
Anexa la Ordinul 18-B din 12.09.2018 

Procedura de încheiere a Acordurilor de Cooperare cu structurile sportive de 

nivel național 

1. Orice Federație, Asociație sau club sportiv, care intenționează să încheie un 

acord de cooperare cu Agenția Națională Antidoping din Republica 

Moldova, va veni cu o cerere, formulată în scris, în care își manifestă dorința 

de a contribui activ în lupta cu fenomenul dopajului în sport; 

2. Cerere va conține următoarele elemente: 

    a) numele și prenumele sau denumirea solicitantului; 

    b) domiciliul sau sediul solicitantului și adresa de poștă electronică; 

    c) denumirea Agenției Naționale Antidoping; 

    d) obiectul cererii și motivarea acesteia;  

    e) semnătura solicitantului ori a reprezentantului său legal sau 

împuternicit, iar în cazul cererii transmise în formă electronică – semnătura 

electronică; 

3. Cererile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau 

electronice a petiționarului nu se examinează; 

4. La cerere, structura sportivă va anexa Ordinul de instituire a Comitetului 

Antidoping Intern, ori a persoanei responsabile de instruirea și educarea 

sportivilor săi; 

5. Pentru completarea dosarului Agenția Națională Antidoping este în drept să 

solicite și alte informații, inclusiv istoricul de dopaj al sportivilor incluși în 

Lista Lotului Național; 

6. Dosarul Federației va fi examinat de către Agenție în conformitate cu art.60 

al Codului administrativ al Republicii Moldova, termenul general este de 30 

de zile, de la data înregistrării cererii complete, după caz cu toate actele 

necesare. Dacă cererea nu este completă, autoritatea publică propune 

petiționarului să prezinte actele lipsă și stabilește un termen în acest sens.  

7. Agenția va informa solicitantul imediat despre luarea deciziei de încheiere a 

acordului de cooperare, prin intermediul persoanei responsabile de realțiile 

cu publicul și Mass-media; 

8. După examinare și aprobare de către conducerea Agenției, solicitantul va 

primi, în format electronic, la adresa indicată în cerere, sau pe pagina web 

oficială, prin intermediul subdiviziunii sau persoanei responsabile de 

încheierea și supravegherea executării acordurilor de cooperare, modelul-tip 

de acord, pentru completare; 

9. Acordul completat de către solicitant va fi prezentat, în două exemplare, 

pentru încheiere la sediul Agenției, unde va fi semnat de către conducerea 

Agenției și, respectiv de către conducerea Federației, Asociațieii sau 

Clubului sportiv respectiv; 

10. Solicitantul suportă toate cheltuielile legate de depunerea dosarului și 

spezele aferente pentru participarea la procedură, iar Agenția Națională 

Antidoping care conduce procedura suportă restul costurilor procedurii. 


