(denumirea conducătorului)

in

fo

și
............................................................................................................................................................................................................,
(denumirea operatorului/operatorilor economic/economici)

ex
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adresă ........................................................., telefon/fax ................................, număr de înmatriculare .......................................,
cod fiscal ..............................................., cont (trezorerie, bancă) ........................., reprezentat prin ................................................,
(denumirea conducătorului)

D

es

tin

at

funcția ..................................................., în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Obiectul contractului
Prin încheierea prezentului contract prestatorul își asumă obligația de a asigura asistență juridică și reprezentare în legătură
cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală pentru
managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, în vederea implementării Programului
operațional sectorial de mediu, și asistență juridică pentru contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante,
denumite în continuare servicii juridice, în baza solicitării/mandatului de reprezentare acordate/acordat de minister.
3. Prețul contractului
3.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului onorariul convenit, în cazul în care, în baza solicitării/mandatului de
reprezentare, prestatorul asigură asistență juridică și reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de
autoritate de management, în vederea implementării Programului operațional sectorial de mediu, și asistență juridică pentru
contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante.
3.2. Onorariul convenit pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, plătibil prestatorului de către
achizitor, este de .... lei/oră/avocat, din care TVA .... lei.
3.3. Plata se face doar pentru serviciile juridice prestate efectiv de prestator, în baza solicitării/mandatului de reprezentare
emise/emis de achizitor, încheierea prezentului contract negenerând nicio obligație financiară pentru achizitor.
3.4. Valoarea estimată se stabilește în caz de acordare a solicitării/mandatului de reprezentare prin negocierea dintre
achizitor și prestator, pe baza prețului convenit și a complexității și duratei seviciilor juridice solicitate (act adițional).
4. Regimul cheltuieilor
4.1. Cheltuielile de transport și cazare vor fi decontate de achizitor pe bază de documente justificative, în limitele stabilite
de reglementările legale în vigoare în România pentru funcționarii publici.
4.2. Alte cheltuieli care apar pe perioada derulării prezentului contract vor fi decontate de achizitor numai pe bază de
documente justificative.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 2 (doi) ani. Prestatorul își asumă obligația de a asigura servicii
juridice Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, respectiv Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale,
în calitate de autoritate de management, în vederea implementării Programului operațional sectorial de mediu, conform mandatului
acordat.
5.2. În baza prezentului contract achizitorul va emite solicitări pentru asistență juridică sau mandate de reprezentare, în
funcție de necesitățile apărute.
5.3. În perioada cuprinsă între momentul încheierii prezentului contract și emiterea solicitării/mandatului de reprezentare,
prestatorul nu este îndreptățit să pretindă achizitorului să efectueze plăți în baza acestui contract.
5.4. Prestatorul care a primit solicitări/mandate de reprezentare are obligația de a depune toate diligențele pentru apărarea
intereselor încredințate, până la finalizarea cauzei, chiar și în situația în care în anul următor nu mai este selectat de către achizitor
pentru un alt contract-cadru de reprezentare. În acest caz, durata prezentului contract se prelungește fără alte formalități.
6. Caracterul confidențial al contractului
6.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a) să facă cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afară de acele persoane implicate
în îndeplinirea prezentului contract;
b) să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract,
în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidențial
și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.
6.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, dacă:
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea
dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
7. Responsabilitățile prestatorului
7.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul și promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea de ofertă.
(2) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile,
echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru prezentul contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul contract.
(3) Prestatorul poate înlocui un membru al echipei numai cu acceptul achizitorului și dacă avocatul propus are aceleași
calificări și întrunește criteriile de selecție aplicate de achizitor în cadrul procedurii de atribuire a contractului.
(4) Pe durata derulării prezentului contract, prestatorul are obligația de a informa achizitorul despre apariția situațiilor de
conflict de interese și de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de oportunitatea și
legalitatea tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului
contract.
8. Responsabilitățile achizitorului
Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție prestatorului orice facilitate și/sau informații pe care acesta le-a cerut în
propunerea de ofertă și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.
9. Verificări
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
9.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Achizitorul are obligația de a notifica
în scris prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
10. Asigurarea serviciilor juridice
Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor juridice în timpul cel mai scurt posibil de la formularea de către
achizitor a solicitării de asistență juridică sau, în cazul solicitărilor de reprezentare, din momentul emiterii mandatului de
reprezentare.
11. Modalități de plată
Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de cel mult 30 de zile de la emiterea facturii de către
prestator. Plățile în valută se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în materie.
12. Amendamente
Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părților contractante.
13. Penalități și daune-interese
În situația în care, din cauza neprezentării la termene, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin
prezentul contract, achizitorul are dreptul de a-i imputa contravaloarea litigiului, prezentul contract constituind titlu executoriu.
14. Rezilierea contractului
14.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere
rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.
14.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariția unor
circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa
măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
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14.3. În cazul prevăzut la pct. 14.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
prezentul contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
15. Forța majoră
15.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care acesta acționează.
15.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
15.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet,
producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
15.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
16. Soluționarea litigiilor
16.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.
16.2. Dacă achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita
ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.
17. Limba care guvernează contractul
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1.1. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie transmisă în scris.
18.1.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
18.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a
primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
Încheiat astăzi, ................, în ...(...) exemplare originale, un exemplar pentru Direcția generală pentru managementul
instrumentelor structurale, un exemplar pentru Direcția juridică și un exemplar pentru prestator.
Prestator,
...........................
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...........................
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ANEXA B
la normele procedurale interne
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MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management — POS Mediu)
Nr. ......./........ 2007

tin

at

ex

Aprobat.
Secretar general,
............................

D

es

Denumirea autorității contractante:
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile — Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale (autoritate
de management — POS Mediu)
Cod fiscal nr. 16335444
Adresa: București, Bd. Libertății nr. 12, sector 5
Telefon: +40 21 300 77 77
Fax: +40 21 316 07 78
Obiectul contractului: servicii juridice — cod CPV 74110000-3 la 7114000-1
Procedura aplicată: selecție de candidaturi
Data limită pentru depunerea ofertelor:............................................................................, la sediul ministerului, București,
(ziua/luna/anul/ora)

Bd. Libertății nr. 12, sector 5, camera ........, telefon ........................................ .
Modul de prezentare a candidaturilor: un exemplar original al ofertei tehnice și 3 copii, un exemplar original al ofertei
financiare și o copie, introduse fiecare într-un plic sigilat. Aceste două plicuri vor fi introduse într-un plic exterior, sigilat și marcat
cu datele de identificare ale ofertantului.
Clarificări, precum și documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul Ministerului Mediului
și Dezvoltării Durabile — Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale (autoritate de management — POS
Mediu), București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, camera ................, telefon ............... .
Persoana de contact: ...................., telefon .............. .
Deschiderea ofertelor se va face în: ..............................................., la sediul ministerului, București, Bd. Libertății nr. 12,
(ziua/luna/anul/ora)

sectorul 5, camera ................, telefon ............... .
Director,
......................
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ANEXA C
la normele procedurale interne

CAIETUL DE SARCINI

pentru încheierea contractului-cadru de servicii juridice
Informații generale
Denumirea autorității contractante:
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management — POS Mediu)
Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București
Persoană de contact:
Tel: +40 21 300 77 77
Fax: +40 21 316 07 78
Finanțare: buget de stat
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Scopul aplicării procedurii: atribuirea contractului-cadru de asistență juridică și reprezentare în legătură cu
contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală pentru
managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, în vederea implementării Programului
operațional sectorial de mediu, și asistență juridică pentru contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante
referitoare la POS Mediu, denumite în continuare servicii juridice.
Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică: selecție de candidaturi

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

Criterii de selecție
Cerințele în vederea aplicării criteriilor de selecție ale candidaturilor pot fi, după caz, și fără a se limita la următoarele:
(i)
curriculum vitae al membrilor echipei propuse;
(ii) cunoștințe despre Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și despre celelalte
acte normative subsecvente în materie de achiziții publice din România și procedurile de achiziție ale Comisiei
Europene atestate prin documente relevante;
(iii) cunoștințe temeinice de dreptul comerțului internațional atestate prin documente de formare academică
recunoscute;
(iv) nivelul cunoștințelor de limbă engleză dovedit prin certificate de atestare recunoscute, cu excepția vorbitorilor
nativi de limbă engleză;
(v) să demonstreze că se bucură de încredere din partea clienților pe baza acțiunilor îndeplinite în cadrul unor proiecte
cu valoare mai mare de un milion de euro (certificate, contracte, atestate).
Criteriile de selecție aplicabile în vederea ierarhizării ofertelor sunt:
(i) numărul de avocați definitivi care vor face parte din echipă și vechimea în specialitatea juridică de minimum
3 ani — câte un punct pentru fiecare membru al echipei de avocați care îndeplinește criteriul, dar nu mai mult de
5 puncte;
(ii) numărul de avocați din echipă care au experiență în litigii/tranzacții comerciale cu o valoare mai mare de un milion
de euro — câte 5 pentru fiecare membru al echipei de avocați care îndeplinește criteriul, dar nu mai mult de
25 de puncte;
(iii) numărul de litigii/tranzacții comerciale cu o valoare mai mare de un milion de euro câștigate/finalizate — câte
10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocați care îndeplinește criteriul, dar nu mai mult de 30 de puncte;
(iv) numărul de avocați din echipă care au acordat asistență juridică sau au asigurat reprezentarea în legătură cu
contracte de lucrări publice cu finanțare internațională — câte 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de
avocați care îndeplinește criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.
Punctajul tehnic
Punctajul tehnic se calculează pe baza punctelor obținute (scor tehnic = media punctelor acordate de fiecare dintre
evaluatori) la îndeplinirea criteriilor prevăzute mai sus, astfel:
1. oferta cu scorul tehnic cel mai mare primește punctaj tehnic maxim de 100 de puncte, iar următoarele oferte primesc
un punctaj tehnic calculat astfel:
Punctaj tehnic oferta „X” = [(Scor tehnic oferta „X” x 100)/scorul tehnic cel mai mare];
2. este declarată admisă în evaluarea financiară oferta care întrunește un scor de cel puțin 70 de puncte.
Contractul-cadru de servicii juridice se va încheia cu toți ofertanții selectați în baza punctajului tehnic.
Fiecare ofertă va trebui să cuprindă și o propunere financiară care va conține onorariul/oră/avocat solicitat, exprimat în
lei/oră/avocat, fără TVA. Contractul-cadru de servicii juridice încheiat cu ofertanții selectați în baza punctajului tehnic va menționa
onorariul solicitat, cu mențiunea că, la acordarea fiecărei solicitări/mandat de reprezentare, va fi negociat cuantumul total al
onorariului estimat pentru activitatea respectivă, avându-se în vedere principiul asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.
Adresarea solicitării/acordarea mandatelor de reprezentare va fi realizată având la bază următoarele criterii:
(i)
specialitatea prestatorului în problema pentru care este solicitat/mandatat;
(ii)
disponibilitatea efectivă a acestuia pentru realizarea solicitării/mandatului de reprezentare;
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(iii)

onorariul ofertat și cuprins în contractul-cadru de servicii juridice, precum și cel negociat estimat pentru
solicitarea/mandatul de reprezentare respectivă/respectiv.
Îndeplinirea cerințelor și a criteriilor de selecție se atestă de către participanți prin declarație pe propria răspundere sau
prin documente relevante.
Director,
.......................................

ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA
Comisiei de selecție a avocaților
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Președinte — director în cadrul Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management pentru POS Mediu) din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
Secretar —
Membrii votanți:
membru — reprezentant al Direcției juridice;
membru — consilier în cadrul Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management pentru POS Mediu) din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile;
membru — consilier în cadrul Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management pentru POS Mediu) din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile.
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COMPONENȚA
Comisiei de soluționare a contestațiilor
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Președinte — director în structura Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management pentru POS Mediu) din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
Membru — director în cadrul Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management pentru POS Mediu) din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
Membru — director în cadrul Direcției generale pentru managementul instrumentelor structurale
(autoritate de management pentru POS Mediu) din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
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