
Anexa la Ordinul 

Nr. 14 B din 24.07.2018 

 

NORMELE METODOLOGICE  

de organizare și desfășurare a controlului antidoping 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. - (1) Controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea 

de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, 

recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la 

laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea 

rezultatelor, audierile şi apelurile, care se realizează în condiţiile prezentelor 

norme metodologice. 

(2) La nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afara competiţiei este 

condus şi coordonat de Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare 

Agenţia, semnatară a Codului Mondial Anti-Doping. 

 

Art. 2. - (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi 

expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) oficial pentru recoltarea probei de sânge - ofiţer de control doping 

autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, 

obţinută potrivit prevederilor legale. 

b) lanţ de custodie - succesiunea de persoane sau de organizaţii care au 

responsabilitatea asupra custodiei probei, din momentul recoltării acesteia până 

în momentul când proba a fost predată la laborator pentru analiză; 

c) staţie de control doping - spaţiu amenajat conform cerinţelor prevăzute 

la art. 27 alin. (1), în care se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor biologice; 

d)  echipament pentru recoltarea probelor - recipiente pentru recoltarea 

directă sau pentru conservarea probei biologice a sportivului, pe parcursul 

procesului de testare, recunoscute de Agenţia Mondială Anti- Doping; 

e) şedinţă de recoltare a probei - toate activităţile succesive care implică 

direct sportivul din momentul 

înştiinţării cu privire la testarea doping până când acesta părăseşte staţia de 

control doping după recoltarea probei; 

f) reprezentant al sportivului - persoana fizică cu capacitate deplină de 

exerciţiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping; 

g) însoţitor - o persoană instruită şi autorizată de Agenţie să îndeplinească 

sarcini specifice, incluzând una sau mai multe din următoarele: înştiinţarea 

sportivului selectat pentru recoltarea probei, însoţirea şi ţinerea sub observaţie a 

sportivului până la sosirea în staţia de control doping şi/sau asistarea şi 

verificarea emiterii probei, dacă pregătirea sa îl califică să desfășoare această 

activitate. 



h) selecţie aleatorie - selectarea sportivilor pentru testarea doping în 

absenţa unor criterii prestabilite, prin tragere la sorţi ori prin nominalizarea la 

întâmplare dintr-o listă sau lot de sportivi; 

i) selecţie ierarhizată - selectarea sportivilor pentru testarea doping în 

funcţie de locul ocupat în clasamentul unei competiţii; 

j) densitate specifică a probei de urină - densitatea măsurată cu un 

refractometru - la 1.005 sau mai mult, sau cu hârtie indicatoare de laborator - la 

1.010 sau mai mult; 

k) volum de urină necesar pentru analiză - cantitate de minimum 90 ml 

pentru analiza totală sau parţială; 

l) autoritatea pentru gestionarea rezultatelor- organizaţie responsabilă cu 

gestionarea rezultatelor testărilor doping şi ale audierilor sau o altă organizaţie 

care acţionează în conformitate cu reglementările Organizaţiei Anti-Doping 

m) autoritatea de recoltare a probei- organizaţia responsabilă cu 

recoltarea probelor în conformitate cu cerinţele Standardului internaţional pentru 

testare şi investigaţii, care poate fi însăşi autoritatea de testare sau o altă 

organizaţie căreia autoritatea de testare i-a delegat sau a subcontractat o astfel de 

responsabilitate; 

n) autoritate de testare - organizaţia care autorizează recoltarea de probe 

biologice 

o) raport de testare nereuşită:  un raport detaliat cu privire la o încercare 

nereuşită de recoltare a probei   de la un sportiv din lotul de testare înregistrat pe 

baza informaţiilor de localizare furnizate de acesta. 

p) testare fără aviz prealabil - ședință de recoltare a probei care are loc 

fără înștiințarea prealabilă a sportivului; 

q) intenție - situatie definită la art. 10.2.3 din Codul Mondial Anti-

Doping; 

r) test neefectuat - absenţa sportivului de la locaţia comunicată pentru o 

perioadă de 60 de minute din ziua respectivă; 

(2) Pentru recoltarea probei de urină echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se 

compune din: 

a) pahar de recoltare a probei de urină; 

b) trusă de recoltare ce conține cutia cu două recipiente, A şi B, prevăzute 

cu capace. Codul trusei este inscripționat, pe cutie, pe recipiente și pe capacele 

acestora; 

c) capac și bandă pentru păstrarea securizată a probei parţiale; 

d) refractrometru şi/sau hârtie indicatoare de laborator pentru 

determinarea densităţii. 

e) genţi pentru transport 

(3) Pentru recoltarea probei de sânge, echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se 

compune din: 

a) ace de unică folosință pentru recoltarea probei de sânge; 



b) trusă de recoltare cu una sau două eprubete vidate, A şi/sau B, pentru 

păstrarea şi transportarea în siguranţă a probei. 

c) tampoane sterile dezinfectante; 

d) mănuşi medicale de unică folosinţă; 

e) garou; 

f) containere pentru păstrarea reziduurilor biologice; 

g) bandaj adeziv şi tifon; 

h) geantă frigorifică; 

i) dispozitiv de măsurare a temperaturii pe durata transportului. 

 

CAPITOLUL II 

Testarea doping 

Secțiunea 1 

Planificarea testărilor doping 

Art. 3. – (1) Agenţia întocmește planul național anual de testare care este 

verificat, revizuit, actualizat în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Planul național anual de testare se întocmește, pe baza datelor primite de la 

federaţiile sportive naţionale, în condiţiile art. 11 pct. (3) din Legea nr. 185 din 

11.07.2012 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, luînd în 

considerare de riscul de dopaj  pentru  fiecare  disciplină sportivă, de numărul 

total de sportivi legitimaţi precum şi de numărul sportivilor de performanță. 

(3) Planificarea testărilor doping constă în distribuirea eficientă a testelor doping 

pentru urină și/sau sânge, pe parcursul unui an calendaristic, atât în competiţie, 

cât şi în afara competiţiei, pentru sportivi. 

(4) Testarea în afara competiţiei va fi prioritară la disciplinele care sunt evaluate 

ca având un risc mare de dopaj în perioadele de pregătire. Testările vor fi fără 

aviz prealabil cu excepţia cirumstanţelor specifice şi justificabile. 

(5) Testarea în competiţie va fi prioritară la disciplinele care sunt evaluate ca 

având un risc scăzut de dopaj în perioadele de pregătire. Testările vor fi fără aviz 

prealabil cu excepţia cirumstanţelor specifice şi justificabile. 

(6) Agenţia structurează planul său de distribuire a testelor sub formă piramidală 

bazat pe evaluarea riscurilor de dopaj a diferitelor discipline sportive. 

(7)  Agenţia evaluează riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă pe 

baza: 

a) documentului tehnic pentru analize specifice disciplinelor sportive, 

versiunea 2.2, elaborat de Agenția Mondială Anti-Doping; 

b) cerinţelor fizice şi alte cerinţe ale disciplinei sportive, luând în 

considerare condiţiile fiziologice specifice acesteia. 

c) efectului posibil de îmbunătăţire a performanţiei pe care l-ar putea 

produce prin utilizarea substanțelor și/sau metodelor interzise;  

    d) statisticilor disponibile referitoare la testările doping anterioare; 

    e) rezultatelor cercetărilor asupra incidenţei substanţelor și/sau metodelor 

interzise pentru fiecare  disciplină sportivă 



f) istoricului dopajului în disciplina sportivă respectivă; 

g) calendarului competițional intern și internațional și al programului de 

antrenament; 

h) informaţiilor obținute despre posibilele practici de dopaj în sport; 

i) avantajelor materiale 

(8) Agenţia se asigură că personalul asistent al sportivilor şi orice alte persoane 

aflate în conflict de  interese nu sunt implicate în procesul de selecţie a 

sportivilor pentru testare. 

(9) Agenția transmite planul anual național de testare Agenţiei Mondiale Anti-

Doping în următoarele situații: 

a) când doreşte aprobarea Agenţiei  Mondiale Anti-Doping, pentru a 

analiza probele folosind  un meniu  mai restrâns decât cel stabilit în documentele 

tehnice; 

b) când i se solicită de către Agenţia Mondială Anti-Doping, în cadrul 

procesului de demonstrare a respectării cerințelor privind evaluarea riscului, 

prioritizarea între disciplinele sportive, categoriile  de  sportivi, tipurile de testări 

și tipurile de probe recoltate. 

(10) Agenţia poate delega o altă organizaţie anti-doping sau o terţă parte să 

acţioneze ca autoritate de recoltare a probelor în numele acesteia. 

(11) Testarea trebuie să aibă loc în intervalul orar cuprins între 5:00 – 23:00, cu 

excepţia cazurilor în care există motive întemeiate pentru testarea pe parcursul 

nopţii. 

 

Art. 4. - (1) Perioada manifestării sportive reprezintă timpul dintre începutul şi 

sfârşitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care conduce 

manifestarea. 

(2) Lotul de testare înregistrat al Agenţiei se revizuieşte şi se actualizează 

periodic, în scopul evidenţierii modificărilor survenite sub aspectul includerii 

sau excluderii din lot a unor sportivi. 

(3) Agenţia solicită laboratorului de control doping, acreditat de Agenția 

Mondială Anti-Doping, ca toate probele recoltate în numele său să fie analizate 

conform Standardului Internațional pentru Laboratoare, normelor menţionate în 

Documentul Tehnic al Agenţiei Mondiale Anti-Doping pentru analize specifice, 

în funcţie de disciplina sportivă, versiunea 2.2. 

(4) Agenția poate solicita laboratorului de control doping, acreditat sau autorizat 

de Agenția Mondială Anti-Doping, să analizeze probele folosind meniuri mai 

extinse sau mai restrânse decât cele prevăzute în documentul tehnic, cu 

respectarea prevederilor art. 3 alin. (7). 

(5) Agenția poate decide păstrarea probelor și a documentelor legate de 

recoltarea acestora în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

Art. 5. - (1) Categoriile de sportivi incluşi în lotul de testare înregistrat 

sunt: 



a) sportivi de nivel internaţional şi sportivi din componența loturilor 

olimpice şi paraolimpice; 

b) sportivi de nivel naţional -  categoriile seniori, tineret, cadeţi, juniori - 

selectaţi pe baza locului ocupat în clasamentele anuale ale federaţiilor sportive 

naţionale. 

(2) În cazul sporturilor de echipă, în lotul de testare înregistrat pot fi incluşi unul 

sau mai mulţi sportivi ai unei echipe ori întreaga echipă. 

(3) În cazul în care Agenţia își propune să recolteze trei sau mai multe probe în 

afara competiţiei,  pe an,  de la anumiţi sportivi,  aceștia trebuie  incluși în Lotul 

Național de Testare înregistrat cu excepţia situaţiei în care  poate obţine 

informaţii de localizare prin alte mijloace. 

 

Secțiunea 2 

Cerinţe referitoare la ofiţerii de control doping 

Art. 6. Ofițerul de control doping se identifică cu o legitimație oficială cu 

fotografie și delegația emisă de Agenție. 

 

Art. 7. - (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un ofiţer de 

control doping în vederea selectării de către Agenţie pentru efectuarea testărilor 

doping sunt: 

a) participarea la cursul de instruire a ofițerilor de control doping 

b) lipsa conflictelor de interese; 

c) prezența calificările necesare pentru a recolta sânge venos atunci când 

se doreşte recoltarea probei de sânge. 

(2) Ofiţerul de control doping se află în conflict de interese dacă are legături de 

rudenie sau dacă este implicat în viaţa personală a sportivului testat şi/sau a 

membrilor personalului asistent al acestuia ori dacă are raporturi contractuale cu 

structurile sportive. 

(3) Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească personalul din cadrul Agenţiei 

împuternicit de către Directorul General al acesteia pentru a efectua testări 

doping este să nu aibă legături de rudenie sau să nu fie implicat în viaţa 

personală a sportivului testat şi/sau a membrilor personalului asistent al acestuia. 

Art. 8. Ofiţerul de control doping şi însoţitorul, după caz, au următoarele 

obligaţii: 

a) să respecte dispoziţiile prevăzute în prezentele norme metodologice; 

b) să se legitimeze faţă de sportiv, folosind legitimaţia oficială de 

identificare, precum şi certificatul care atestă efectuarea puncţiei venoase în 

cazul recoltării probelor de sânge, 

c) să ţină permanent sportivul sub observaţie, din momentul înmânării 

invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltarea a probei biologice; 

d) să verifice şi să confirme identitatea sportivului pe baza actelor 

prevăzute la art. 23. Orice neconcordanţă în confirmarea identităţii sportivului 

este consemnată în formularul suplimentar de raport - comentarii şi raportată 



Agenţiei, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor 

anti- doping. 

Art. 9. - (1) Agenţia verifică modul în care ofiţerii de control doping 

gestionează şedinţa de recoltare a probelor, prin supervizarea acţiunilor de 

testare doping. 

(2) Acţiunile de supervizare se stabilesc în funcţie de importanţa testării doping, 

de gradul de dificultate al acţiunii de testare, respectiv de numărul de probe ce 

urmează a fi recoltate sau în funcţie de riscul de dopaj în disciplina sportivă 

căreia aparţin sportivii testaţi. 

(3) Acţiunile de supervizare se desfăşoară fără înştiinţarea prealabilă a ofiţerilor 

de control doping. 

(4) Pentru fiecare acţiune de supervizare se întocmeşte un raport de supervizare. 

 

Secțiunea 3 

Selecţia sportivilor 

Art. 10. - (1) Sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea doping astfel: 

a) în competiţie - prin selecţie aleatorie, selecţie ierarhizată şi ţintă; 

b) în afara competiţiei - prin selecţie aleatorie şi ţintă. 

(2) Criteriile specifice pe baza cărora sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea-

ţintă sunt: 

a) parametri biologici anormali; 

b) accidentări repetate; 

c) retragerea sau absenţa de la competiţia unde era planificată 

participarea; 

d) sportivii care se află în perioada de suspendare sau cei care se află în 

perioada de suspendare provizorie ca urmare a încălcării reglementărilor anti-

doping; 

e) revenirea în viaţa sportivă după retragere; 

f) comportament şi/sau constituţie fizică care indică utilizarea de substanţe 

şi/sau metode interzise; 

g) îmbunătăţirea neaşteptată a performanţelor; 

h) schimbarea bruscă a adresei sportivului sau a locului de antenament 

într-o locaţie îndepărtată, greu accesibilă; 

i) istoricul performanţelor obţinute; 

j) istoricul testărilor doping; 

k) reintegrarea în activitatea sportivă după o perioadă de suspendare; 

l) existenţa unor informaţii sigure cu privire la utilizarea de substanţe 

interzise şi/sau metode interzise, provenite de la o terţă parte, însuşite de către 

aceasta, sub semnătură; 

m) nerespectări repetate ale obligaţiei de a furniza informaţii privind 

localizarea; 

n) vârsta sportivului şi/sau etapa din cariera acestuia; 

o) stimulente financiare; 



p) sportivii care se antrenează independent dar concurează la nivel 

olimpic/paraolimpic sau la campionate mondiale şi pot fi selectaţi pentru astfel 

de evenimente sportive; 

q) sportivii de performanță autorizați de un club de pe teritoriul Republicii 

Moldova, cetăţeni ai altor ţări. 

 

Art. 11. - (1) În competiţie şi în afara competiţiei, la sporturile 

individuale, federațiileși/sau cluburile sportive pot solicita control doping numai 

pentru sportivii proprii. 

(2) În competiţie, la sporturile pe echipe, selecţia jucătorilor pentru controlul 

doping se face prin tragere la sorţi în mod egal pentru ambele echipe. 

(3) În afara competiției, la sporturile de echipă, federațiile și/sau cluburile 

sportive pot solicita control doping numai pentru sportivii proprii, iar selecția se 

face în mod aleator sau țintă. 

 

Art. 12. - (1) Observatorul federal are obligaţia să prezinte la şedinţa 

tehnică lista cu jucătorii celor două echipe, inclusiv rezervele, şi numărul 

corespunzător de pe tricou. 

(2) Ofiţerii de control doping au dreptul să participe la şedinţa tehnică, iar 

organizatorii sau reprezentanţii structurilor sportive au obligaţia să permită 

accesul acestora la şedinţele tehnice. 

 

Art. 13. - (1) Tragerea la sorţi are loc în pauza meciului pentru jocurile cu 

două reprize.  În cazul jocurilor cu mai multe reprize, tragerea la sorţi are loc în 

prima pauză. 

(2) Ofițerul de control doping organizează tragerea la sorţi în prezenţa 

observatorului federal al meciului respectiv şi a reprezentanţilor desemnaţi de 

către fiecare echipă. 

(3) Tragerea la sorţi se face de către reprezentanţii celor două echipe, care extrag 

în mod încrucișat, un număr egal de bilete, în prezența ofițerului de control 

doping. Se extrag minim 2 bilete de rezervă pentru fiecare echipă, marcate cu 

litera R și numărul în ordinea extragerii. 

(4) Biletele extrase sunt semnate de reprezentanţii celor două echipe şi de 

observatorul federal şi sunt păstrate în plic sigilat de către ofiţerul de control 

doping.  Plicul şi biletele extrase se desigilează cu 5 până la 15 minute înainte de 

încheierea meciului, în prezenţa doar a observatorului federal sau în prezenţa 

reprezentanţilor celor două echipe şi a observatorului federal, pentru a fi 

cunoscute numele jucătorilor selecţionaţi pentru controlul doping. 

(5) În situaţia în care, după tragerea la sorţi, un jucător suferă o accidentare 

gravă care necesită spitalizare, jucătorul de rezervă selecţionat primul prin 

extragere este chemat la controlul doping. Dacă acesta nu se poate prezenta la 

controlul doping, este chemat la controlul doping cel de-al doilea jucător de 

rezervă stabilit la tragerea la sorţi potrivit prevederilor alin. (3). 



 

Art. 14. - (1) Modalitatea de extragere rămâne la latitudinea Agenţiei, 

care are dreptul să decidă ca tragerea la sorţi să se facă în funcţie de posturile 

ocupate de jucători în echipă, pentru creşterea eficienţei controlului doping, 

având în vedere efectele substanţelor şi/sau metodelor interzise asupra  

diferitelor calităţi motrice. 

(2) Dacă un jucător este eliminat în timpul meciului, acesta trebuie să rămână 

disponibil în eventualitatea în care a fost tras la sorţi sau a fost nominalizat de 

Agenţie. 

Art. 15. - (1) Agenţia are dreptul să nominalizeze la finalul competiţiei şi alţi 

sportivi pentru controlul doping, în afara celor selecţionaţi, potrivit prevederilor 

legale. 

(2) Agenţia poate selecţiona pentru testarea doping şi sportivi care nu sunt 

incluşi în lotul de testare înregistrat. 

 

Secțiunea 4 

Înştiinţarea sportivilor 

Art. 16. - (1) Înştiinţarea sportivului începe atunci când autoritatea de recoltare a 

probelor iniţiază notificarea sportivului selectat şi se încheie atunci când 

sportivul soseşte la staţia de control doping sau când o eventuală nerespectare a 

obligaţiilor de către sportiv este adusă în atenţia autorităţii de testare 

(2) Sportivul este primul înştiinţat că a fost selecţionat pentru testarea doping, pe 

bază de invitaţie scrisă înmânată direct de ofiţerul de control doping sau de 

însoţitor, exceptând cazul în care este necesar un contact anterior cu o terţă 

persoană, dacă sportivul este minor, dacă are dizabilități ce impun prezenţa unui 

însoţitor sau dacă este necesar un interpret. 

(3) Ofiţerul de control doping sau însoţitorul informează sportivul despre: 

a) faptul că trebuie să se supună recoltării probei 

b) autoritatea care a comandat testarea doping; 

c) tipul probei recoltate şi condiţiile care trebuie îndeplinite înainte de 

recoltarea probei 

d) drepturile acestuia; 

e) obligaţiile acestuia; 

f) locul în care se află staţia de control doping; 

g) faptul că trebuie să evite hidratarea excesivă; 

h) consumul de lichide sau alimente înaintea emiterii probei se face pe 

proprie răspundere. 

i) faptul că proba de urină emisă trebuie să fie prima după semnarea 

invitaţiei de control doping, sportivul neavând voie să meargă la duş sau în altă 

locaţie în afara staţiei de control doping pentru a urina. 

 

Art. 17. Pe parcursul procesului de testare doping sportivul are următoarele 

drepturi: 



a) de a avea un reprezentant şi, dacă este cazul, un interpret; 

b) de a solicita informaţii suplimentare cu privire la procesul de recoltare 

a probei; 

c) de a solicita efectuarea de modificări corespunzătoare în procedura de 

recoltare a probei în cazul sportivilor cu dizabilități. 

 

Art. 18. Sportivul are următoarele obligaţii pe parcursul procesului de 

testare: 

a) să se legitimeze; 

b) să rămână permanent sub observaţia ofiţerului de control doping sau a 

însoţitorului din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de 

recoltare; 

c) să respecte procedura de recoltare a probei şi să răspundă de 

eventualele încălcări ale reglementărilor anti-doping, potrivit prevederilor 

legale; 

d) să se prezinte la testarea doping imediat după semnarea invitaţiei, cu 

excepţia cazului în care există motive de amânare, potrivit art. 19 alin. (2) și (3). 

 

Art. 19. - (1) Sportivul, după luarea la cunoştinţă şi semnarea invitaţiei 

pentru testarea doping poate solicita ofiţerului de control doping amânarea 

prezentării la staţia de control doping şi/sau părăsirea temporară a acesteia, 

potrivit alin. (2) și (3). 

(2) Pentru testarea doping în competiţie, motivele pentru care se poate amâna 

prezentarea sportivului la staţia de control doping şi/sau se poate părăsi staţia de 

control doping de către acesta sunt: 

a) participarea la ceremonia de premiere; 

b) participarea la evenimente legate de mass-media; 

c) participarea la alte competiţii; 

d) realizarea unor exerciţii de relaxare; 

e) administrarea unui tratament medical necesar şi care nu poate fi 

amânat; 

f) intrarea în posesia unuia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. 

(1). 

g) localizarea unui reprezentant şi/sau interpret; 

h) orice alte circumstanţe excepţionale stabilite de ofiţerul de control 

doping cu aprobarea autorității de testare 

(3) Pentru testarea în afara competiţiei, motivele pentru care se poate amâna 

prezentarea sportivului la staţia de control doping şi/sau se poate părăsi staţia de 

control doping de către acesta sunt: 

a) încheierea unei şedinţe de antrenament în desfăşurare; 

b) administrarea unui tratament medical necesar şi care nu poate fi 

amânat; 



c) intrarea în posesia unuia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. 

(1); 

d) orice alte circumstanţe excepţionale stabilite de ofiţerul de control 

doping cu aprobarea autorității de testare; 

e) localizarea unui reprezentant și /sau interpret 

(4) Ofiţerul de control doping consemnează în formularul suplimentar de raport 

- comentarii motivele amânării prezentării sportivului la staţia de control doping 

şi/sau motivele părăsirii de către sportiv a staţiei de control doping, iar Agenţia 

poate iniţia cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti- doping. 

(5) Ora la care sportivul a părăsit staţia de control doping, precum şi ora la care 

acesta a revenit în staţia de control doping se consemnează de către ofiţerul de 

control doping în registrul staţiei de control doping; 

(6) În situația în care sportivul întârzie să se prezinte la staţia de control doping 

din alte motive decât cele de la alin. (2) şi (3) dar soseşte înainte de plecarea 

ofiţerului de control doping, acesta, cu aprobarea autorității de testare, continuă 

sau nu continuă recoltarea probei și va consemna aceste aspecte într-un raport de 

comentarii. 

 

Art. 20. Ofiţerul de control doping poate respinge solicitarea sportivului 

de amânare a prezentării la staţia de control doping şi/sau părăsire temporară a 

staţiei de control doping dacă acesta nu poate fi însoţit în permanenţă. 

 

Art. 21. (1) Sportivul semnează invitaţia, la cererea ofiţerului de control 

doping sau a însoţitorului, confirmând în acest fel acceptarea prezentării la testul 

doping. 

(2) În situaţia în care sportivul refuză să semneze invitaţia prevăzută la alin. (1), 

este informat de ofiţerul   de control doping sau de însoţitor cu privire la 

posibilele consecinţe ale refuzului. Ofiţerul de control doping consemnează 

refuzul în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază 

cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping. 

 

Art. 22. - (1) În situaţia în care sportivul lipseşte de la locul şi în 

intervalul de timp comunicate, ofiţerul de control doping completează un raport 

de testare nereuşită. 

(2) Agenţia depune eforturi rezonabile pentru localizarea şi înştiinţarea 

sportivilor cu privire la efectuarea controlului doping, având dreptul să decidă 

transformarea unei testări fără aviz prealabil în una cu aviz prealabil. Acest fapt 

se înregistrează în formularul suplimentar de raport - comentarii. 

 

Art. 23. - (1) Stabilirea identităţii unui sportiv selectat pentru testarea 

doping se face pe baza unuia dintre următoarele documente: 

a) legitimaţie de sportiv; 

b) buletin de identitate; 



c) paşaport; 

d) permis de conducere; 

e) carnet de student; 

f) orice alt document oficial prevăzut cu fotografia şi numele sportivului. 

(2) În lipsa unui document de identitate sportivul va fi recunoscut de 

reprezentant, iar ofiţerul de control doping va consemna această situaţie în 

formularul suplimentar de raport - comentarii. 

 

Art. 24. Orice situaţie care ar putea compromite testul, observată de 

ofiţerul de control doping pe timpul supravegherii sportivului, se consemnează 

în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări 

privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping. 

 

Secțiunea 5 

Pregătirea şedinţei de recoltare a probei 

Art. 25. Responsabilitatea desfăşurării şedinţei de recoltare a probelor 

biologice revine ofiţerului de control doping. 

 

Art. 26. Şedinţa de recoltare se efectuează în spaţii adecvate denumite 

staţii de control doping, amenajate conform cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. 

(1) care asigură integritatea și securitatea probei respectând demnitatea 

sportivului. 

Art. 27. - (1) Cerinţele necesare amenajării staţiei de control doping sunt 

următoarele: 

a) staţia de control doping trebuie să fie situată lângă zona de antrenament 

sau de concurs şi să fie clar semnalizată, iar traseul până la staţie să fie prevăzut 

cu semne indicatoare; 

b) staţia de control doping este formată din 3 zone delimitate distinct: 

zona de aşteptare, zona de lucru şi zona de recoltare; 

c) zona de aşteptare este o cameră echipată cu scaune; 

d) zona de lucru este o cameră unde se desfăşoară şedinţa de recoltare a 

probelor, prevăzută cu: un frigider pentru păstrarea probelor biologice, o masă, 

scaune, precum şi mobilier adecvat recoltării de probe de sânge, în situaţia în 

care sunt recoltate astfel de probe; 

e) zona de recoltare este un cabinet special amenajat cu două toalete 

separate şi o chiuvetă, echipat cu materiale de igienizare care vor fi păstrate în 

anticamera toaletei. 

(2) În staţia de control doping, sportivul poate consuma doar băuturile ce îi sunt 

puse la dispoziţie, 

respectiv băuturi nealcoolice, în ambalaje sigilate originale, exclusiv cele din 

carton. 

(3) Dacă un sportiv decide să consume băuturi şi/sau alimente aduse din afara 

staţiei, o va face pe propriul risc. Ofiţerul de control doping trebuie să îl 



informeze că o face pe riscul său şi consemnează această situaţie în formularul 

suplimentar de raport - comentarii, semnat şi de sportiv. 

 

Art. 28. Persoanele care au dreptul să asiste în timpul şedinţei de recoltare 

a probei pot fi: 

a) un reprezentant al sportivului şi/sau un interpret, care asistă la şedinţa 

de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivului îi este recoltată 

proba de urină sau de sânge, când este însoţit numai de ofiţerul de control 

doping; 

b) în cazul unui sportiv minor, un reprezentant care să îl observe pe 

ofiţerul de control doping atunci când sportivul emite proba de urină, dar fără ca 

acest reprezentant să observe în mod direct emiterea probei, în afara cazului în 

care sportivul minor solicită acest lucru; dacă sportivul minor renunţă la dreptul 

de a avea un reprezentant pe parcursul şedinţei de recoltare a probei, acest fapt 

va fi consemnat în formularul suplimentar de raport – comentarii și nu 

invalidează testul; 

c) în cazul unui sportiv cu dizabilități, un reprezentant al acestuia, care 

asistă la şedinţa de recoltare a probei; 

d) un observator din partea Agenţiei, după caz; 

e) un observator din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclus în 

programul observatorilor independenţi, precum şi a altor organizaţii 

internaţionale anti-doping, după caz. 

f) orice persoană autorizată de Directorul General al Agenției Naționale 

AntiDoping. 

Art. 29. - (1) În timpul desfăşurării controlului doping se utilizează numai 

echipamente de recoltare a probei recunoscute de către Agenţia Mondială 

AntiDoping. 

(2) Documentele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt 

următoarele: 

a) procesul-verbal de predare-primire a truselor (kit-urilor); 

b) delegaţia emisă de Agenţie; 

c) Ordinul de misiune pentru testarea doping; 

d) formularul de control doping; 

e) formularul suplimentar de raport - comentarii; 

f) formularul suplimentar de raport - declaraţie referitoare la 

medicamente; 

g) formularul de transport şi predare a probelor doping 

h) registrul staţiei de control doping; 

i) raport de testare nereuşită; 

j) formular raport ofițer de control doping. 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) sunt documente standard versiunea 4:09-

2015 ale Agenției Mondiale Antidoping.  

 



Secțiunea 6 

Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probei de urină 

Art. 30. Recoltarea probei de urină trebuie să se realizeze astfel încât să se 

asigure: 

a) că nu sunt compromise sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale 

personalului de recoltare a probei; 

b) îndeplinirea cerinţelor Standardului Internaţional pentru Testare şi 

Investigaţii al Agenţiei Mondiale Antidoping în ceea ce priveşte calitatea şi 

cantitatea probei; 

c) identificarea corectă şi cu precizie a probei; 

d) sigilarea în siguranţă a probei; 

e) că proba nu a fost substituită, falsificată sau contaminată. 

 

Art. 31. Recoltarea probei de urină începe cu informarea sportivului 

asupra cerinţelor recoltării probei şi se încheie cu sigilarea probei şi completarea 

documentaţiei specifice. 

 

Art. 32. Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a fi martor 

direct la emiterea probei de urină şi de a se asigura că fiecare probă este 

recoltată, identificată şi sigilată corect. 

 

Art. 33. În cazul sportivilor cu dizabilități, ofiţerul de control doping 

verifică echipamentul suplimentar sau alt tip de echipament necesar în funcţie de 

dizabilitate, pentru a se asigura că nu vor fi afectate identitatea, securitatea şi 

integritatea probei. 

 

Art. 34. - (1) Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea 

alegerii paharului de recoltare a probei biologice şi a trusei cu cele două 

recipiente, A şi B. 

(2) Dacă sportivul nu este mulţumit de echipamentul ales, el poate alege un 

altul. Dacă sportivul nu este mulţumit de niciun echipament disponibil pentru a 

fi ales, ofiţerul de control doping înregistrează acest fapt în formularul 

suplimentar de raport - comentarii. 

(3) Dacă ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului 

conform căreia toate echipamentele disponibile sunt nesatisfăcătoare, îi aduce la 

cunoştinţă sportivului că şedinţa de recoltare    a probei trebuie continuată şi 

consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii. 

(4) Dacă ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de 

sportiv referitoare la faptul că toate echipamentele disponibile pentru recoltare 

sunt nesatisfăcătoare, trebuie să oprească şedinţa de recoltare a probei de urină a 

sportivului şi să înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - 

comentarii. 



(5) Ofiţerul de control doping informează sportivul că hidratarea excesivă nu 

este recomandată, în scopul de a evita emiterea unei probe care să nu 

îndeplinească cerinţele referitoare la densitatea specifică. 

 

Art. 35. – (1) Sportivul trebuie să deţină controlul asupra echipamentului 

de recoltare şi asupra probei emise, cu excepţia situaţiei în care este solicitată 

asistenţă pentru sportivii cu dizabilități. 

(2) Asistenţa suplimentară poate fi oferită, în circumstanţe excepţionale, oricărui 

sportiv, de către reprezentantul acestuia sau de personalul pentru recoltarea 

probei, pe parcursul şedinţei de recoltare, atunci când este autorizat de către 

sportiv şi acceptat de către ofiţerul de control doping. 

Art. 36. - (1) Ofiţerul de control doping care este martor la emiterea 

probei trebuie să fie de acelaşi sex cu sportivul. 

(2) Ofiţerul de control doping se asigură că are suficientă vizibilitate în zona de 

emitere a probei; în caz contrar, solicită sportivului să îndepărteze 

îmbrăcămintea care împiedică vizibilitatea clară a emiterii probei. 

(3) Ofiţerul de control doping se asigură că sportivul se spală pe mâini înainte de 

a emite proba de urină sau poartă mănuşi adecvate pe durata emiterii. 

 

Art. 37. - (1) Ofiţerul de control doping verifică în faţa sportivului dacă 

proba de urină emisă îndeplineşte cerinţele Standardului Internaţional pentru 

Testare și Investigații în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea. 

(2) Ofiţerul de control doping solicită sportivului să îşi aleagă o trusă de 

recoltare şi să verifice corespondenţa codului pe toate componentele acesteia. 

(3) Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să repartizeze proba de urină 

astfel: o cantitate de minimum 30 ml în recipientul B şi minimum 60 ml în 

recipientul A. Dacă există o cantitate mai mare de urină decât cea necesară 

pentru analiză, ofiţerul de control doping se va asigura că sportivul umple 

recipientul A la limita maximă, atât cât este recomandat de Standardul 

internațional pentru Testare și Investigații. Dacă tot mai rămâne urină, ofiţerul 

de control doping se va asigura că sportivul umple recipientul B la limita 

maximă recomandată de Standardul internațional pentru Testare și Investigații 

(4) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că o cantitate mică de urină a 

rămas în paharul de recoltare pentru măsurarea densităţii specifice. 

(5) Sportivul sigilează recipientele sub îndrumarea ofiţerului de control doping 

şi verifică dacă acestea au fost sigilate corespunzător. 

(6) Urina rămasă după sigilarea recipientelor A şi B este aruncată în prezenţa 

sportivului. 

Art. 38. - (1) Dacă proba de urină emisă nu îndeplineşte cerinţele 

referitoare  la densitatea specifică,  ofiţerul de control doping informează 

sportivul că trebuie să mai emită o singură probă suplimentară cu excepția 

situației în care ofițerul de control doping decide că este necesară recoltarea mai 

multor probe până când sportivul emite o probă care îndeplinește cerințele 



referitoare la densitatea specifică sau până când ofițerul de control doping 

stabilește că, din motive obiective, ședința de recoltare a probelor nu mai poate 

continua, consemnând acest fapt în formularul suplimentar de raport-comentarii. 

(2) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară potrivit 

prevederilor art. 34-37. 

(3) Ofiţerul de control doping înregistrează în formularul de transport şi predare 

probelor doping că toate probele aparţin unui singur sportiv, precum şi ordinea 

în care au fost emise. 

(4) Ofiţerul de control doping predă laboratorului de control doping toate 

probele care au fost recoltate, indiferent dacă ele îndeplinesc sau nu cerinţele 

referitoare la densitatea specifică necesară pentru analiză. 

(5) Laboratorul de control doping, în colaborare cu Agenţia vor stabili care 

dintre probele aceluiaşi sportiv vor fi analizate. 

 

Art. 39. - (1) În situaţia în care cantitatea de urină este insuficientă, 

sportivul este instruit de ofiţerul de control doping să aleagă echipamentul 

utilizat în sigilarea probei parţiale, să îl deschidă, să toarne proba insuficientă în 

recipientul A şi să îl sigileze. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul să 

verifice dacă recipientul a fost sigilat corespunzător şi înregistrează în 

formularul de control doping volumul probei, ora sigilării acesteia, iniţialele 

ofiţerului de control doping şi ale sportivului, precum şi codul numeric al 

echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale. 

(2) Ofiţerul de control doping informează sportivul că trebuie să emită o probă 

suplimentară. 

(3) Sportivul verifică înregistrarea corectă a codurilor numerice ale recipientului 

A şi echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale. 

(4) Sportivul sau ofiţerul de control doping are responsabilitatea să deţină 

controlul asupra probei parţiale sigilate până în momentul în care acesta este 

pregătit să emită o probă suplimentară. 

(5) Din momentul în care proba parţială a fost sigilată şi până când sportivul este 

pregătit să emită proba suplimentară, acesta trebuie să rămână sub supraveghere 

permanentă şi să i se ofere posibilitatea de a se hidrata. 

 

Art. 40. - (1) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară 

în conformitate cu prevederile art. 35-37. 

(2) După emiterea probei suplimentare ofiţerul de control doping verifică, 

împreună cu sportivul, integritatea sigiliului recipientului probei parţiale. 

(3) Orice nereguli referitoare la integritatea sigiliului sunt înregistrate de către 

ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar 

Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-

doping. 

 



Art. 41. Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să desigileze 

recipientul şi să combine probele in ordinea recoltării lor pentru a obţine 

volumul de urină necesar pentru analiză. 

 

Art. 42. - (1) La sfârşitul şedinţei de recoltare a probei sportivul şi/sau 

reprezentantul său, precum şi ofiţerul de control doping semnează formularul de 

control doping. 

(2) Dacă sportivul refuză să semneze, ofiţerul de control doping completează 

formularul suplimentar de raport - comentarii. 

(3) Ofiţerul de control doping trebuie să îi pună la dispoziţie sportivului o copie 

a formularului de control doping. 

(4) Ofiţerul de control doping repartizează formularele prevăzute la art. 29 alin. 

(2) lit. c)-j) în plicuri separate pe care le sigilează şi le predă Agenţiei și 

laboratorului de control doping. 

 

Art. 43. Dacă există dubii asupra originii sau autenticităţii probei, 

sportivului i se va cere să emită o nouă probă. Dacă sportivul refuză să emită o 

nouă probă, ofiţerul de control doping consemnează această situaţie în 

formularul suplimentar de raport - comentarii şi anunţă Agenţia, care iniţiază 

cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping. 

 

Art. 44. Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a 

procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul 

suplimentar de raport - comentarii. 

 

Secțiunea 7 

Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probelor de sânge 

Art. 45. Recoltarea probei de sânge a sportivului trebuie să se realizeze 

astfel încât să se asigure că: 

a) nu sunt afectate sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de 

recoltare a probei; 

b) proba are calitatea şi cantitatea care să respecte cerinţele analitice; 

c) proba este identificată corect; 

d) proba este sigilată fără a-i fi periclitată siguranţa; 

e) proba nu a fost substituită, contaminată sau falsificată în niciun fel. 

f) probele care sunt folosite pentru măsurarea parametrilor variabili în 

cadrul programului paşaportul biologic, sunt recoltate conform Standardului 

Internațional pentru Testare și Investigații al Agenției Mondiale Anti-Doping. 

 

Art. 46. Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a se asigura că 

fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect, depozitată 

corespunzător şi expediată în condiţii de siguranţă. 

 



Art. 47. – (1) Ofiţerul de control doping / însoţitorul şi sportivul trebuie să 

se deplaseze în zona în care se recoltează proba; 

(2) Ofiţerul de control doping informează sportivul asupra procedurii de 

recoltare a probei de sânge, inclusiv asupra oricăror modificări ce pot interveni 

în cazul sportivilor cu dizabilități. 

(3) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că sportivului îi sunt oferite 

condiţii confortabile pentru a sta într-o poziţie relaxată timp de cel puţin 10 

minute înainte de recoltarea probei; 

(4) Dacă proba urmează să fie folosită pentru programul pașaportul biologic al 

sportivului, ea va fi recoltată după două ore de la antrenamentul sau competiția 

la care a participat sportivul. 

(5) Ofițerul de control doping instruiește sportivul în vederea alegerii trusei 

necesare recoltării probei și să verifice dacă trusa selectată nu a fost falsificată și 

dacă sigiliile sunt intacte; 

(6) Dacă sportivul nu este mulțumit de trusa selectată, poate alege alta.  Dacă 

sportivul nu este mulțumit de nicio trusă disponibilă, ofițerul de control doping 

înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport-comentarii; 

(7) Dacă ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului 

conform căreia toate trusele disponibile sunt nesatisfăcătoare, îi aduce la 

cunoştinţă sportivului că şedinţa de recoltare a probei trebuie continuată şi 

consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii. 

(8) Dacă ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de 

sportiv referitoare la faptul că toate trusele disponibile pentru recoltare sunt 

nesatisfăcătoare, trebuie să oprească şedinţa de recoltare     a probei de sânge a 

sportivului şi să înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - 

comentarii. 

 

Art. 48. - (1) Echipamentul de recoltare a probei de sânge trebuie să 

conţină: 

a) o singură eprubetă pentru analiza paşaportului biologic al sportivului 

b) două eprubete A şi B pentru alte analize, în afara paşaportului biologic 

al sportivului. 

(2) După ce trusa pentru recoltarea probei de sânge a fost selectată, ofiţerul de 

control doping şi sportivul trebuie să verifice dacă toate codurile numerice 

coincid şi dacă acest cod numeric este înregistrat corect în formularul de control 

doping de către ofiţerul de control doping. 

(3) Dacă sportivul sau ofiţerul de control doping constată existenţa unei 

neconcordanţe referitoare la codurile numerice, ofiţerul de control doping 

îndrumă sportivul să aleagă altă trusă şi înregistrează acest fapt în formularul 

suplimentar de raport - comentarii. 

 



Art. 49. - (1) Cantitatea de sânge recoltată trebuie să fie suficientă pentru 

a îndeplini cerinţele analitice, astfel încât analizele să poată fi realizate după cum 

urmează: 

a) pentru analiza completă a sângelui se recoltează câte 3 ml de sânge în 

eprubetele A şi B; 

b) pentru analiza serului se recoltează câte 5 ml de sânge în eprubetele A 

şi B. 

(2) În situaţia în care cantitatea de sânge care poate fi recoltată de la sportiv din 

prima încercare este insuficientă, oficialul pentru recoltarea probei de sânge va 

efectua o nouă încercare. Numărul maxim de încercări este 3. 

(3) Dacă toate încercările eşuează, oficialul pentru recoltarea probei de sânge 

informează ofiţerul de control doping. Oficialul pentru recoltarea probei de 

sânge trebuie să încheie recoltarea probei şi să consemneze motivele în 

formularul suplimentar de raport - comentarii. 

(4) Oficialul pentru recoltarea probei de sânge trebuie să dezinfecteze pielea 

sportivului cu un tampon cu alcool, într-o zonă care să nu îi afecteze 

performanţa, şi, dacă este necesar, să aplice un garou. 

(5) Recoltarea probei de sânge se face dintr-o venă superficială. 

(6) Oficialul pentru recoltarea probei de sânge va aplica un pansament pe 

zona/zonele afectată/afectate. 

(7) Oficialul pentru recoltarea probei de sânge trebuie să îndepărteze 

echipamentul folosit la recoltare şi care nu mai este necesar pentru finalizarea 

şedinţei de recoltare a probei. 

(8) Gestionarea deşeurilor periculoase rezultate după finalizarea şedinţei de 

recoltare a probei de sânge este efectuată în conformitate cu Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, aprobate prin 

actele normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecțeiei Sociale ale 

Republicii Moldova. 

(9) Recoltarea probelor de sânge se efectuează în condiţiile respectării 

precauţiilor universale de evitare a îmbolnăvirii persoanelor care vin în contact 

cu sângele sau cu alte fluide biologice ale pacienţilor, în conformitate cu 

Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale 

aprobate prin actele normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecțeiei 

Sociale ale Republicii Moldova. 

(10) În cazul probelor ce urmează a fi folosite în programul vizând paşaportul 

biologic al sportivului, după terminarea recoltării probei de sânge, oficialul 

pentru recoltarea probei de sânge omogenizează sângele manual răsturnând uşor 

eprubeta de mai multe ori ori. 

 

Art. 50. – (1) Sportivul trebuie să sigileze proba în trusa de recoltare, iar 

oficialul pentru recoltarea probei de sânge verifică în faţa sportivului dacă 

eprubetele au fost sigilate corespunzător. Sportivul şi ofiţerul de control doping 



sau oficialul pentru recoltarea probei de sânge vor semna formularul de control 

doping. 

(2) Dacă proba urmează a fi folosită pentru paşaportul biologic al sportivului, 

ofiţerul de control doping / oficialul pentru recoltarea probei de sânge o va 

aşezaîntr-un echipament care păstrează proba de sânge la o temperatură scăzută 

pe perioada păstrării şi a transportului, utilizându-se un termometru. Pentru 

alegerea echipamentului de păstrare şi transport se va lua în considerare numărul 

de probe care urmează a fi păstrate şi condiţiile de mediu. 

 

Art. 51. Orice comportament al sportivului şi/sau al reprezentantului său, 

orice abatere care ar putea compromite recoltarea probei sunt înregistrate în 

formularul suplimentar de raport - comentarii. În acest caz, Agenţia iniţiază 

cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping. 

Art. 52.– (1) În cazul recoltării probei pentru paşaportul biologic al 

sportivului, ofiţerul de control doping folosește formulare de control doping 

specifice. Dacă astfel de formulare nu sunt disponibile, ofiţerul de control 

doping folosește un formular standard precum şi un formular suplimentar de 

raport- comentarii unde menționează următoarele informaţii; 

a) dacă sportivul a participat la antrenamente sau competiţii cu două ore 

înainte de recoltarea probei de sânge; 

b) denumirea locurilor în care a fost sportivul, durata şederii sale precum 

şi altitudinea estimată; 

c) dacă sportivul a folosit o formă de simulare a altitudinii în ultimile doua 

săptămâni precum şi informaţii detaliate despre echipamentul utilizat; 

d) dacă sportivul a primit transfuzii de sânge şi dacă a existat o pierdere 

semnificativă de sânge în ultimele trei luni, estimându-se şi volumul. 

2) Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii de 

recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - 

comentarii. 

Secțiunea 8 

Transportul probelor şi al documentaţiei aferente 

Art. 53. (1) Ofiţerul de control doping are obligaţia de a depozita probele 

în genţi şi de a le transporta sau expedia, în cel mai scurt timp posibil, la 

laboratorul de control doping desemnat de autoritatea de testare; 

(2) Transportul se încheie cu predarea probelor la laboratorul de control doping 

în baza formularului de transport şi predare a probelor doping. 

(3) Formularul de control doping care însoţeşte probele la laborator nu conţine 

datele de identificare ale sportivului. 

(4) Dacă primirea probelor cu documentaţia aferentă sau a documentaţiei 

referitoare la recoltarea probelor nu este confirmată la destinaţie sau dacă 

integritatea ori identitatea probei ar fi putut fi compromisă în timpul 

transportului, lanţul de custodie va fi verificat de către Agenţie. În această 

situaţie, Agenţia va hotărî dacă proba respectivă va fi invalidată. 



(5) Documentaţia referitoare la şedinţa de recoltare a probei şi /sau la o încălcare 

a reglementărilor antidoping va fi păstrată de autoritatea de testare şi/sau 

autoritatea de   recoltare a probelor pe o perioada de 2 ani, în cazul probelor 

negative și 8 ani, în cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping; 

 

Art. 54. - (1) Orice abatere de la procedura de recoltare a probei biologice 

care poate determina o încălcare a reglementărilor anti-doping este consemnată 

de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - 

comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a 

reglementărilor antidoping. 

(2) Rezultatul respectivei cercetări se comunică sportivului, clubului sportiv la 

care sportivul este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, 

Ministerului Educației Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, precum și, 

după caz, federației internaționale responsabile, Agenției Mondiale AntiDoping, 

Comitetului Național Olimpic şi Sportiv a Republicii Moldova, pentru sportivii 

din loturile olimpice ale Republicii Moldova și Comitetului Național 

Paraolimpic,  pentru  sportivii cu dizabilități. 

 

Secțiunea 9 

Modificări necesare în procedura de testare a sportivilor cu dizabilităţi 

Art. 55. Pentru sportivii cu dizabilităţi, toate aspectele înştiinţării şi 

recoltării probei se realizează în conformitate cu procedurile standard de 

înştiinţare şi de recoltare a probei, dacă nu sunt necesare modificările 

corespunzătoare acestora, prevăzute în prezentele norme metodologice. 

 

Art. 56. - (1) În cazul sportivilor cu dizabilităţi, Agenţia acceptă 

modificările necesare în procedura de recoltare a probei în limita posibilităţilor. 

Toate modificările procedurii standard de recoltare a probei pentru sportivii cu 

dizabilităţi sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii de 

către ofiţerul de control doping şi raportate Agenţiei. 

(2) Ofiţerul de control doping are responsabilitatea delegată de către Agenţie de 

a autoriza modificări de procedură atât timp cât acestea nu vor compromite 

identitatea, securitatea şi integritatea probei. 

(3) Sportivii cu dizabilităţi fizice, senzoriale şi intelectuale, au dreptul de a fi 

asistaţi de către reprezentanţi, când aceştia sunt autorizaţi de către sportiv şi au 

aprobarea ofiţerului de control doping. 

(4) Când tipul de dizabilitate impune utilizarea permanentă a unor recipiente de 

recoltare a urinei sau unei sonde de urină, înainte de a emite proba pentru testul 

doping, sportivului i se solicită să elimine mai întâi urina existentă în asemenea 

sisteme. Atunci când este posibil, sistemul de drenaj trebuie înlocuit cu unul 

nou, nefolosit, înainte de recoltarea probei. Este resposabilitatea sportivului să 

aibă echipamentul necesar în acest scop. 

 



CAPITOLUL III 

Localizarea sportivilor 

Secțiunea 1 

Cerinţe referitoare la informaţiile privind localizarea sportivilor 

Art. 57. Sportivii din Lotul Național de Testare înregistrat al Agenţiei au 

obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea. 

 

Art. 58. - (1) Agenţia înştiinţează, personal, în scris, sau prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de 

comunicare - fax, e-mail și/sau prin intermediul federaţiilor sportive naţionale de 

profil, fiecare sportiv din Lotul Național de Testare înregistrat asupra 

următoarelor aspecte: 

a) includerea în Lotul Național de Testare înregistrat; 

b) obligaţia de a furniza trimestrial informaţii corecte şi complete privind 

localizarea sa, prin intermediul programului ADAMS; 

c) disponibilitatea sa pentru testare doping oriunde şi oricând; 

d) consecinţele care decurg din nerespectarea acestor obligaţii. 

(2) Informaţiile privind localizarea trebuie furnizate înainte de prima zi a 

fiecărui nou trimestru şi includ: 

a) pentru fiecare zi din trimestru, o perioadă specifică de 60 de minute 

între orele 5:00 şi 23:00, în care sportivul este disponibil pentru a fi testat doping 

la o locaţie anume și/sau locul în care rămâne peste noapte. 

b) o adresă poştală completă unde poate fi trimisă sportivului 

corespondenţa cu privire la înştiinţarea oficială. 

c) detalii despre orice dizabilitate a sportivului care poate modifica 

procedura de recoltare a probei 

d) consimţământul sportivului pentru transmiterea informaţiilor de 

localizare şi altor organizaţii anti-doping cu autoritate de testare asupra sa. 

e) pentru fiecare zi a trimestrului, toate adresele în care sportivul va locui, 

se va antrena sau va avea alte activităţi în mod regulat, precum şi orarul 

acestora. 

f) programul competiţional al sportivului pentru următorul trimestru, 

inclusiv numele, adresa fiecărei locaţii şi ziua/zilele în care sportivul este 

programat să concureze. 

 

Art. 59. - (1) Sportivul trebuie să îşi actualizeze informaţiile furnizate prin 

intermediul programului ADAMS, cât mai curând posibil. 

(2) Orice modificare apărută înainte de perioada de 60 de minute specificată 

pentru ziua respectivă, poate fi comunicată folosind și un mijloc de comunicare 

online, fax, e-mail, mesaj text de pe telefonul mobil. 

(3) Agenția verifică actualizările transmise de sportiv înainte de a încerca să 

recolteze proba. 



(4) Sportivul care actualizează perioada de 60 de minute pentru o anumită zi, 

înainte de perioada iniţială, trebuie să se supună testării pe perioada menţionată 

iniţial, dacă este localizat. 

(5) Dacă sportivul realizează o actualizare, dar informaţiile sunt incomplete sau 

incorecte pentru a permite să fie localizat, atunci Agenţia iniţiază verificări 

privind o posibilă încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza 

informaţii privind localizarea. 

(6) Dacă un sportiv este inclus în lotul de testare înregistrat al mai multor 

organizaţii anti-doping, acesta este obligat să transmită informaţiile de localizare 

unei singure organizaţii anti-doping, stabilită în prealabil de comun acord. 

(7) Sportivul este întotdeauna responsabil de comunicarea la timp a informațiilor 

privind localizarea precum şi de acurateţea şi corectitudinea acestora, chiar dacă 

sportivul deleagă unei terţe persoane obligativitatea furnizării acestora. 

 

Art. 60. Nerespectarea obligației de a furniza informații poate fi 

investigată ca o nerespectare a obligației de a completa informații privind 

localizarea și/sau dacă circumstanțele impun, ca o evitare a recoltării probei, 

conform art. 31, alin. lit. d) din Legea nr. 185 din 11.07.2012 și/sau ca o 

falsificare și/sau o tentativă de falsificare a controlului doping conform art. 31, 

lit. d) din Legea nr. 185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și combaterea 

dopajului în sport. 

 

Art. 61. - (1) Dacă sportivul lipseşte de la locaţia indicată pe parcursul 

celor 60 de minute, ofiţerul de control doping are obligaţia de a completa un 

raport de testare nereuşită, pe care îl înaintează Agenţiei. 

(2) Dacă sportivul nu este disponibil pentru testare la începutul perioadei de 60 

de minute, dar devine disponibil ulterior pe parcursul perioadei de 60 de minute, 

ofiţerul de control doping va recolta proba şi va consemna detalii complete 

despre întârzierea sportivului în formularul suplimentar de raport - comentarii. 

(3) În situaţia în care sportivul nu poate fi localizat imediat, în perioada de 60 de 

minute, la locaţia indicată, în tot acest timp ofiţerul de control doping trebuie să 

facă eforturi rezonabile pentru a-l localiza și acest fapt va fi consemnat în 

formularul suplimentar de raport comentarii. 

(4) În situaţia în care sportivul nu a fost localizat şi mai rămân 5 din cele 60 de 

minute specificate, Agenţia decide dacă sportivul va fi apelat telefonic, cu 

următoarele consecințe: 

a) În situația în care sportivul este apelat telefonic și se prezintă până la 

expirarea perioadei de 60 de minute, proba va fi recoltată și sportivul nu va 

înregistra un test neefectuat; 

b) În situația în care sportivul este apelat telefonic și nu se prezintă până la 

sfârșitul perioadei de 60 de minute, acesta va înregistra un test neefectuat. 

c) efectuarea unui apel telefonic este facultativă, lipsa acestuia nu oferă 

apărare sportivului împotriva unei acuzații de test neefectuat. 



(5) Toate situațiile prevăzute la alin. (4) vor fi consemnate în formularul 

suplimentar de raport comentarii și/sau în formularul de testare nereușită. 

(6) Dacă este localizat pentru testare, sportivul are obligaţia de a rămâne 

împreună cu ofiţerul de control doping până la încheierea şedinţei de recoltare a 

probei, chiar dacă aceasta durează mai mult decât perioada de 60 de minute 

specificată. 

(7) Dacă un sportiv nu este disponibil pentru testare la locaţia specificată în 

perioada de 60 de minute, sportivul poate înregistra un test neefectuat chiar dacă 

este localizat mai târziu în acea zi şi probele sunt recoltate cu succes de la 

acesta. 

 

Art. 62. - Perioada de 12 luni curge de la data la care sportivul comite o 

primă încălcare referitoare la informaţiile privind localizarea și/sau test 

neefectuat, iar modalitatea de calcul a termenului se stabilește conform art. I.1.3 

din Standardul Internațional pentru Testare și Investigații. 

Art. 63. - (1) Un sportiv care a fost inclus în Lotul Național de Testare 

înregistrat al Agenţiei are obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la 

informaţiile privind localizarea până în momentul în care: 

a) fie acesta este înştiinţat în scris de către Agenţie că nu mai face parte din 

lotul său de testare înregistrat; 

b) fie acesta se retrage din activitatea sportivă şi înştiinţează în scris în acest 

sens federaţia naţională responsabilă şi Agenţia. 

(2) În situaţia în care în perioada de 12 luni de la comiterea încălcării referitoare 

la informaţiile privind localizarea sportivul se retrage din activitatea sportivă, 

perioada de 12 luni se suspendă în mod corespunzător. 

(3) În situaţia în care ulterior sportivul solicită reintegrarea în activitatea 

sportivă, perioada de 12 luni va curge în continuare de la data reintegrării. 

 

Art. 64. Pentru sportivii unei echipe incluse în Lotul Național de Testare 

înregistrat, informaţiile privind localizarea sportivilor pot fi transmise colectiv, 

ca informaţii despre activităţile colective ale echipei sau individual prin 

intermediul programului ADAMS. 

 

Art. 65. - (1) Sportivul care devine membru al unei echipe incluse în lotul 

de testare înregistrat are obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea, în 

conformitate cu prevederile art. 64. 

(2) Sportivul căruia îi încetează calitatea de membru al unei echipe are obligaţia 

de a furniza în continuare informaţii privind localizarea dacă i-au fost solicitate. 

 

Art. 66. - (1) Agenţia are obligaţia de a asigura confidenţialitatea 

informaţiilor privind localizarea sportivilor şi de a folosi aceste informaţii 

exclusiv în scopul planificării, coordonării şi efectuării testărilor doping.  



(2) Informaţiile sunt păstrate în siguranţă şi securizate, fiind accesate de 

persoane autorizate, la nevoie, exclusiv în scopul planificării, coordonării şi 

efectuării testărilor doping şi sunt distruse în conformitate cu Standardul 

Internaţional pentru Protecţia datelor cu caracter personal al Agenției Mondiale 

Anti-Doping, de îndată ce nu mai sunt relevante. 

 

Secțiunea 2 

Gestionarea rezultatelor privind obligaţia sportivilor de a furniza 

informaţii cu privire la localizare 

Art. 67. – (1) Agenţia este autoritatea de gestionare a rezultatelor pentru 

sportivii care îi furnizează informații de localizare. 

(2) Pentru sportivii care îşi schimbă autoritatea de gestionare a rezultatelor, şi 

care au înregistrat una sau două încălcări privind informaţiile de localizare, 

actuala autoritate de gestionare primește informaţiile complete cu privire la 

încălcarea/încălcările înregistrate de la prima autoritate de gestionare. 

(3) Dacă autoritatea de testare este diferită de autoritatea de gestionare a 

rezultatelor, aceasta furnizează autorităţii de gestionare a rezultatelor raportul de 

testare nereuşită precum şi toate datele referitoare la aparenta încălcare a 

obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare; 

(4) Dacă un sportiv a comis o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de 

a furniza informaţiile privind localizarea, Agenţia verifică: 

a) dacă sportivul a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 58 alin. (1); 

b) dacă sportivul a furnizat informaţii corecte şi complete privind 

localizarea sa; 

c) dacă sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei 

de a furniza informaţiile privind localizarea sau un test neefectuat, în situaţia în 

care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare. 

(5) Gestionarea rezultatelor se va desfăşura astfel: 

a) Agenţia analizează dosarul și verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele 

prevăzute la art. 59; 

b) dacă Agenţia constată ca nu a avut loc o încălcare a obligaţiilor privind 

furnizarea informaţiilor de localizare, aceasta trebuie să informeze Agenţia 

Mondială Anti-Doping, Federaţia Internaţională şi, după caz, Organizaţia Anti-

Doping care a descoperit încălcarea, furnizând motivele deciziei sale. 

c) fiecare dintre entitățile enumerate la lit.b) are dreptul de a înainta apel 

împotriva deciziei Agenției. 

 

Art. 68.- (1) În urma verificărilor prevăzute la art. 67, Agenţia transmite 

sportivului, în termen de 14 zile de la constatarea nerespectării obligaţiei de a 

furniza informaţii privind localizarea, o înştiinţare în acest sens, solicitând un 

răspuns din partea sportivului în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării. 

(2) Înștiințarea comunicată sportivului cuprinde următoarele: 



a) faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei 

sale cu privire la posibila nerespectare a obligaţiei de a furniza informaţii privind 

localizarea; 

b) care sunt consecinţele nerespectării dispoziţiilor referitoare la 

furnizarea informaţiilor privind localizarea; 

c) dacă acesta a mai înregistrat o încălcare referitoare la nerespectarea 

obligaţiei privind localizarea sau un test neefectuat în ultimele 12 luni. 

(3) Pentru a evita încălcările ulterioare, sportivul trebuie să își completeze 

informațiile solicitate până la termenul specificat în înștiințare. 

 

Art. 69.- (1) Dacă sportivul recunoaște încălcarea obligației de a furniza 

informații privind localizarea, Agenția emite o decizie în acest sens. 

(2) Agenția transmite decizia Agenției Mondiale Anti-Doping, Federației 

Internaționale, Federației Nationale şi, după caz, organizaţiei anti-doping care a 

descoperit încălcarea; 

(3) Entitățile enumerate la alin. (2) au dreptul să formuleze contestație, în termen 

de 21 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluționată de o 

persoană anume desemnată de președintele Agenției. 

(4) Dacă sportivul nu recunoaște încălcarea obligației de a furniza informații 

privind localizarea, Agenția îl informază că are dreptul de a solicita o cercetare 

administrativă, în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării. 

(5) Dacă sportivul nu solicită, o cercetare administrativă, în termenul stabilit se 

consideră că sportivul a încălcat obligația de a furniza informații de localizare și 

Agenția emite o decizie în acest sens. 

(6) Agenția transmite decizia Agenției Mondiale Anti-Doping, Federației 

Internaționale, Federației Nationale şi, după caz, organizaţiei anti-doping care a 

descoperit încălcarea. 

(7) Entitățile enumerate la alin (6) au dreptul să formuleze contestație, în termen 

de 21 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluționată de o 

persoană anume desemnată de președintele Agenției. 

(8) Dacă sportivul solicită o cercetare administrativă înainte de expirarea 

termenului limită aceasta are loc în termen de 7 zile de la primirea solicitării 

sportivului. 

(9) Cercetarea administrativă este efectuată de una sau mai multe persoane, după 

caz, neimplicate în verificările anterioare, desemnați prin ordin al Directorul 

General al Agenției. 

(10) Cercetarea administrativă se bazează doar pe documentele existente pentru 

a stabili dacă au fost îndeplinite sau nu toate cerințele relevante pentru 

înregistrarea unei încălcări a obligațiilor privind furnizarea informațiilor de 

localizare. 

(11) Dacă în urma cercetării administrative efectuată în condițiile alin (4) se 

constată că sportivul nu a fost înștiințat corespunzător, conform art. 58 alin. (1) 

și/sau faptul că sportivul nu a fost înștiințat despre o încălcare anterioară a 



obligației de a furniza informațiile privind localizarea sau un test neefectuat, în 

situația în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare, atunci sportivul nu 

va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligației de a furniza 

informații privind localizarea și Agenția emite o decizie în acest sens. 

(12) Dacă în urma cercetării administrative efectuată în condițiile alin (4) se 

constată că sportivul a furnizat informații corecte și complete privind localizarea 

sa, atunci sportivul nu va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea 

obligației de a furniza informații privind localizarea și Agenția emite o decizie    

în acest sens. 

(13) Agenția transmite deciziile emise în condițiile alin. (11) și (12) Agenției 

Mondiale Anti-Doping, Federației Internaționale, Federației Nationale şi, după 

caz, organizaţiei anti-doping care a descoperit încălcarea. 

(14) Entitățile enumerate la alin. (6) au dreptul să formuleze contestație 

împotriva deciziilor emise conform alin. (11) și (12) în termen de 21 de zile de 

la comunicarea deciziei. 

(15) Dacă în urma cercetării administrative efectuată în condițiile alin (4) se 

constată că sportivul a fost înștiințat corespunzător conform art. 58 alin. (1) 

și/sau faptul că sportivul a fost înștiințat despre o încălcare anterioară a 

obligației de a furniza informațiile privind localizarea sau un test neefectuat, în 

situația în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare, atunci sportivul va 

înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligației de a furniza 

informații privind localizarea și Agenția emite o decizie în acest sens. 

(16) Dacă în urma cercetării administrative efectuată în condițiile alin (10) se 

constată că sportivul nu a furnizat informații corecte și complete privind 

localizarea sa, atunci sportivul va înregistra o încălcare referitoare la 

nerespectarea obligației de a furniza informații privind localizarea și Agenția 

emite o decizie    în acest sens. 

(17) Agenția transmite deciziile emise în condițiile alin (15) și (16) Agenției 

Mondiale Anti-Doping, Federației Internaționale, Federației Nationale şi, după 

caz, organizaţiei anti-doping care a descoperit încălcarea. 

(18) Entitățile enumerate la alin (17) au dreptul să formulezecontestație 

împotriva deciziilor emise conform alin (15) si (16) în termen de 21 de zile de la 

comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluționată de o persoană anume 

desemnată de Directorul general al Agenției. 

(19) Agenţia poate înştiinţa, în mod confidenţial, alte organizaţii anti-doping 

relevante pe perioada procesului de gestionare a rezultatelor, atunci când 

consideră necesar. 

(20) Deciziile adoptate în conformitate cu alin (1), (5), (11), (12), (15) și (16) 

sunt comunicate sportivului.  

 

Art. 70.  Dacă un sportiv din lotul de testare înregistrat nu a fost 

disponibil pentru testare pe parcursul perioadei de 60 de minute comunicată prin 

intermediul programului ADAMS, la locaţia specificată, Agenţia verifică: 



a) dacă a primit un raport asupra unei tentative de testare eşuată, de la 

ofiţerul de control doping sau de la autoritatea de testare, după caz; 

b) dacă sportivul a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 58 alin. (1); 

c) dacă sportivul a furnizat informații corecte și complete cu privire la 

perioada de 60 de minute; 

d) dacă ofiţerul de control doping a făcut toate demersurile necesare 

pentru localizarea sportivului în acea perioadă de 60 de minute, fără să îi 

dea acestuia un aviz prealabil – va consemna aceste aspecte într-un raport 

de testare nereuşită; 

e) dacă sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei 

de a furniza informații privind localizarea sau un test neefectuat, în 

situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare. 

 

Art. 71.- (1) În urma verificărilor prevăzute la art. 70, Agenţia transmite 

sportivului, în termen de 14 zile de la încercarea eşuată de recoltare a probelor, o 

înştiinţare în acest sens, solicitând un răspuns din partea sportivului în termen de 

7 zile de la primirea înştiinţării. 

(2) Înștiințarea comunicată sportivului cuprinde următoarele: 

a) faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei 

sale cu privire la posibilul test neefectuat; 

b) care sunt consecinţele înregistrării unui test neefectuat; 

c) dacă acesta a mai înregistrat o încălcare referitoare la nerespectarea 

obligaţiei privind localizarea sau un test neefectuat în ultimele 12 luni. 

d) faptul că pentru a evita încălcările ulterioare, sportivul trebuie să își 

completeze informațiile solicitate până la termenul specificat în înștiințare. 

 

Art. 72. - (1) Atunci când Agenția nu inițiază procedura de gestionare a 

rezultatelor în termen de 30 de zile de la data comunicării de înregistrate a celei 

de a 3-a încălcări referitoare la transmiterea informațiilor de localizare sau test 

neefectuat într-un interval de 12 luni, Agenția Mondială Anti-Doping poate să 

facă apel. 

(2) În gestionarea cazului unui sportiv suspectat ca ar fi săvârșit o faptă 

prevăzută la art. 31 lit d) din Legea nr. 185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și 

combaterea dopajului în sport, Comisia de audiere reanalizează deciziile emise 

de Agenție pentru abaterile săvârșite în intervalul de 12 luni și are dreptul să 

anuleze deciziile care nu se probează; 

(3) În gestionarea cazului unui sportiv suspectat că ar fi săvârșit o faptă 

prevăzută la art. 31 lit c) din Legea nr. 185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și 

combaterea dopajului în sport, Comisia de audiere va avea în vedere istoricul 

modificărilor informațiilor de localizare de ultim moment sau o conduită 

similară care generează o suspiciune gravă că sportivul a încercat să evite 

acțiunea de testare. 



(4) Sarcina probei în fața comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului 

asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping pentru 

dovedirea presupuselor abateri în legătură cu obligațiile privind localizarea 

și/sau teste neefectuate revine Agenției. 

 

CAPITOLUL IV 

Informații secrete și investigații 

Art. 73- (1) Agenţia are dreptul de a obţine şi de a utiliza în mod 

confidenţial informaţii cu privire la   posibile încălcări ale reglementărilor anti-

doping. 

(2) Informaţiile prevăzute la alin. 1, pot fi obţinute din toate sursele disponibile, 

fără a se limita la: sportivi, personalul asistent al sportivilor, persoane fizice, 

personalul de recoltare al probelor, laboratoare, companii farmaceutice, federaţii 

naţionale, organe de aplicare a legii, mass-media şi alte organisme de 

reglementare şi organisme disciplinare şi vor fi clasificate ca secret de serviciu. 

(3) Agenţia are obligaţia să protejeze identitatea surselor informaţiilor. 

(4) Agenția evaluează și analizează informațiile anti-doping secrete culese sau 

primite pentru a stabili dacă există o cauză rezonabilă de a suspecta că a fost sau 

nu comisă o încălcare a reglementărilor anti- doping, astfel încât să se justifice 

investigația ulterioară. 

 

Art. 74. - (1) Agenția folosește informațiile prevăzute la art. 73 alin. (1) şi 

pentru a realiza, revizui sau modifica; planul naţional anual de testare şi pentru a 

întocmi dosare cu informaţii secrete ţintă care să fie utilizate în anumite 

investigaţii; 

(2) Agenția colaborează și cu Agenţia Mondială Anti-Doping, alte organe de 

aplicare a legii, autorități de reglementare sau organisme disciplinare relevante 

în cazul comiterii de infracțiuni, încălcări a regulamentelor sau a altor reguli de 

conduită. 

 

Art. 75. Agenția investighează confidențial, operativ, corect, obiectiv și 

imparțial: 

a) rezultatele atipice și pozitive legate de pașaportul biologic; 

b) orice informații analitice și non-analitice și informații secrete, atunci 

când există o cauză rezonabilă să se suspecteze că probabil a fost comisă o 

încălcare a reglementărilor anti-doping conform art. 31 lit c) din Legea nr. 185 

din 11.07.2012,   

c) în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, dacă există 

suspiciuni privind implicarea personalului asistent al sportivului sau a altor 

persoane. 

 

Art. 76. - (1) Agenția pune la dispoziția Agenției Mondiale Anti-Doping, 

informațiile solicitate referitoare la circumstanțele rezultatelor analitice pozitive, 



ale rezultatelor atipice și ale altor potențiale încălcări ale reglementărilor anti-

doping, dar nelimitându-se la: nivelul competiţional al sportivului, informaţiile 

de localizare transmise de sportivul în cauză şi dacă informaţiile au fost folosite 

pentru a-l localiza pentru recoltarea de probe care a condus la rezultatele 

analitice pozitive sau rezultatul atipic, sincronizarea recoltării probei în cauză cu 

antrenamentele sportivului şi calendarele competiţionale,  cât şi alte informaţii 

de profil. 

(2) Agenția informează Agenția Mondială Anti-Doping cu privire la începerea 

unei investigații atunci când există o cauză rezonabilă să se suspecteze o posibilă 

încălcare a reglementărilor anti-doping și, la cerere, transmite informații la zi cu 

privire la statutul și rezultatele investigației. 

 

Art. 77. Agenția are autoritatea de a solicita eliberarea de documente și 

informații relevante, de la orice fel de entitate cu implicaţii în cazul respectiv de 

a audia potențiali martori, sportivul sau altă persoană care face obiectul 

investigației. 

Art. 78.  Atunci când, pe baza rezultatelor investigațiilor, Agenția ajunge 

la concluzia că nu trebuie să se instituie demersuri împotriva sportivului sau altei 

persoane, care să susțină comiterea unei încălcări a reglementărilor anti-doping: 

a) va transmite decizia Agenției Mondiale Anti-Doping, Federației 

Internaționale, sportivului sau altei persoane, după caz; 

b) va furniza alte informații despre investigație așa cum se solicită la 

cerere de către Agenția Mondială Anti-Doping și Federația Internațională pentru 

a stabili dacă se face apel împotriva acestei decizii. 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

Art. 79. Regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei de 

acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, a comisiei de audiere a sportivilor şi a 

personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi 

a comisiei de apel se aprobă prin ordinul Directorului General al Agenţiei 

Naționale Antidoping. 

 

Art. 80. - (1) Atunci când Agenția nu este responsabilă cu inițierea și 

conducerea testării la un eveniment sportiv, dar dorește să efectueze testări la 

evenimentul respectiv, va cere permisiunea organizatorului competiției, în scris, 

cu 35 de zile înainte de începerea perioadei în competiție, prezentând toate 

motivele care sprijină demersul; 

(2) Dacă organizatorul competiției, refuză sau nu răspunde în 7 zile de la 

primirea cererii, Agenția poate trimite cu cel puțin 21 de zile înainte de 

începerea perioadei în competiție, către Agenția Mondială Anti-Doping, o 

solicitare scrisă prezentând toate motivele care sprijină demersul, o descriere a 

situației și toată corespondența relevantă cu organizatorul competiției. Agenția 



va trimite o copie a corespondenței cu Agenția Mondială Anti-Doping și 

organizatorului competiției; 

(3) în termen de 14 zile, Agenția Mondială Anti-Doping va stabili o decizie în 

acest sens. 

 

Art. 81. - (1) Gestionarea rezultatelor controlului doping se face conform 

titlului II, Capitolului V și VII din Legea nr. 185 din 11.07.2012 pentru 

prevenirea și combaterea dopajului în sport  

(2) Dacă rezultatul contraexpertizei nu confirmă rezultatul analizei probei A și o 

perioadă de suspendare provizorie a fost deja impusă, suspendarea provizorie va 

fi ridicată.  

 

Art. 82. În cazul existenţei unor divergenţe între textul prezentulor Norme 

Metodologice şi Standardul Internaţional pentru Testări și Investigații, 

prevederile Standardul Internaţional vor prevala. 
 


