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INTRODUCERE 
 

SCOPUL, DOMENIUL DE APLICARE ŞI ORGANIZAREA 
PROGRAMULUI ŞI CODULUI MONDIAL ANTI-DOPING 

 
Scopurile Programului şi ale Codului Mondial Anti-Doping sunt: 

• să protejeze dreptul fundamental al Sportivilor de a participa într-un 
sport fără dopaj şi, în acest fel, să promoveze sănătatea, corectitudinea 
şi egalitatea pentru Sportivii din întreaga lume, şi 

• să asigure aplicarea unor programe anti-doping eficace, coordonate şi 
armonizate la nivel internaŃional şi naŃional, pentru depistarea, 
descurajarea şi prevenirea dopajului. 

 
Programul mondial anti-doping 
 
Programul mondial anti-doping include toate elementele necesare pentru a 
asigura armonizarea optimă şi aplicarea în cele mai bune condiŃii a programelor 
anti-doping la nivel internaŃional şi naŃional. Principalele elemente sunt: 
 
Nivelul 1 : Codul 
 
Nivelul 2 : Standarde internaŃionale 
 
Nivelul 3 : Modele de bună practică 
 
Codul 
 
Codul este documentul fundamental şi universal pe care se bazează Programul 
Mondial Anti-Doping în domeniul sportiv. Scopul Codului este de a promova 
lupta împotriva dopajului prin armonizarea universală a elementelor anti-doping 
de bază. El trebuie să fie suficient de specific pentru a realiza armonizarea totală 
în problemele în care este nevoie de uniformitate, dar suficient de general în alte 
domenii, pentru a lăsa loc flexibilităŃii în ceea ce priveşte modul în care sunt 
implementate principiile anti-doping convenite. 
 
Standarde internaŃionale 
 
Standardele InternaŃionale pentru diferite domenii tehnice şi operaŃionale din 
cadrul programului anti-doping vor fi elaborate prin consultarea Semnatarilor şi 
guvernelor, urmând a fi aprobate de către AgenŃia Mondială Anti-Doping 
(AMAD/WADA). Scopul adoptării  Standardelor InternaŃionale este armonizarea 
activităŃii  organizaŃiilor anti-doping responsabile cu părŃile tehnice şi 
operaŃionale specifice din programele anti-doping. Aderarea la Standardele 
InternaŃionale este obligatorie pentru respectarea Codului. Standardele 
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InternaŃionale pot fi revizuite periodic de către Comitetul Executiv al 
AMAD/WADA , după o consultare prealabilă a Semnatarilor şi a guvernelor. 
Prevederile Standardelor InternaŃionale, cu toate revizuirile lor, vor deveni 
efective la data specificată în Standardul InternaŃional sau în varianta lui 
revizuită, dacă nu există vreo altă prevedere în Cod. 
 
[Comentariu: Standardele InternaŃionale vor conŃine suficient de multe detalii 
tehnice necesare pentru implementarea Codului. Acestea vor include, de 
exemplu, cerinŃele detaliate pentru prelevarea unei probe, analizele de 
laborator şi acreditarea laboratorului actualizată in Codul Anti-Doping al 
Miscarii Olimpice (CAMOD). Standardele InternaŃionale, deşi incluse în mod 
expres in Codul de referinŃă, vor fi elaborate, prin consultare cu Semnatarii şi 
guvernele, dezvoltate de experŃi şi promovate în documente tehnice separate. 
Este important ca experŃii tehnici să poată modifica la timp Standardele 
InternaŃionale, fără a fi nevoie de modificarea Codului sau a vreunui 
regulament sau reglementare privitoare la participanŃii individuali. 
 
Toate Standardele InternaŃionale aplicabile vor fi stabilite până la 1 ianuarie 
2004.] 
 
Modele de bună practică 
 
Pe baza Codului, vor fi elaborate modele de bună practică pentru a asigura 
identificarea celor mai bune soluŃii în diferite sfere anti-doping. Modelele vor fi 
recomandate de către AMAD/WADA şi vor fi puse la dispoziŃia Semnatarilor la 
cererea acestora, dar nu vor fi obligatorii. Pe lângă furnizarea modelelor de 
documentaŃie anti-doping, AMAD/WADA va mai pune la dispoziŃia Semnatarilor 
şi un suport  de asistenŃă tehnică. 
 
[Comentariu: AMAD/WADA va pregăti modelul regulamentului şi 
reglementărilor anti-doping, adaptate la nevoile fiecăruia din grupurile majore 
de Semnatari (de exemplu, FederaŃiile InternaŃionale pentru sporturile 
individuale, FederaŃiile InternaŃionale pentru sporturile de echipă, 
OrganizaŃiile Anti-Doping NaŃionale etc.). Aceste regulamente şi reglementări 
model vor fi conforme cu şi se vor baza pe Cod, vor constitui exemple de bună 
practică şi vor conŃine toate detaliile (inclusiv referinŃe la Standardele 
InternaŃionale) necesare pentru desfăşurarea unui program anti-doping eficace. 
 
Aceste regulamente şi reglementări model vor oferi alternative din care părŃile 
participante interesate vor avea de ales. Unele dintre acestea pot opta să adopte 
cuvânt cu cuvânt regulamentele şi reglementările model, precum şi alte modele 
de bună practică. Alte părŃi pot decide să adopte modelele cu modificări. În fine, 
alte părŃi participante interesate pot opta să-şi elaboreze singure propriile 
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regulamente şi reglementări, în conformitate cu principiile generale şi cerinŃele 
specifice stabilite de Cod. 
 
Alte documente model pentru elemente specifice ale acŃiunii anti-doping pot fi 
elaborate pe baza nevoilor şi aşteptărilor general recunoscute ale părŃilor 
participante interesate. Pot fi incluse aici modele de programe naŃionale anti-
doping, gestionarea rezultatelor, testările (dincolo de cerinŃele specifice 
stabilite în Standardul InternaŃional pentru Testări), programe educaŃionale etc. 
Toate modelele de bună practică vor fi revizuite şi aprobate de AMAD/WADA 
înainte de a fi incluse în Programul Mondial Anti-doping]. 
 
 
 
ARGUMENTE FUNDAMENTALE PENTRU CODUL MONDIAL ANTI-
DOPING  
 
Programele anti-doping urmăresc să apere şi să păstreze ceea ce este intrinsec 
valoros în sport. Această valoare intrinsecă este evocată adesea ca fiind “spiritul 
sportului”; este esenŃa Olimpismului; este modul în care practicăm un sport 
curat. Spiritul sportului este celebrarea spiritului uman, a corpului şi a minŃii, şi 
este caracterizat de următoarele valori: 

• Etici, fair-play şi onestitate 
• Sănătate 
• ExcelenŃă în performanŃă 
• Caracter şi educaŃie 
• Plăcere şi bucurie 
• Spirit de echipă 
• Devotament şi angajare 
• Respect faŃă de legi şi regulamente 
• Respect pentru propria persoană şi pentru ceilalŃi participanŃi 
• Curaj 
• Comunitate şi solidaritate. 

 
Dopajul este în mod fundamental contrar spiritului sportului. 
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PARTEA  ÎNTÂI 
 

CONTROLUL  DOPING 
 
INTRODUCERE  
 
Partea întâi a Codului stabileşte regulile şi principiile specifice anti-doping care 
urmează să fie aplicate de organizaŃiile răspunzătoare de adoptarea, 
implementarea sau punerea lor în aplicare în cadrul sferei lor de autoritate – de 
exemplu, Comitetul InternaŃional Olimpic, Comitetul InternaŃional Paralimpic, 
FederaŃiile InternaŃionale, OrganizaŃiile care se ocupă de Marile Evenimente 
Sportive şi OrganizaŃiile NaŃionale Anti-Doping. Toate aceste organizaŃii sunt 
denumite în mod colectiv OrganizaŃii Anti-Doping. 
 
Partea întâi a Codului nu înlocuieşte şi nu elimină necesitatea de a avea 
regulamente anti-doping elaborate, care să fie adoptate de către fiecare dintre 
OrganizaŃiile Anti-Doping. Dacă unele prevederi ale “PărŃii întâi” a Codului 
trebuie introduse esenŃialmente cuvânt cu cuvânt de fiecare OrganizaŃie Anti-
Doping în propriul regulament anti-doping, alte prevederi din această secŃiune 
stabilesc principii directoare care, deşi au caracter obligatoriu, permit o 
flexibilitate în formularea reglementărilor de către fiecare OrganizaŃie Anti-
Doping, sau stabilesc cerinŃe ce trebuie respectate de fiecare organizaŃie, dar nu 
este nevoie să fie copiate în propriul regulament anti-doping. Următoarele 
articole, în măsura în care sunt aplicabile activitatea specifică desfăşurată de 
OrganizaŃia Anti-Doping în cauză, trebuie introduse în regulamentele fiecărei 
OrganizaŃii Anti-Doping fără modificări substanŃiale (permiŃând, totuşi, adaptări 
lingvistice minore la editare, necesare pentru a face referiri la denumirea 
organizaŃiei, sportul, numărul secŃiunii etc.): articolele 1 (DefiniŃia dopingului), 
2 (Încălcările regulamentului anti-doping), 3 (Dovedirea doping), 9 
(Descalificarea automată a rezultatelor individuale), 10 (SancŃiuni aplicate 
indivizilor), 11 (ConsecinŃe pentru echipe), 13 (Apeluri) cu excepŃia pct. 13.2.2, 
17 (Statutul limitărilor) şi DefiniŃii. 
 
[Comentariu: de exemplu, este necesar pentru această armonizare ca toŃi 
Semnatarii să-şi bazeze deciziile pe aceeaşi listă de încălcări ale regulamentului 
anti-doping, pe aceleaşi obligaŃii de control doping. să impună aceleaşi 
consecinŃe pentru aceleaşi violări ale regulamentului anti-doping. Aceste reguli 
de fond trebuie să fie aceleaşi indiferent dacă o audiere are loc la FederaŃii 
IntrenaŃionale, la nivel naŃional sau la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS). Pe de 
altă parte, pentru ca armonizarea să fie efectivă nu este necesar să fie obligaŃi 
toŃi Semnatarii să folosească acelaşi proces de gestionare a rezultatelor şi 
aceeaşi procedură de audiere. În prezent, există numeroase - şi totuşi la fel de 
eficace - forme de gestionare a rezultatelor şi audiere în cadrul diferitelor 
FederaŃii InternaŃionale şi organisme naŃionale. Codul nu impune o 
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uniformitate absolută în privinŃa gestionării rezultatelor şi a procedurilor de 
audiere; în schimb, impune ca diversele abordări ale Semnatarilor să satisfacă 
principiile stabilite în Cod. 
 
În ceea ce priveşte Articolul 13, pct. 13.2.2 nu este inclus printre prevederile 
care trebuie adoptate esenŃialmente cuvânt cu cuvânt, deoarece pct. 13.2.2 
formulează principii directoare care permit o oarecare flexibilitate în 
redactarea reglementărilor de către fiecare OrganizaŃie Anti-Doping. 
 
Regulamentele anti-doping, ca şi cele competiŃionale, sunt regulamente sportive 
care guvernează condiŃiile în care este practicat sportul. Sportivii acceptă aceste 
regulamente ca fiind o condiŃie de participare. Regulamentele anti-doping nu 
sunt supuse sau limitate de cerinŃele şi normele juridice aplicabile procedurilor 
penale sau celor legate de dreptul muncii. Politicile şi normele minime susŃinute 
în Cod reprezintă consensul unui spectru larg de părŃi participante interesate de 
practicarea unui sport curat şi trebuie respectate de toate instanŃele de judecată şi 
comisiile de arbitraj. 
 
ParticipanŃii  vor fi obligaŃi să se conformeze regulamentelor anti-doping 
adoptate în conformitate cu Codul, de către OrganizaŃiile Anti-Doping relevante. 
Fiecare Semnatar va stabili reguli şi proceduri pentru a se asigura că toŃi 
ParticipanŃii  aflaŃi sub autoritatea Semnatarului şi organizaŃiie membre sunt 
informaŃi şi acceptă să se conformeze regulamentelor anti-doping în vigoare ale 
OrganizaŃiilor Anti-Doping relevante. 
 
[Comentariu: prin participarea lor în sport, Sportivii sunt obligaŃi să respecte 
regulamentele competiŃionale ale sportului lor. In acelaşi mod, Sportivii şi 
Personalul care acordă asistenŃă sportivilor vor respecta regulamentul anti-
doping bazat pe Articolul 2 din Cod, în virtutea angajamentelor lor de 
apartenenŃă ca membri, acreditării sau participării în cadrul organizaŃiilor 
sportive sau a manifestărilor sportive supuse Codului. Totuşi, fiecare Semnatar 
va lua măsurile necesare pentru a se asigura că toŃi Sportivii şi Personalul 
auxiliar din domeniul său de autoritate vor respecta regulamentele anti-doping 
ale OrganizaŃiei Anti-doping relevante]. 
 
ARTICOLUL 1 DEFINI łIA DOPINGULUI 
 
Dopingul este definit drept manifestarea a uneia sau mai multor încălcări ale 
regulamentului anti-doping enunŃate în articolele 2.1 până la 2.8 din Cod. 
 
ARTICOLUL 2 ÎNC ĂLCĂRILE REGULAMENTULUI ANTI-DOPING 
 
[Comentariu: scopul articolului 2 este de a specifica circumstanŃele şi 
comportamentele care constituie încălcări ale regulamentelor anti-doping. 
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Audierile în cazurile de dopaj se vor baza pe afirmaŃia că una sau mai multe din 
aceste reguli specifice au fost încălcate. Majoritatea circumstanŃelor şi 
comportamentelor descrise în această listă de infracŃiuni se regăsesc într-o 
formă sau alta în Codul Anti-Doping al Mişcării Olimpice (CAMO) sau în alte 
regulamente anti-doping existente.]. 
 
Sunt considerate încălcări ale regulamentelor anti-doping: 
 

2.1 PrezenŃa unei SubstanŃe Interzise sau a MetaboliŃilor acesteia, ori a 
Markerilor ei, în proba biologică provenind de la Sportiv. 

 
2.1.1 Este de datoria fiecărui Sportiv să se asigure că nici o 
substanŃă interzisă nu îi pătrunde în organism. Sportivii sunt 
responsabili pentru prezenŃa oricărei substanŃe interzise, sau a 
metaboliŃilor , ori a markerilor ei, depistată în prelevările din proba 
biologică. În consecinŃă, nu este necesar să se demonstreze intenŃia, 
greşeala, neglijenŃa sau folosirea conştientă de către Sportiv pentru 
a stabili o violare a regulamentului anti-doping conform Articolului 
2.1. 

 
[Comentariu : In ceea ce priveşte încălcările anti-doping ce implică prezenŃa 
unei SubstanŃe Interzise (sau a MetaboliŃilor ori Markerilor ei), Codul adoptă 
regula responsabilităŃii stricte prezentă în CAMO şi în marea majoritate a 
regulamentelor anti-doping existente. Conform principiului responsabilităŃii 
stricte, are loc o încălcare a regulamentului anti-doping ori de câte ori o 
SubstanŃă Interzisă este depistată în proba biologică a sportivului. Incălcarea 
are loc fie când Sportivul a folosit intenŃionat sau nu o SubstanŃă Interzisă, fie 
dintr-o neglijenŃă, ori dintr-o greşeală. Dacă proba pozitivă apare după un 
control la o competiŃie, atunci rezultatele din acea competiŃie sunt automat 
invalidate (Articolul 9 – Descalificarea automată a rezultatelor individuale). 
Totuşi, Sportivul are atunci posibilitatea să evite sau să reducă sancŃiunile, 
dacă poate să demonstreze că el / ea nu a comis o greşeală sau o greşeală 
semnificativă (Articolul 10.5 – Eliminarea sau reducerea perioadei de 
suspendare pe baza unor circumstanŃe excepŃionale). 
 
Regula responsabilităŃii stricte pentru depistarea unei SubstanŃe Interzise în 
proba prelevată de la un sportiv, cu posibilitatea ca sancŃiunile să poată fi 
modificate pe baza criteriilor specificate, asigură un bun echilibru între 
aplicarea efectivă a reglementărilor anti-doping în beneficiul tuturor sportivilor 
“cura Ńi” şi spiritul de echitate, în circumstanŃe excepŃionale, atunci când o 
SubstanŃă Interzisă a putut pătrunde în organismul sportivului dar nu datorită 
vreunei greşeli sau neglijenŃe din partea acestuia. Este important să subliniem 
faptul că, în timp ce stabilirea producerii unei violări a regulamentului anti-
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doping se bazează pe responsabilitatea strictă, decizia de a impune 
sancŃionarea cu o perioadă stabilită de suspendare nu decurge automat. 
 
ArgumentaŃia pentru regula responsabilităŃii stricte a fost bine explicată de 
Curtea de Arbitraj pentru Sport, în cazul Quigley contra UIT. 
 
“ Într-un anumit sens, este adevărat că regula responsabilităŃii stricte poate 
părea injustă. De pildă, într-un caz individual, cum este cel al lui Q., caz în 
care, se pare, sportivul a luat medicamentul ca urmare a unei etichetări greşite 
sau a unui sfat eronat pentru care el nu este responsabil – mai ales în condiŃiile 
unei îmbolnăviri subite într-o Ńară străină. Dar, în acelaşi timp, este într-un fel 
“injust” ca un sportiv să sufere o intoxicaŃie alimentară în ajunul unei 
competiŃii importante. Totuşi, în nici unul dintre cazuri regulile competiŃiei nu 
vor fi modificate pentru a repara injustiŃia. CompetiŃia nu va fi amânată până 
când sportivul se va restabili; tot astfel, interzicerea substanŃelor prohibite nu 
va fi anulată pe motivul recunoaşterii ingerării accidentale. Vicisitudinile 
competiŃiei, ca şi cele ale existenŃei în general, pot genera multe tipuri de 
injustiŃie, fie rezultate în mod accidental, fie datorate neglijenŃei unor persoane 
care nu pot fi făcute responsabile, ceea ce legea nu poate să repare. 
 
De altfel, pare să fie un obiectiv de politică apreciat acela de a nu repara o 
nedreptate accidentală faŃă de un individ generând intenŃionat o nedreptate faŃă 
de întregul grup al celorlalŃi competitori. Căci asta s-ar întâmpla dacă 
substanŃele de creştere a performanŃei ar fi tolerate atunci când sunt ingerate în 
mod accidental. Ba mai mult, este posibil ca şi abuzul intenŃionat să scape, în 
multe cazuri, sancŃionării din lipsă de probe relative la intenŃia comiterii 
greşelii. Şi cu siguranŃă cerinŃa de a proba intenŃia ar duce la investigaŃii 
costisitoare, care ar secătui federaŃiile – mai ales pe cele cu bugete modeste – în 
lupta lor împotriva dopingului”.] 
 

2.1.2 Exceptând substanŃele pentru care este identificat în mod 
specific un prag cantitativ în Lista Interzisă, prezenŃa oricărei 
cantităŃi dintr-o SubstanŃă Interzisă, sau a MetaboliŃilor , sau a 
Markerilor acesteia, depistată în proba unui Sportiv va constitui o 
violare a regulamentului anti-doping. 

 
2.1.3 Ca o excepŃie de la regula generală din articolul 2.1, Lista 
Interzisă poate stabili criterii speciale pentru evaluarea SubstanŃelor 
Interzise care pot fi produse şi endogen. 

 
[Comentariu : spre exemplu, Lista Interzisă poate stipula că un raport T/E mai 
mare de 6:1 este o dovadă de dopaj dacă OrganizaŃia Anti-Doping nu 
demonstrează, printr-o analiză longitudinală a rezultatelor testărilor anterioare 
sau ulterioare, existenŃa unui raport natural crescut sau dacă Sportivul nu 
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dovedeşte într-un alt mod că raportul crescut este efectul unei condiŃii 
fiziologice sau patologice speciale.] 
 

2.2 Folosirea sau tentativa de a folosi o SubstanŃă Interzisă sau o 
Metodă Interzisă 

 
2.2.1 Reuşita sau eşecul în folosirea unei SubstanŃe Interzise sau a 
unei Metode Interzise nu este decisiv. Este suficient faptul că s-a 
folosit o SubstanŃă Interzisă sau o Metodă Interzisă sau că s-a 
încercat folosirea lor pentru a se considera că a avut loc o violare a 
regulamentelor anti-doping. 

 
[Comentariu : interzicerea “folosirii” a fost extinsă faŃă de textul din CAMO 
pentru a include atât SubstanŃele Interzise, cât şi Metodele Interzise. Prin 
această includere nu mai este nevoie să se delimiteze “recunoaşterea folosirii” 
ca fiind o încălcare distinctă a regulamentelor anti-doping. “Folosirea” poate fi 
dovedită, de exemplu, pe calea mărturisirii, a mărturiei unei terŃe părŃi sau prin 
alte dovezi. 
 
Pentru a demonstra “Tentativa de a Folosi” o SubstanŃă Interzisă este necesar 
să se facă dovada intenŃiei din partea Sportivului. Faptul că se cere dovedirea 
intenŃiei în acest caz particular de încălcare a regulamentelor anti-doping nu 
subminează principiul responsabilităŃii stricte stabilit pentru încălcările art. 2.1 
şi folosirea unei SubstanŃe Interzise sau a unei Metode Interzise. 
 
Folosirea de către un Sportiv în Afara CompetiŃiei a unei SubstanŃe Interzise 
care nu este prohibită în Afara CompetiŃiei nu va constitui o violare a 
regulamentelor anti-doping.] 
 

2.3 Refuzul sau neprezentarea, fără o justificare valabilă, pentru 
prelevarea de probe după notificare, în conformitate cu regulamentele 
anti-doping în vigoare, sau evitarea în alte feluri a prelevării probelor. 

 
[Comentariu : neprezentarea sau refuzul de a se supune prelevării probelor 
după notificare este interzis în aproape toate regulamentele anti-doping 
existente. Acest articol extinde prevederea curentă pentru a include şi “evitarea 
în alte feluri a prelevării probelor” ca fiind un comportament interzis. Spre 
exemplu, ar fi vorba de o violare a regulamentelor anti-doping dacă s-ar stabili 
că un Sportiv s-a ascuns de un oficial de la Controlul Doping, care încerca să 
aplice controlul. O încălcare a regulamentului anti-doping prin “refuzul sau 
neprezentarea la prelevarea probelor” se poate baza pe comportamentul fie 
intenŃionat, fie neglijent al Sportivului, pe când “evitarea” prelevării probelor 
indică numai conduita intenŃionată din partea sportivului.] 
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2.4 Violarea prevederilor în vigoare referitoare la disponibilitatea 
Sportivului pentru controalele în Afara CompetiŃiei, inclusiv 
nerespectarea de către Sportiv a obligaŃiei de a furniza informaŃiile 
necesare despre locurile unde poate fi găsit, ca şi controalele declarate ca 
neefectuate pe baza regulilor acceptate. 

 
[Comentariu : controalele neanunŃate în Afara CompetiŃiei constituie esenŃa 
unui Control Doping eficace. Fără informaŃiile exacte despre locurile unde 
poate fi găsit Sportivul astfel de controale sunt ineficiente şi, uneori, imposibile. 
Acest articol, care nu se regăseşte în mod curent în majoritatea regulamentelor 
anti-doping existente, cere sportivilor care au fost identificaŃi pentru controlul 
în Afara CompetiŃiei să fie responsabili de furnizarea şi actualizarea informaŃiei 
despre locurile unde pot fi găsiŃi, în scopul de a fi localizaŃi pentru 
“Convocarea inopinată la controlul doping din Afara CompetiŃiei”. Aceste 
“prevederi în vigoare” sunt stabilite de către FederaŃia InternaŃională şi de 
OrganizaŃia NaŃională Anti-Doping la care sportivul este afiliat, pentru a 
imprima o oarecare flexibilitate în funcŃie de circumstanŃele variabile ce pot fi 
întâlnite în diferite sporturi şi Ńări. O încălcare a acestui Articol poate rezulta de 
pe urma conduitei fie intenŃionate, fie neglijente a sportivului.] 
 

2.5 Falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a Controlului 
Doping. 
 
[Comentariu : acest articol interzice comportamentul care aduce atingere 
procesului de Control Doping, dar care nu este inclus în definiŃia tipică dată 
Metodelor Interzise. De exemplu, schimbarea numerelor de identificare pe 
formularul de Control Doping la o testare sau spargerea recipientului cu 
eşantionul B în momentul analizării acestuia.] 
 

2.6 Posesia de SubstanŃe şi Metode Interzise: 
 

2.6.1 Posesia de către un Sportiv, în orice loc şi în orice moment, a 
unei SubstanŃe care este Interzisă la Controlul în Afara CompetiŃiei, 
sau a unei Metode Interzise, dacă Sportivul nu dovedeşte că posesia 
este determinată de scutirea pentru uz terapeutic, acordată conform 
Articolului 4.4 (Folosirea Terapeutică), sau de o altă motivaŃie 
acceptabilă. 

 
2.6.2 Posesia, de către personalul care acordă asistenŃă Sportivilor, 
a unei SubstanŃe care este Interzisă pentru Controlul în Afara 
CompetiŃiei, sau a unei Metode Interzise, în legătură cu un Sportiv, 
CompetiŃie sau Pregătirea Sportivă, dacă personalul de asistenŃă nu 
dovedeşte că Posesia este urmarea recursului la scutirea pentru uz 
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terapeutic, acordată unui Sportiv conform Articolului 4.4 (Folosirea 
Terapeutică), sau a altei motivaŃii acceptabile. 

 
2.7 Traficarea oricărei SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise. 

 
2.8 Administrarea sau Încercarea de a administra o SubstanŃă Interzisă 
sau o Metodă Interzisă oricărui Sportiv, sau asistarea, încurajarea, ajutorul 
dat, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate implicând o 
încălcare sau orice încercare de încălcare a regulamentului anti-doping. 

 
ARTICOLUL 3 PROBAREA DOPAJULUI 
 

3.1 ObligaŃii şi standarde de dovedire 
OrganizaŃia Anti-Doping (OAD) va avea sarcina să stabilească dacă s-a 
produs o încălcare a regulamentului anti-doping. Standardul de dovedire 
va fi dacă OAD a stabilit o încălcare a regulamentelor anti-doping în 
suficientă măsură încât să satisfacă exigenŃele organismului de audiere, 
Ńinând cont de gravitatea afirmaŃiei făcute. În toate cazurile, acest standard 
de dovedire are mai multă pondere decât un simplu raport al 
probabilităŃilor, dar mai puŃină decât o dovadă dincolo de orice îndoială. 
Dacă în cuprinsul Codului, sarcina de dovedire este atribuită Sportivului 
sau unei alte persoane prezumate a fi comis o violare a regulamentelor 
anti-doping, pentru a infirma o prezumŃie sau a stabili fapte şi 
circumstanŃe specifice, standardul de dovedire se va baza pe echilibrul just 
al probabilităŃilor. 

 
[Comentariu: acest standard de dovedire, pe care OAD-urile au obligaŃia să-l 
îndeplinească, este comparabil cu standardul aplicat în majoritatea Ńărilor în 
cazurile care implică o conduită profesională necorespunzătoare. A fost aplicat 
pe scară largă şi de către curŃile de justiŃie şi tribunale în cazurile de dopaj; 
vezi, spre exemplu, decizia CAS în N., J., Y., W. contra FINA, CAS 98 / 208, 22 
decembrie 1998.] 
 

3.2 Metodele de Stabilire a Faptelor şi PrezumŃiilor. Faptele 
referitoare la încălcările regulamentului anti-doping pot fi stabilite prin 
orice mijloace fiabile, inclusiv mărturisiri. Următoarele prevederi relative 
la dovedire se vor aplica în cazurile de doping: 

 
3.2.1 Este de presupus că laboratoarele acreditate de AMAD/WADA 
au făcut analize de probe şi au aplicat proceduri de păstrare în 
concordanŃă cu Standardul InternaŃional pentru analizele de 
laborator. Sportivul poate respinge această prezumŃie, stabilind că s-
a produs o deviere de la Standardul InternaŃional. 
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Dacă Sportivul respinge prezumŃia de mai sus, demonstrând că a 
existat o deviere de la Standardul InternaŃional, atunci OAD va 
avea obligaŃia să stabilească faptul că respectiva deviere nu a fost 
cauza constatării rezultatului pozitiv la analiză. 

 
[Comentariu : cade în sarcina Sportivului să stabilească, în funcŃie de 
preponderenŃa dovezilor, o deviere de la Standardul InternaŃional. Dacă 
Sportivul face acest lucru, sarcina de dovedire trece asupra OAD, care trebuie 
să demonstreze suficient de convingător pentru organismul de audiere că 
devierea nu a modificat rezultatul testului.] 
 

3.2.2 Devierile de la Standardul InternaŃional pentru Testări  care 
nu au cauzat obŃinerea unui rezultat de analiză pozitiv sau vreo altă 
violare a regulamentului anti-doping nu vor invalida respectivele 
rezultate. Dacă Sportivul stabileşte că devierile de la Standardul 
InternaŃional s-au produs în timpul testărilor, atunci OAD va avea 
obligaŃia să demonstreze că respectivele devieri nu au determinat 
rezultatul pozitiv constatat la analiză sau baza faptică pentru 
încălcarea regulamentului anti-doping. 

 
ARTICOLUL 4  LISTA INTERZISĂ 
 

4.1 Publicarea şi Revizuirea Listei Interzise. AMAD/WADA va 
publica, cât de des va fi necesar şi cel puŃin anual, Lista Interzisă sub 
forma unui Standard InternaŃional. ConŃinutul propus pentru Lista 
Interzisăşi toate revizuirile vor fi furnizate în scris, cu promptitudine, 
tuturor Semnatarilor şi guvernelor pentru comentarii şi consultări. Fiecare 
versiune anuală a Listei Interzise şi toate revizuirile vor fi distribuite cu 
promptitudine de către AMAD/WADA fiecărui Semnatar şi guvern, şi vor 
fi publicate pe pagina de web a AMAD/WADA, iar fiecare Semnatar va 
trebui să ia măsurile care se impun pentru a distribui Lista interzisă 
tuturor membrilor şi partenerilor săi. Regulamentele fiecărei OAD vor 
specifica faptul că, atunci când nu există alte prevederi în Lista Interzisă 
sau în forma revizuită, Lista Interzisă şi revizuirile devin efective sub 
jurisdicŃia regulamentelor respectivei OAD după trei luni de la publicarea 
lor de către AMAD/WADA, fără să mai fie nevoie de vreo altă acŃiune din 
partea OAD. 

 
[Comentariu : Lista Interzisă va fi revizuită şi publicată în regim de urgenŃă ori 
de câte ori este nevoie. În fiecare an, însă, va fi publicată o nouă listă, indiferent 
dacă s-au produs sau nu schimbări pentru a asigura o bună informare. CIO 
obişnuieşte să publice o nouă listă în fiecare an, în ianuarie, reuşind astfel să 
evite confuziile (în legătură cu ce listă este cea mai recentă). Pentru a rezolva 
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această problemă, AMAD/WADA va avea întotdeauna cea mai recentă Listă 
Interzisă publicată pe website-ul său. 
 
Anticipând că ediŃia revizuită a regulamentelor anti-doping adoptată de OAD-
uri în conformitate cu Codul nu va deveni efectivă până la 1 ianuarie 2004, 
când se va publica prima Listă Interzisă adoptată de AMAD/WAD. CAMO va 
rămâne în vigoare în continuare până la acceptarea Codului de către CIO.] 
 

4.2SubstanŃele interzise şi Metodele Interzise identificate pe Lista 
Interzisă. Lista Interzisă va identifica acele SubstanŃe Interzise şi Metode 
Interzise care sunt prohibite, ca fiind doping, în permanenŃă (atât la 
CompetiŃii, cât şi în Afara competiŃiilor), din cauza potenŃialului lor de a 
face să crească performanŃa la CompetiŃiile viitoare, sau a potenŃialului lor 
mascat, ca şi acele substanŃe şi metode care sunt prohibite numai la 
CompetiŃii. La recomandarea unei FederaŃii InternaŃionale, Lista Interzisă 
poate fi extinsă de AMAD/WADA pentru acel sport anume. SubstanŃele 
Interzise şi Metodele Interzise pot fi incluse pe Lista Interzisă ca o 
categorie generală (de exp., agenŃi anabolici) sau cu referire specială la o 
substanŃă sau metodă particulară. 

 
[Comentariu : va exista o singură Listă Interzisă. SubstanŃele care sunt 
prohibite în permanenŃă trebuie să includă agenŃii de mascare şi acele substanŃe 
care, folosite în pregătirea sportivă, pot avea efecte de sporire a performanŃei 
pe termen lung, cum este cazul anabolizantelor. Toate substanŃele şi metodele 
de pe Lista Interzisă sunt prohibite la competiŃii. Această distincŃie între ceea ce 
este supus controlului la CompetiŃii şi ceea ce este supus controlului în Afara 
CompetiŃiilor revine CAMO. 
 
Va exista un singur document denumit ”Lista Interzisă”. AMAD/WADA poate 
adăuga alte substanŃe şi metode pe Lista Interzisă pentru un sport anume (de ex., 
includerea beta-blocantelor pentru tir), dar acest lucru va fi reflectat şi de Lista 
Interzisă, care va fi una singură. Includerea tuturor SubstanŃelor Interzise pe o 
singură listă va evita confuziile curente în legătură cu identificarea substanŃelor 
prohibite corespunzătoare fiecărui sport. Sporturilor individuale nu li se permite 
să încerce să obŃină exceptarea de la lista de bază cu SubstanŃe Interzise (de ex., 
eliminarea anabolizantelor din Lista Interzisă pentru “sporturile minŃii”). 
Premisa acestei decizii este aceea că există anumiŃi agenŃi doping de bază pe 
care oricine se consideră sportiv nu ar trebui să-i consume.] 
 

4.3 Criteriile de includere a SubstanŃelor şi Metodelor pe Lista 
Interzisă. AMAD/WADA va avea în vedere următorele criterii pentru a 
decide dacă să includă sau nu o substanŃă sau o metodă pe Lista Interzisă. 
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4.3.1 O substanŃă sau metodă va fi avută în vedere pentru a fi 
inclusă pe Lista Interzisă dacă AMAD/WADA constată că respectiva 
substanŃă sau metodă îndeplineşte oricare două dintre următoarele 
trei criterii: 

 
4.3.1.1 Dovezi medicale sau din alt domeniu ştiinŃific, 
efect farmacologic sau experienŃa că substanŃa sau metoda 
are potenŃialul de a mări sau chiar face să crească 
performanŃa sportivă; 

 
4.3.1.2 Dovezi medicale sau din alt domeniu ştiinŃific, 
efect farmacologic sau experienŃa că folosirea substanŃei sau 
metodei reprezintă un risc real sau potenŃial pentru sănătatea 
Sportivului; 

 
4.3.1.3 Concluzia AMAD/WADA că folosirea substanŃei 
sau metodei violează spiritul sportului descris în Introducerea 
la Cod. 

 
4.3.2 O substanŃă sau metodă va fi inclusă, de asemenea, şi pe Lista 
Interzisă, dacă AMAD/WADA ajunge la concluzia că există dovezi 
medicale sau din alt domeniu ştiinŃific, efect farmacologic sau 
experienŃa că respectiva substanŃă sau metodă are potenŃialul de a 
masca folosirea altor SubstanŃe Interzise şi Metode Interzise. 

 
[Comentariu : o substanŃă va fi avută în vedere pentru includerea pe Lista 
Interzisă dacă substanŃa este un agent de mascare sau dacă îndeplineşte două 
din următoarele trei criterii: 

(1) are potenŃialul de a creşte sau chiar face să crească performanŃa 
sportivă; 

(2) reprezintă un risc potenŃial sau real pentru sănătate; sau 
(3) este contrară spiritului sportului. 
 

Nici unul din cele trei criterii nu constituie de unul singur o bază suficientă 
pentru a adăuga o substanŃă pe Lista Interzisă. Folosirea potenŃialului de a face 
să crească performanŃa ca singur criteriu ar putea include, spre exemplu, 
antrenamentul fizic şi mental, carnea roşie, încărcătura de hidraŃi de carbon şi 
antrenamentul la altitudine. Riscul de vătămare poate include fumatul. CerinŃa 
ca toate cele trei criterii să fie îndeplinite ar fi la fel de nesatisfăcătoare. Spre 
exemplu, folosirea tehnologiei de transfer genetic pentru a face să crească 
dramatic performanŃa sportivă trebuie să fie prohibită ca fiind contrară 
spiritului sportului, chiar dacă nu este primejdioasă. În mod similar, abuzul 
potenŃial nesănătos de anumite substanŃe, fără justificare terapeutică, bazată pe 
credinŃa greşită că fac să crească performanŃa, este cu siguranŃă contrară 
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spiritului sportului, indiferent dacă expectativa de creştere a performanŃei este 
realistă.] 
 

4.3.3 Determinarea de către AMAD/WADA a SubstanŃelor Interzise 
şi Metodelor Interzise care vor fi incluse pe Lista Interzisă va fi 
finală şi nu va face subiectul contestării de către Sportivi sau alte 
Persoane pe baza argumentului că substanŃa sau metoda nu a fost 
un agent de mascare sau nu a avut potenŃialul de a face să crească 
performanŃa sau nu a reprezentat un risc pentru sănătate sau nu a 
violat spiritul sportului. 

 
[Comentariu : problema dacă o substanŃă îndeplineşte criteriile din Articolul 
4.3 (Criterii pentru includerea SubstanŃelor şi Metodelor pe Lista Interzisă) 
într-un caz particular nu poate fi ridicată în apărarea unei violări a 
regulamentului anti-doping. De exemplu, nu este un argument faptul că 
SubstanŃa Interzisă depistată nu ar fi determinat creşterea performanŃei în acel 
sport particular. Mai degrabă, dopajul se manifestă când o substanŃă de pe 
Lista Interzisă este depistată în proba biologică a unui sportiv. Acelaşi principiu 
este prezent şi în CAMO.] 
 

4.4 Uz terapeutic 
AMAD/WADA va adopta un Standard InternaŃional pentru procesul 
acordării scutirii pentru uz terapeutic. 

 
Fiecare FederaŃie InternaŃională va asigura, pentru Sportivii de Nivel 
InternaŃional sau pentru oricare alt Sportiv care este înscris într-o 
CompetiŃie InternaŃională, desfăşurarea unui proces prin care Sportivii 
care suferă de o afecŃiune documentată medical şi care necesită folosirea 
unei SubstanŃe Interzise sau a unei Metode Interzise să poată solicita 
scutirea pentru uz terapeutic. Fiecare OrganizaŃie NaŃională Anti-Doping 
(ONAD) va asigura, pentru toŃi Sportivii din jurisdicŃia sa, care nu sunt 
Sportivi de Nivel InternaŃional, desfăşurarea unui proces prin care cei care 
suferă de o afecŃiune documentată medical şi care necesită folosirea unei 
SubstanŃe Interzise sau a unei Metode Interzise să poată solicita scutirea 
pentru uz terapeutic. Aceste solicitări vor fi evaluate în concordanŃă cu 
Standardul InteranŃional referitor la folosirea pentru uz terapeutic. 
FederaŃiile InternaŃionale şi ONAD-urile vor raporta imediat la 
AMAD/WADA acordarea scutirilor pentru uz terapeutic pentru orice 
Sportiv de Nivel InternaŃional sau naŃional care este înscris în Lotul 
Înregistrat de Control al respectivei ONAD. 

 
AMAD/WADA, din proprie iniŃiativă, poate reconsidera acordarea scutirii 
pentru uz terapeutic oricărui Sportiv de Nivel InternaŃional sau NaŃional 
care este inclus în lotul înregistrat de control al respectivei ONAD. De 
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asemenea, la cererea oricărui astfel de Sportiv căruia i s-a refuzat scutirea 
pentru uz terapeutic, AMAD/WADA poate reconsidera motivaŃia refuzului. 
Dacă AMAD/WADA consideră că acordarea sau refuzul scutirii pentru uz 
terapeutic nu a fost conformă cu Standardul InternaŃional pentru scutirile 
pentru uz terapeutic, AMADWADA poate reveni asupra deciziei. 

 
[Comentariu : este important ca procesele de acordare a scutirilor pentru uz 
terapeutic să se armonizeze. Sportivii care folosesc ca medicamente SubstanŃe 
Interzise prescrise pot face subiectul sancŃionărilor dacă ei nu au obŃinut în 
prealabil scutirea pentru uz terapeutic. Cu toate acestea, în mod curent, 
numeroase organisme sportive nu dispun de nici un fel de prevederi care să 
permită scutirile pentru uz terapeutic; altele se ghidează după politici nescrise; 
şi numai câteva dispun de politici scrise, incorporate în regulamentele lor anti-
doping. Acest articol încearcă să armonizeze baza pe care se vor acorda 
scutirile pentru uz terapeutic şi stabileşte că responsabilitatea pentru acordarea 
sau refuzul scutirlor revine FederaŃiilor InternaŃionale pentru Sportivii de Nivel 
InternaŃional şi ONAD-urilor pentru cei de Nivel NaŃional (care nu sunt şi 
Sportivi de Nivel InternaŃional) şi pentru alŃi Sportivi supuşi Controlului Doping 
conform Codului. 
 
Exemple de SubstanŃe Interzise prescrise în mod obişnuit, care ar putea fi citate 
în mod specific în Standardul InternaŃional pentru scutirile pentru uz terapeutic, 
sunt medicamentele recomandate pentru starea gravă a astmului acut şi pentru 
afecŃiuni inflamatorii ale intestinelor. Când scutirea pentru uz terapeutic a fost 
refuzată sau acordată contrar Standardului InternaŃional, acea decizie va fi 
supusă atenŃiei AMAD/WADA pentru a fi revizuită conform Standardului 
InternaŃional şi apoi apelată, conform prevederilor articolul 13.3 (Apeluri). 
Dacă acordarea scutirii pentru uz terapeutic este retrasă, retragerea nu va 
acŃiona retroactiv şi nu va descalifica rezultatele Sportivului pe durata 
perioadei de timp când a fost în vigoare scutirea pentru uz terapeutic.] 
 

4.5 Programul de Monitorizare 
AMAD/WADA, de comun acord cu ceilalŃi Semnatari şi guverne, va stabili 
un program de monitorizare referitor la substanŃele care nu sunt pe Lista 
Interzisă, dar pe care AMAD/WADA doreşte să le monitorizeze pentru a 
decela modul folosirii lor greşite în sport. AMAD/WADA va publica, 
înaintea oricărui control, substanŃele care vor fi monitorizate. 
Laboratoarele vor raporta periodic la AMAD/WADA cazurile de semnalare 
a folosirii sau de depistare a prezenŃei acestor substanŃe, în mod 
centralizat, pe sporturi, şi dacă probele au fost prelevate la CompetiŃii  sau 
în Afara lor. Astfel de rapoarte nu vor conŃine alte informaŃii referitoare la 
probele specifice. AMAD/WADA va pune la dispoziŃia FederaŃiilor 
InternaŃionale şi a ONAD-urilor, cel puŃin o dată pe an, informaŃii 
statistice centralizate pe sporturi, informaŃii referitoare la alte substanŃe. 
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AMAD/WADA va implementa măsurile care vor asigura caracterul strict 
anonim a Sportivilor individuali, în ceea ce priveşte asemenea rapoarte. 
Raportarea folosirii sau depistarea prezenŃei substanŃelor monitorizate nu 
vor constitui dovezi de violare a regulamentelor doping. 

 
ARTICOLUL 5 CONTROALE 
 

5.1 Planificarea Repartizării Controalelor. OrganizaŃiile Anti-
Doping care desfăşoară Controale, în coordonare cu alte OAD-uri care 
desfăşoară Controale pe acelaşi lot de Sportivi: 

 
5.1.1 Vor planifica şi implementa un număr eficient de controale la 
CompetiŃii  şi în Afara acestora. Fiecare FederaŃie InternaŃională va 
organiza o evidenŃă cu Sportivii de Nivel InternaŃional care intră în 
Lotul Înregistrat pentru Control din sportul respectiv. Fiecare 
OrganizaŃie NaŃională Anti-Doping (ONAD) va avea o evidenŃă 
similară cu Sportivii din propria Ńară pentru Lotul Înregistrat pentru 
Control. Lotul de nivel naŃional va include Sportivii de Nivel 
InternaŃional din acea Ńară, ca şi alŃi Sportivi de Nivel NaŃional. 
Fiecare FederaŃie InternaŃională şi fiecare ONAD va planifica şi 
efectua controale la CompetiŃii şi în Afara CompetiŃiei asupra 
propriului Lot de Sportivi ÎnregistraŃi pentru Control. 

 
5.1.2 Vor acorda prioritate Controalelor Inopinate. 

 
5.1.3 Vor efectua Controale-łintă. 

 
[Comentariu : Controlul-łintă este specificat deoarece Controlul aleator sau 
chiar cel aleator ponderat nu asigură testarea tuturor Sportivilor vizaŃi. (Spre 
exemplu, Sportivii de clasă mondială, Sportivii ale căror performanŃe s-au 
ameliorat surprinzător de repede, cei ai căror antrenori au avut şi alŃi Sportivi 
cu rezultate pozitive la teste etc.). 
 
Evident, Controlul-łintă nu trebuie folosit pentru nici un alt scop decât 
Controlul Doping legitim. Codul stabileşte clar că Sportivii nu au dreptul să se 
aştepte să fie testaŃi numai în mod aleator. De asemenea, el nu impune nici o 
suspiciune rezonabilă sau necesitate datorată unei cauze probabile care să 
declanşeze Controlul-łintă.  
 

5.2 Standarde pentru Controale 
OAD-urile care desfăşoară Controale vor efectua aceste Controale în 
conformitate cu Standardul InternaŃional pentru Testare. 
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[Comentariu: metodele şi procedurile necesare pentru diferitele tipuri de 
Controale la Competitii şi în Afara acestora vor fi descrise pe larg în 
Standardul InternaŃional pentru Testare.] 
 
ARTICOLUL 6 ANALIZA PROBELOR 
 
Probele pentru Controlul Doping vor fi analizate în concordanŃă cu următoarele 
principii: 
 

6.1 Folosirea Laboratoarelor Acreditate 
Probele pentru Controlul Doping vor fi analizate numai în laboratoarele 
acreditate de AMAD/WADA sau în cele altfel aprobate de AMAD/WADA. 
Alegerea unui laborator acreditat de AMAD/WADA (sau a unei alte 
metode aprobate de AMAD/WADA) pentru analiza probelor va fi 
determinată exclusiv de OAD-ul care răspunde de gestionarea rezultatelor. 

 
[Comentariu: formularea “sau a unei alte metode aprobate de AMAD/WADA” 
este introdusă pentru a acoperi, spre exemplu, cazul laboratoarelor mobile de 
Control sanguin, pe care AMAD/WADA le-a verificat şi le consideră fiabile.] 
 

6.2 SubstanŃe Supuse Detectării 
Probele pentru Controlul Doping vor fi analizate în scopul detectării 
SubstanŃelor Interzise şi a Metodelor Interzise identificate pe Lista 
Interzisă, precum şi a altor substanŃe, la solicitarea AMAD/WADA, în 
conformitate cu articolul 4.5 (Programul de Monitorizare). 

 
6.3 Cercetarea probelor 
Nici o Probă nu poate fi folosită pentru nici un alt scop decât depistarea 
de substanŃe (sau clase de substanŃe) sau metode de pe Lista Interzisă sau 
altfel identificate de AMAD, potrivit Articolului 4.5 (Program de 
Monitorizare), fără consimŃământul scris al Sportivului. 

 
6.4 Standarde pentru analiza Probelor şi Raportarea Rezultatelor 
Laboratoarele vor analiza probele de Control Doping şi vor raporta 
rezultatele în conformitate cu Standardul InternaŃional pentru analize de 
laborator. 

 
ARTICOLUL 7 GESTIONAREA REZULTATELOR 
 
Fiecare OAD care efectuează gestionarea rezultatelor va stabili procedura pentru 
investigarea preliminară a posibilelor violări ale regulamentelor anti-doping în 
conformitate cu următoarele principii: 
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[Comentariu: diferiŃi Semnatari şi-au creat propriile abordări în gestionarea 
rezultatelor anormale constatate. Deşi diversele abordări nu au fost încă 
uniformizate în întregime, multe s-au dovedit a fi sisteme corecte şi eficace de 
gestionare a rezultatelor. Codul nu înlocuieşte nici unul dintre sistemele 
Semnatarilor de gestionare a rezultatelor. Acest articol evidenŃiază însă 
principiile fundamentale care asigură respectarea, de către fiecare dintre 
Semnatari, a unui proces corect de gestionare a rezultatelor. Regulamentele 
anti-doping specifice ale fiecărui Semnatar vor trebui să fie conforme cu aceste 
principii fundamentale.] 
 

7.1 Verificarea iniŃială în legătur ă cu rezultatele analitice pozitive 
La primirea unui Rezultat Analitic Pozitiv pentru Proba A, OAD care 
răspunde de gestionarea rezultatelor va declanşa o verificare pentru a 
determina dacă: a) a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic sau b) 
există vreo abatere aparentă de la Standardul InternaŃional pentru Testare 
sau analiza de laborator care să infirme validitatea Rezultatului Analitic 
pozitiv. 
 
7.2 Notificarea după Verificarea Ini Ńială 
Dacă verificarea iniŃială, conform Articolului 7.1, nu evidenŃiază 
acordarea unei scutiri pentru uz terapeutic sau o abatere care să infirme 
validitatea Rezultatului Analitic pozitiv, OAD va notifica imediat 
sportivul, conform procedurii stabilite în regulamente, despre: a) 
Rezultatul analitic pozitiv; b) prevederea anti-doping încălcată sau, în 
cazul aplicării art. 7.3, descrierea investigaŃiei suplimentare care va fi 
întreprinsă pentru a vedea dacă într-adevăr s-a produs o violare a 
regulamentului anti-doping; c) dreptul Sportivului de a cere imediat 
analizarea Probei B sau, în lipsa unei astfel de solicitări, se va considera 
că se renunŃă la analizarea Probei B; d) dreptul Sportivului şi/sau a 
reprezentantului Sportivului de a fi de faŃă la deschiderea şi analiza Probei 
B, dacă această analiză este solicitată şi e) dreptul Sportivului de a solicita 
copii ale documentaŃiei de laborator pentru Probele A şi B, documentaŃie 
care include informaŃiile prevăzute de Standardul InternaŃional pentru 
analizele de laborator. 

 
[Comentariu: Sportivul are dreptul să solicite efectuarea promptă a analizei 
Probei B indiferent dacă continuarea investigaŃiei este necesară conform 
articolelor 7.3 sau 7.4] 
 

7.3 Verificarea Ulterioară a Rezultatului Analitic Pozitiv Impusă 
pe Baza Listei Doping 
OAD sau alt organism de control desemnat de respectiva organizaŃie va 
efectua, de asemenea, oricare dintre investigaŃiile ulterioare impuse de 
Lista Interzisă. La terminarea unei astfel de investigaŃii, OAD va notifica 
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imediat Sportivul în legătură cu rezultatele acesteia şi dacă OAD susŃine 
sau nu că a avut loc o violare a regulamentelor anti-doping. 

 
7.4 Examinarea Altor Violări ale Regulamentului Anti-Doping 
OAD sau alt organism de control desemnat de respectiva organizaŃie va 
efectua oricare dintre investigaŃiile ulterioare prevăzute ca fiind aplicabile 
conform politicilor şi regulamentelor anti-doping adoptate în conformitate 
cu Codul sau pe care OAD le consideră adecvate, dintr-un motiv sau altul. 
OAD va notifica imediat Sportivul sau orice altă Persoană care poate 
primi o înştiinŃare de sancŃionare, în forma prevăzută de regulamentele 
proprii, în legătură cu reglementarea care pare să fi fost încălcată şi cu 
argumentele care susŃin infracŃiunea. 

 
[Comentariu : ca exemplu, o FederaŃie InternaŃională va notifica, de regulă, 
Sportivul prin intermediul FederaŃiei Sportive NaŃionale a respectivului 
Sportiv.] 
 

7.5 Principiile Aplicabile Suspendărilor Provizorii 
Un Semnatar poate adopta regulamente, aplicabile oricărei manifestări 
sportive pentru care Semnatarul este organismul de decizie sau pentru 
orice proces de selecŃie a unei echipe de care răspunde Semnatarul, 
regulamente care să permită impunerea de suspendări provizorii după 
verificarea şi notificarea descrise la Art. 7.1 şi 7.2, dar înainte de audierea 
finală descrisă la Art. 8 (Dreptul la o audiere echitabilă). Totuşi, o 
suspendare provizorie nu poate fi impusă decât dacă Sportivului i se 
acordă fie: a) ocazia unei audieri provizorii înainte de impunerea 
suspendării provizorii sau imediat după impunerea unei suspendări 
provizorii sau b) posibilitatea unei audieri de urgenŃă, în concordanŃă cu 
art. 8 (Dreptul la o audiere echitabilă), imediat după intrarea în vigoare a 
suspendării provizorii. 

 
Dacă o suspendare provizorie este impusă pe baza unui Rezultat Pozitiv la 
Analiza Probei A şi analiza ulterioară a Probei B nu confirmă analiza 
Probei A, atunci Sportivul nu va fi supus nici unei alte acŃiuni disciplinare 
şi orice sancŃiune impusă anterior va fi ridicată. În situaŃiile în care 
Sportivul sau echipa Sportivului a fost exclusă din competiŃie şi analiza 
ulterioară a Probei B nu confirmă rezultatul Probei A, dacă – fără a afecta 
în vreun fel CompetiŃia – este încă posibil ca Sportivul sau echipa să fie 
reintegrat(-ă), atunci Sportivul sau echipa poate continua să ia parte la 
CompetiŃie. 

 
[Comentariu : acest articol continuă să permită posibilitatea impunerii unei 
suspendări provizorii înainte de adoptarea unei decizii finale la o audiere, 
conform art. 8 (Dreptul la o audiere echitabilă). Suspendările provizorii sunt 
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autorizate în mod curent în cadrul CAMO şi de regulamentele multor FederaŃii 
InternaŃionale. Totuşi, înainte ca o suspendare provizorie să fie impusă în mod 
unilateral de o OAD, trebuie să se încheie verificarea internă specificată în 
Cod. În plus, Semnatarul care impune o suspendare provizorie trebuie să-i 
acorde Sportivului posibilitatea de a avea o audiere provizorie fie înainte, fie 
imediat după impunerea suspendării provizorii sau o audiere finală în regim de 
urgenŃă, conform Art. 8, imediat după impunerea suspendării provizorii. 
Sportivul are dreptul să facă apel, conform Art. 13.2. Ca o alternativă la 
procesul de impunere a unei suspendări provizorii pe baza acestui articol, OAD 
are oricând posibilitatea să anticipeze o suspendare provizorie şi să procedeze 
direct la audierea finală, folosindu-se de procedura de urgenŃă, conform Art. 8. 
 
În rarele situaŃii când analiza probei B nu confirmă rezultatul probei A, se va 
permite sportivului care a fost suspendat în prealabil, în funcŃie de 
circumstanŃe, să participe la competiŃiile care se desfăşoară în continuare, în 
cadrul manifestării sportive respective. La fel, în funcŃie de regulamentele 
relevante ale federaŃiei internaŃionale dintr-un sport de echipă, dacă echipa este 
încă în competiŃie, Sportivul va putea participa la întrecerile ulterioare.] 
 
ARTICOLUL 8 DREPTUL LA O AUDIERE ECHITABIL Ă  
 
Fiecare OAD care răspunde de gestionarea rezultatelor va trebui să stipuleze un 
proces de audiere pentru orice Persoană acuzată de comiterea unei încălcări a 
regulamentelor anti-doping. Un astfel de proces de audiere va trebui să 
stabilească dacă s-a produs o încălcare a regulamentelor anti-doping şi dacă da, 
care vor fi consecinŃele. Procesul de audiere va respecta următoarele principii: 
 

• oragnizarea audierii într-un interval de timp rezonabil; 
 
• o instanŃă de audiere echitabilă şi imparŃială; 
 
• dreptul de a fi reprezentat de un consilier juridic pe cheltuiala 

Persoanei în cauză; 
 
• dreptul de a fi informat corect şi la timp despre acuzaŃia adusă, de 

violare a regulamentului anti-doping; 
 
• dreptul de a se apăra faŃă de acuzaŃia adusă de violare a regulamentului 

anti-doping şi faŃă de ConsecinŃele decurgând din aceasta; 
 
• dreptul fiecărei părŃi de a prezenta dovezi, inclusiv dreptul de a chema 
şi interoga martori (acceptarea mărturiei acestora prin telefon sau sub 
forma declaraŃiei scrise este la latitudinea instanŃei de audiere); 
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• dreptul Persoanei în cauză la un interpret pe durata audierii, instanŃa 

de audiere având responsabilitatea de a desemna interpretul şi de a 
stabili cui îi revin costurilor acestui interpret; 

 
• dreptul la o decizie în scris, motivată şi într-un timp rezonabil. 

 
[Comentariu : acest articol expune principiile de bază în legătură cu asigurarea 
unei audieri echitabile pentru Persoanele acuzate de comiterea unei violări a 
regulamentelor anti-doping. Acest articol nu intenŃionează să înlocuiască 
reglementările proprii fiecărui Semnatar privind audierile, ci mai degrabă să 
asigure că fiecare Semnatar va organiza un proces de audiere conform acestor 
principii. 
 
Referirea la CAS ca instanŃă de apel, referire prevăzută în Art. 13, nu împiedică 
un Semnatar să desemneze CAS şi ca primă instanŃă de audiere.] 
 
Audierile Ńinute în legătură cu manifestările sportive pot urma o procedură în 
regim de urgenŃă, dacă regulamentele OAD relevante şi cele ale instanŃei de 
audiere permit acest lucru. 
 
[Comentariu : de exemplu, o audiere poate avea loc în regim de urgenŃă în 
ajunul unui mari manifestări sportive, unde este nevoie de a se lua o decizie în 
privinŃa violării regulamentelor anti-doping pentru a hotărî asupra dreptului 
Sportivului de a participa la acea manifestare sau în timpul unei manifestări 
sportive unde decizia, într-un asemenea caz, va afecta validitatea rezultatelor 
Sportivului sau participarea sa în continuare în CompetiŃie.] 
 
ARTICOLUL 9 DESCALIFICAREA AUTOMAT Ă A REZULTATELOR 

INDIVIDUALE 
 

Violarea regulamentelor anti-doping în legătură cu Controlul în cadrul 
CompetiŃiilor duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obŃinute în 
acea CompetiŃie, cu toate ConsecinŃele decurgând din aceasta, inclusiv 
retragerea oricăror medalii, puncte sau premii. 
 
[Comentariu: acest principiu se regăseşte în prezent în CAMO. Când Sportivul 
câştigă medalia de aur, existând o SubstanŃă Interzisă în sistemul său fiziologic, 
acest lucru este incorect faŃă de ceilalŃi Sportivi participanŃi la acea CompetiŃie, 
indiferent dacă medaliatul cu aur poartă vreo vină sau nu. Numai unui Sportiv 
“curat” trebuie să i se permită să beneficieze de rezultatele sale competiŃionale. 
 
Pentru sporturile de echipă, vezi art. 11 (ConsecinŃe pentru echipe).] 
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ARTICOLUL 10 SANC łIUNI APLICATE INDIVIZILOR 
 

10.1 Descalificarea Rezultatelor într-o CompetiŃie în care se Produce 
o Încălcare a Regulamentului Anti-Doping 
O încălcare a regulamentului anti-doping, care se produce în cursul sau în 
legătură cu o manifestare sportivă, poate - conform deciziei 
organizatorului manifestării - să ducă la descalificarea tuturor rezultatelor 
individuale obŃinute de sportivi în acea manifestare, cu toate consecinŃele 
decurgând din aceasta, inclusiv retragerea tuturor medaliilor, punctelor şi 
premiilor, cu excepŃia prevăzută la art. 10.1.1 

 
[Comentariu : dacă Art. 9 (Descalificarea automată a rezultatelor individuale) 
descalifică rezultatul dintr-o singură probă la care Sportivul a avut un rezultat 
pozitiv la controlul doping (de ex., 100 m spate), acest articol poate duce la 
descalificarea tuturor rezultatelor din toate probele de la acel eveniment sportiv 
(de ex., Campionatele Mondiale ale FINA). 
 
Printre factorii de care trebuie să se Ńină seama când se decide asupra 
descalificării altor rezultate din cadrul unei manifestări sportive se numără, de 
exemplu, gravitatea incălcării regulamentului anti-doping de către Sportiv şi 
dacă Sportivul a fost testat negativ la alte competiŃii.]  
 

10.1.1  Dacă Sportivul dovedeşte că nu a comis nici o greşeală 
sau neglijenŃă în legătură cu acuzaŃia adusă, rezultatele individuale 
ale Sportivului la celelalte CompetiŃii  nu vor fi descalificate decât 
dacă rezultatele Sportivului la alte CompetiŃii  decât cea în care s-a 
produs violarea regulamentelor anti-doping ar putea fi afectate de 
violarea de către Sportiv a regulamentelor anti-doping. 

 
10.2 Aplicarea Suspendării pentru Folosirea SubstanŃelor Interzise 
şi a Metodelor Interzise 
Cu excepŃia substanŃelor menŃionate la Art. 10.3, perioada de suspendare 
impusă de violarea Art. 2.1 (PrezenŃa unei SubstanŃe Interzise sau a 
MetaboliŃilor  sau a Markerilor acesteia), 2.2 (Folosirea sau Tentativa de a 
Folosi o SubstanŃă Interzisă sau o Metodă Interzisă) şi 2.6 (Posesia de 
SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise) va fi: 

 
la prima încălcare : Suspendare pe timp de 2 (doi) ani 

 
la a doua încălcare : Suspendare  pe viaŃă 

 
Totuşi, Sportivul sau o altă Persoană va avea posibilitatea în fiecare caz, 
înainte de impunerea perioadei de Suspendare, să argumenteze în 
favoarea eliminării sau reducerii  acestei sancŃiuni, conform Art. 10.5. 
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[Comentariu : armonizarea sancŃiunilor a constituit una dintre cele mai 
dezbătute şi discutate teme de anti-doping. Argumentele împotriva cerinŃei de 
armonizare a sancŃiunilor se bazează pe diferenŃele dintre sporturi, inclusiv, 
spre exemplu: 

• în unele sporturi, Sportivii sunt profesionişti care câştigă bine de pe 
urma sportului, pe când în altele Sportivii sunt cu adevărat amatori; 

• în acele sporturi unde cariera Sportivului este scurtă (de exemplu, 
gimnastica artistică), o descalificare de 2 ani are un efect mult mai 
semnificativ asupra Sportivului decât în sporturi unde carierele sunt, 
de regulă, mult mai lungi (de expemplu, călărie şi tir); 

• în sporturile individuale, Sportivul poate mai bine să-şi menŃină 
calităŃile competiŃionale antrenându-se singur pe durata perioadei de 
descalificare, pe când în alte sporturi, antrenamentul desfăşurat în 
echipă are un rol mult mai important. 

Un prim argument în favoarea armonizării constă în faptul că este pur şi simplu 
nedrept ca doi Sportivi din aceeaşi Ńară, testaŃi pozitiv pentru aceeaşi SubstanŃă 
Interzisă în condiŃii similare, să primească sancŃiuni diferite numai pe motiv că 
participă la sporturi diferite. În plus, flexibilitatea în stabilirea sancŃiunilor a 
fost privită întotdeauna ca o posibilitate inacceptabilă pentru unele organisme 
sportive de a fi mult mai îngăduitoare cu Sportivii care se dopează. Totodată, 
lipsa de armonizare a sancŃiunilor a constituit în mod frecvent o sursă de 
conflicte de jurisdicŃie între FederaŃiile InternaŃionale şi OAD-uri. 
 
Prin consens, ConferinŃa Mondială asupra Dopingului în Sport, desfăşurată la 
Lausanne, în februarie 1999, a susŃinut o perioadă de Suspendare de 2 ani 
pentru prima încălcare gravă a regulamentelor anti-doping, urmată de 
excluderea pe viaŃă la a doua infracŃiune. Acest consens se reflectă în CAMO.] 
 

10.3 SubstanŃe specifice 
Lista Interzisă poate conŃine acele substanŃe specifice care pot fi în mod 
special subiectul încălcarilor fără intenŃie a reglementărilor anti-doping, 
datorită folosirii lor pe scară largă în realizarea produselor medicinale sau 
despre care este mai puŃin probabil să fie folosite excesiv, cu succes, drept 
agenŃi dopanŃi. În situaŃia în care un sportiv poate stabili că Folosirea 
acelei substanŃe specifice nu a avut ca intenŃie mărirea performanŃei 
sportive, perioada de suspendare care se regăseşte în cuprinsul Articolului 
10.2 va fi înlocuită după cum urmează: 

 
la prima încălcare:  cel puŃin un avertisment şi o mustrare severă, 
fără acordarea vreunei perioade de Suspendare de la viitoarele Manifestări 
Sportive, şi cel mult un (1) an de Suspendare.  

 
la a doua încălcare: doi (2) ani de Suspendare 
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la a treia încălcare:  Suspendare pe viaŃă 

 
Oricum, Sportivul sau altă Persoană va avea ocazia, în fiecare caz, înainte 
de impunerea unei perioade de Suspendare, să argumenteze pentru 
eliminarea sau reducerea respectivei sancŃiuni (în cazul unei a doua sau a 
treia încălcări), după cum este prevăzut în Articolul 10.5. 
 

(Comentariu:   acest principiu este preluat din CAMO şi permite, de exemplu, o 
oarecare flexibilitate în acordarea de sancŃiuni pentru acei Sportivi depistaŃi 
„pozitiv” ca rezultat al folosirii prealabile incorecte a unui medicament pentru 
răceală, dar conŃinând un stimulent interzis. 
 
„Reducerea” unei sancŃiuni în conformitate cu Articolul 10.5.2 se aplică numai 
în cazul unei a doua sau a treia încălcări, deoarece prin sancŃiunea pentru 
prima încălcare se manifestă deja suficientă îngăduinŃă faŃă de gradul de 
vinovăŃie al Sportivului.) 
 
 

10.4 Suspendarea pentru Alte Încălcări ale Regulamentului Anti-
Doping 
Perioada de Suspendare pentru alte încălcări ale regulamentului anti-
doping va fi: 

 
10.4.1  Pentru încălcarea Articolului 2.3 (refuzul sau 
sustragerea de la colectarea de Probe) sau a Articolului 2.5 
(Falsificarea rezultatelor Controlului Doping), se vor aplica 
perioadele de Suspendare stabilite în Art. 10.2. 

 
10.4.2  Pentru încălcarea Articolului 2.7 (Comercializarea 
Ilicit ă) sau 2.8 (administrarea de SubstanŃe Interzise sau Metode 
Interzise), perioada de Suspendare care se va impune va fi de 
minimum patru (4) ani, mergând până la Suspendarea pe viaŃă. O 
încălcare a regulamentului anti-doping ce presupune implicarea 
unui Sportiv Minor va fi considerată drept extrem de gravă şi, în 
situaŃia în care va fi săvârşită de către membri ai personalului 
asistent al respectivului Sportiv în alte condiŃii decât cele prevăzute 
de Articolul 10.3, va fi pedepsită cu Suspendarea pe viaŃă a 
respectivilor membri ai Personalului Asistent al Sportivului. În 
plus, încălcările unor asemenea articole care lezează şi alte legi şi 
reglementări ce nu aparŃin vieŃii sportive, pot fi raportate 
autorităŃilor competente administrative, profesionale sau 
judecătoreşti.  
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(Comentariu:   Persoanele implicate în dopajul Sportivilor sau care acoperă 
dopajul vor fi pedepsite cu mai multă asprime decât Sportivii declaraŃi 
„pozitiv” la controlul doping. Deoarece autoritatea organizaŃiilor sportive este 
în general limitată la Neeligibilitatea pentru acreditări, acordarea calităŃii de 
membru sau alte beneficii care pot rezulta din activitatea sportivă, raportarea 
Personalului Asistent al Sportivului către autorităŃile competente reprezintă un 
pas important în vederea descurajării dopajului. 
 

10.4.3  Pentru încălcarea Articolului 2.4 (neefectuarea testului 
sau nedeclararea localizării), perioada de Suspendare va fi de minimum 
trei luni şi de maximum doi ani, în concordanŃă cu regulile stabilite de 
OAD al cărui test nu s-a efectuat sau ale cărei solicitări referitoare la 
declararea localizării au fost încălcate. Perioada de Suspendare pentru 
încălcări ulterioare ale Articolului 2.4 se va stabili prin dispoziŃiile acelei 
OAD ale cărei teste nu s-au efectuat sau ale cărei solicitări referitoare la 
declararea localizării au fost încălcate. 

 
(Comentariu:   Politicile promovate de diferitele OAD referitoare la 
neefectuarea de teste şi nedeclararea localizării pot să varieze considerabil, mai 
ales la punerea în aplicare a acestor politici. Astfel, s-a asigurat o flexibilitate 
considerabilă privind sancŃionarea acestor încălcări ale reglementărilor anti-
doping. Acele OAD care au politici mai sofisticate, inclusiv în materie de 
protecŃie, precum şi acele organizaŃii care au mai multă experienŃă de lucru cu 
Sportivii în ceea ce priveşte politica referitoare la localizarea acestora, au 
posibilitatea de a acorda în anumite cazuri perioade de Suspendare dintre cele 
mai mari. 
 

10.5 Eliminarea sau Reducerea Perioadei de Suspendare pe Baza 
unor CircumstanŃe ExcepŃionale 

 
10.5.1  AbsenŃa culpei sau a neglijenŃei 
Dacă Sportivul sau Sportiva stabileşte, într-un caz individual legat 
de o încălcare a regulamentului anti-doping, sub incidenŃa 
Articolului 2.1 (prezenŃa de SubstanŃe Interzise sau de MetaboliŃi 
sau Markeri ai acestora), sau de Folosirea unei SubstanŃe Interzise 
sau Metode Interzise, prevăzută în Articolul 2.2, că nu are vreo vină 
efectivă şi nici nu i se poate imputa neglijenŃa, pentru acea 
încălcare, nu se va mai aplica perioada de Suspendare care s-ar fi 
cuvenit pentru o astfel de InfracŃiune. În situaŃia în care se 
detectează prezenŃa unor SubstanŃe Interzise sau a unor MetaboliŃi 
sau Markeri ai acestora în probele biologice ale sportivului, 
încălcându-se, astfel, prevederile Articolului 2.1 (prezenŃa de 
SubstanŃe Interzise sau de MetaboliŃi sau Markeri ai acestora), 
Sportivul trebuie să stabilească, totodată, şi modalitatea în care 
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SubstanŃa Interzisă a pătruns în corpul său, pentru a  putea obŃine, 
astfel, eliminarea sancŃiunii de Suspendare.  In cazul în care se vor 
aplica prevederile acestui articol şi se va renunŃa la aplicarea 
perioadei de Suspendare care s-ar fi cuvenit, infracŃiunea respectivă 
de încălcare a regulamentelor anti-doping nu va mai fi considerată 
drept încălcare în vederea determinării perioadei de Suspendare 
acordată pentru încălcări multiple, prevăzută de articolele 10.2, 10.3 
şi 10.6. 

 
(Comentariu:   Prevederile Articolului 10.5.1 se aplică numai pentru situaŃiile 
de încălcare stipulate la Articolele 2.1 şi 2.2 (prezenŃa şi folosirea de SubstanŃe 
Interzise), deoarece vina sau neglijenŃa reprezintă, deja, elementele constituente 
necesare pentru stabilirea unei încălcări din cadrul altor reglementări anti-
doping). 
 

10.5.2   AbsenŃa unei culpe sau a unei neglijenŃe semnificative 
Prevederile acestui Articol 10.5.2 se aplică numai în situaŃia unor 
încălcări ale regulamentelor anti-doping prevăzute de Articolul 2.1 
(prezenŃa de SubstanŃe Interzise sau de MetaboliŃi sau Markeri ai 
acestora) sau Folosirea de SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise, 
prevăzute de Articolul 2.2, neprezentarea Sportivului pentru a i se 
recolta probe, conform Articolul 2.3, sau administrarea de 
SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise, prevăzută de Articolul 2.8. 
Dacă Sportivul sau sportiva dovedeşte, într-un caz individual, 
determinat de asemenea încălcări ale regulamentului anti-doping, că 
nu are o Vină sau NeglijenŃă Semnificativă, perioada de Suspendare 
care se va aplica va putea fi redusă, însă aceasta nu va putea fi mai 
mică decât jumătate din perioada minimă de Suspendare care s-ar fi 
cuvenit pentru o astfel de InfracŃiune. Dacă perioada de Suspendare 
care s-ar fi cuvenit pentru o astfel de InfracŃiune este pe viaŃă, 
atunci perioada redusă care se va aplica sub incidenŃa acestui articol 
nu va putea fi mai mică de 8 ani. În situaŃia în care se detectează 
prezenŃa unor SubstanŃe Interzise sau a unor MetaboliŃi sau Markeri 
ai acestora în probele biologice ale Sportivului, încălcându-se, 
astfel, prevederile Articolului 2.1 (prezenŃa de SubstanŃe Interzise), 
Sportivul trebuie să stabilească, totodată, şi modalitatea în care 
SubstanŃa Interzisă a pătruns în corpul său, pentru a  putea obŃine, 
astfel, reducerea perioadei de Suspendare. 

 
(Comentariu: Practica obişnuită, în cazurile de dopaj, a fost să se recunoască 
necesitatea existenŃei anumitor oportunităŃi în decursul audierii respectivelor 
procese, pentru a se lua în considerare circumstanŃele şi faptele fiecarui caz în 
parte, în momentul impunerii de SancŃiuni. Acest principiu a fost acceptat la 
ConferinŃa Mondială asupra Dopajului în Sport şi a fost încorporată în CAMO, 
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care prevede că aceste SancŃiuni pot fi reduse „în circumstanŃe excepŃionale”. 
Codul mai prevede, de asemenea, posibila reducere sau eliminare a perioadei 
de Suspendare în singura situaŃie în care Sportivul poate dovedi că nu are o 
Vină Efectivă sau Semnificativă şi nici nu poate fi acuzat de NeglijenŃă sau de 
NeglijenŃă Gravă, referitor la respectiva încălcare a regulamentelor în vigoare. 
Această abordare este în concordanŃă cu principiile de bază ale drepturilor 
omului şi asigură un echilibru între acele OAD care se manifestă pentru o 
îngrădire şi mai mare a excepŃiilor, mergând până la eliminarea lor cu totul, şi 
acelea care optează pentru reducerea unei Suspendări de doi ani pe baza luării 
în consideraŃie a unei game largi de factori, chiar şi pentru situaŃia în care 
Sportivul respectiv a fost declarat vinovat. Prevederile acestor articole se aplică 
numai în ce priveşte impunerea de SancŃiuni; ele nu se aplică pentru a stabili 
dacă s-a produs sau nu respectiva InfracŃiune. 
 
Articolul 10.5 este menit să aibă efect numai în acele cazuri în care 
circumstanŃele sunt într-adevăr excepŃionale iar nu pentru marea majoritate a 
cazurilor. 
 
Pentru a ilustra modalitatea de operare a Articolului 10.5, un exemplu în care 
prevederea referitoare la „inexistenŃa vreunei vini sau neglijenŃe” ar putea duce 
la eliminarea totală a sancŃiunii ar putea fi acela în care un Sportiv sau o 
Sportivă poate dovedi că, în ciuda tuturor măsurilor de protecŃie, a fost sabotat 
sau sabotată de un concurent sau de o concurentă. În mod invers, nici o 
sancŃiune bazată pe principiul „inexistenŃei vreunei Vini sau NeglijenŃe” nu va 
putea fi eliminată complet, în următoarele împrejurări: a) un test care a rezultat 
pozitiv în urma ingerării de către Sportiv de vitamine sau adaosuri nutritive 
greşit etichetate sau contaminate (Sportivii sunt direct responsabili referitor la 
substanŃele pe care le ingerează – articolul 2.1.1 – şi au fost atenŃionaŃi privind 
posibilitatea unei contaminări a suplimentului nutritiv); b) administrarea de 
SubstanŃe Interzise de către personalul asistent al Sportivului, medici sau 
antrenori, fără ca acest lucru să fi fost adus la cunoştinŃa Sportivului (Sportivii 
sunt responsabili pentru alegerea făcută, în ceea ce priveşte personalul medical 
asistent şi de atenŃionarea personalului medical asupra faptului că nu este 
permis să li se administreze Sportivilor nici un fel de SubstanŃe Interzise) şi c) 
sabotarea mâncării sau băuturii Sportivului/Sportivei de către partener(ă), 
antrenor sau altă Persoană din anturajul acestuia (Sportivii sunt răspunzători 
de ceea ce ingerează şi pentru comportamentul celor cărora ei le încredinŃează 
accesul la mâncarea şi băutura sa). Oricum, depinzând de faptele singulare ale 
unui caz particular, oricare dintre situaŃiile ilustrate ar putea avea ca rezultat 
reducerea SancŃiunii, pe baza principiului „InexistenŃei vreunei Vini sau 
NeglijenŃe Grave, Semnificative”. (De exemplu, se poate foarte bine aplica 
reducerea în situaŃia ilustrată în exemplul a), în eventualitatea în care Sportivul 
stabileşte în mod clar cauza apariŃiei rezultatului „pozitiv” la testul efectuat, 
prin contaminarea prezentă într-o multivitamină obişnuită, cumpărată dintr-o 
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sursă fără legătură cu SubstanŃele Interzise, în vreme ce Sportivul s-a îngrijit să 
nu ia alte suplimente nutritive). 
 
Articolul 10.5.2 se aplică numai pentru încălcările prevederilor regulamentare 
anti-doping identificate, deoarece aceste încălcări se pot baza pe o conduită 
lipsită de intenŃia săvârşirii faptei. Încălcările prevăzute de articolul 2.4 
(neefectuarea de teste şi refuzul punerii la dispoziŃie de informaŃii referitoare la 
localizare) nu sunt incluse aici, chiar dacă nu este necesară o conduită 
intenŃionată pentru stabilirea acestor încălcări, deoarece SancŃiunile stabilite 
pentru abaterile de la prevederile Articolului 2.4 (de la trei luni la doi ani) 
conferă deja destulă precauŃie, atunci când se iau în considerare aspectele 
privitoare la gradul de vinovăŃie al Sportivului.) 
 

10.5.3  Sprijinul SubstanŃial al Sportivului Acordat în Vederea 
Descoperirii sau Stabilirii Încălcărilor Regulamentelor Anti-Doping 
de către Personalul Asistent al Sportivului sau de către alte 
Persoane. 
OAD poate, de asemenea, să reducă perioada de Suspendare într-un 
caz individual în care Sportivul a furnizat sprijin substanŃial OAD 
amintite, având ca rezultat descoperirea sau stabilirea de către 
această OAD a unei încălcări a regulamentului anti-doping săvârşite 
de către o altă Persoană, prin posesia prevăzută de Articolul 2.6.2 
(posesia de către Personalul de sprijin al Sportivului), Articolul 2.7 
(Comercializarea Ilicită) sau Articolul 2.8 (administrarea către 
Sportiv). Totuşi, această perioadă redusă de Suspendare nu va putea 
fi mai mică decât jumătate din perioada minimă de Suspendare care 
s-ar fi cuvenit pentru o astfel de InfracŃiune. Dacă perioada de 
Suspendare care s-ar fi cuvenit pentru o astfel de InfracŃiune este pe 
viaŃă, atunci perioada redusă care se va aplica, sub incidenŃa acestei 
secŃiuni, nu va putea fi mai mică de 8 ani.  

 
10.6 Reglementări pentru Cazurile de Încălcări Repetate 

 
10.6.1  Pentru scopurile legate de impunerea sancŃiunilor 
prevăzute la Articolele 10.2, 10.3 şi 10.4, o a doua încălcare a 
regulamentului anti-doping poate fi luată în considerare pentru 
aplicarea de sancŃiuni, numai dacă OAD poate stabili că Sportivul 
sau altă Persoană a comis cea de-a doua încălcare a regulamentului 
anti-doping după ce aceştia au fost încunoştinŃaŃi asupra primei sau 
după ce OAD a făcut o încercare rezonabilă de a aduce la cunoştinŃă 
prima încălcare a reglementărilor anti-doping. Dacă OAD nu poate 
stabili acest lucru, atât prima cât şi cea de-a doua încălcare vor fi 
considerate ca fiind doar una singură, prima de acest gen, 
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SancŃiunile aferente acesteia fiind bazate pe acea încălcare dintre 
ele pedepsită cel mai sever. 

 
(Comentariu:   Potrivit prevederilor acestui articol, un Sportiv care a ieşit a 
doua oară pozitiv la un control doping, înainte de a fi înştiinŃat de prima testare 
“pozitivă”, va fi SancŃionat doar pe baza unui singure încălcări a 
reglementărilor anti-doping) 
 

10.6.2  În situaŃia în care un Sportiv, pe baza aceluiaşi control 
doping este găsit vinovat de încălcarea unei reglementări anti-
doping, aflată atât sub incidenŃa articolului 10.3 privind folosirea de 
substanŃe specifice, cât şi a altor SubstanŃe Interzise sau Metode 
Interzise, Sportivul va fi considerat vinovat de o singură încălcare a 
regulamentului anti-doping, dar SancŃiunea impusă va fi bazată pe 
SubstanŃa Interzisă sau Metoda Interzisă care aduce cu sine cea mai 
severă pedeapsă. 

 
10.6.3  În situaŃia în care un Sportiv, este găsit vinovat de 
comiterea a două încălcări separate ale reglementărilor anti-doping, 
una implicând o substanŃă specifică pentru care sancŃiunile sunt 
menŃionate în articolul 10.3 (substanŃe specifice), iar alta - o 
SubstanŃă Interzisă sau Metodă Interzisă, aflată sub sancŃiunile 
menŃionate în Articolul 10.2, sau o încălcare pentru care sancŃiunile 
sunt prevăzute de Articolul 10.4.1, perioada de suspendare aplicată 
pentru cea de-a doua abatere va fi de minimum doi ani şi de 
maximum trei ani de suspendare. Un Sportiv găsit vinovat de a fi 
comis o a treia încălcăre a unei reglementări anti-doping implicând 
orice combinare între abaterea prin folosirea de substanŃe specifice 
prevăzute în Articolul 10.3, şi orice altă încălcare anti-doping 
conform Articolelor 10.2, sau 10.4.1, va primi sancŃiunea de 
suspendare pe viaŃă. 

 
(Comentariu:   Articolul 10.6.3 se referă la situaŃii în care sportivul comite două 
încălcări separate ale regulamentelor anti-doping, însă una dintre încălcări 
presupune o substanŃă specifică aflată sub incidenŃa unor sancŃiuni mai mici ale 
Articolului 10.3. Fără prezenŃa acestui articol în cuprinsul Codului, cea de-a 
doua încălcare ar putea, în mod discutabil, să implice: o sancŃiune aplicabilă 
pentru o a doua încălcare a regulamentului, prin folosirea de substanŃe interzise 
în cadrul celei de-a doua abateri, o sancŃiunie aplicabilă pentru a doua abatere, 
prin folosirea de substanŃe din cadrul primei abateri sau o combinaŃie între 
sancŃiunile aplicabile pentru cele două abateri. Acest articol impune o sancŃiune 
combinată, calculată prin cumularea sancŃiunilor prevăzute pentru prima 
abatere - articolul 10.2  (doi ani) şi  prima abatere - articolul 10.3 (până la un 
an). Acest aspect asigură aceeaşi sancŃiune pentru sportivul care comite o 
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primă încălcare penalizată de 10.2, urmată de o a doua abatere, ce presupune 
folosirea de substanŃe specifice, ca şi pentru sportivul care comite o primă 
abatere ce presupune folosirea de substanŃe specifice, urmată de o a doua 
abatere aflată sub incidenŃa Articolului 10.2. În ambele cazuri, sancŃiunea va 
consta în aplicarea unei perioade de suspendare de doi până la trei ani.) 
 

10.7 Descalificarea Rezultatelor în CompetiŃii după Prelevarea 
Probelor  
În plus faŃă de Invalidarea automată a rezultatelor obŃinute în CompetiŃia 
în cadrul căreia s-au recoltat probele pozitive, prin efectele Articolului 9 
(Descalificarea Automată a Rezultatelor Individuale), toate celelalte 
rezultate din competiŃie obŃinute din data la care s-a prelevat Proba 
pozitivă – fie în cadrul CompetiŃiei, fie în Afara CompetiŃiei – sau din data 
la care s-a săvârşit orice altă încălcare a regulamentului anti-doping, prin 
începerea perioadei de Suspendare Provizorie sau de Suspendare, cu 
excepŃia situaŃiei în care principiul corectitudinii va impune contrariul, vor 
fi invalidate, cu toate consecinŃele ce rezultă din aceasta, inclusiv 
retragerea de medalii, puncte şi premii. 

 
10.8 Debutul Perioadei de Suspendare 
Perioada de Suspendare va debuta cu începere de la data deciziei luate în 
urma audierii în vederea aplicării Suspendării  sau, dacă audierea nu a avut 
loc, de la data la care Suspendarea este acceptată sau impusă în alt mod. 
Orice perioadă de Suspendare Provizorie, fie impusă, fie voluntar 
acceptată, se va deduce din perioada totală de Suspendare care urmează a 
fi efectuată. Pentru raŃiuni de corectitudine, cum ar fi întârzieri ale 
procesului de audiere sau alte aspecte ale controlului doping care nu se 
pot imputa direct Sportivului, organismul care aplică sancŃiunea poate 
începe perioada de Suspendare la o dată devansată, adică începând chiar 
din data prelevării de Probe.  

 
(Comentariu:   În prezent multe OAD încep calcularea perioadei de doi ani de 
Suspendare din momentul în care decizia luată în urma audierii este pusă în 
practică. De asemenea, acele OAD invalidează retroactiv, în mod frecvent, 
rezultatele obŃinute de la data la care o probă biologică recoltată a fost 
declarată pozitivă. Alte OAD încep direct perioada de Suspendare de doi ani, de 
la data recoltării probei declarate pozitive. CAMO, aşa cum precizează în 
documentul său de referinŃă, nu impune nici una dintre cele două abordări. 
Abordarea prevăzută în cuprinsul Codului descurajează evident Sportivul de la 
orice încercare a acestuia de a lungi nejustificat procesul de audiere, pe 
perioada interimară cât acesta participă la CompetiŃii. De asemenea, îi 
încurajează să accepte în mod voluntar Suspendarea provizorie pe timpul cât 
aşteaptă rezultatul unei audieri. Pe de altă parte, organismul care impune 
sancŃiunea poate începe calculul acesteia dinaintea datei la care se ajunge la o 
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hotărâre, astfel încât sportivul să nu fie penalizat cu întârzierile produse în 
cadrul procesului de control doping, de care nu este răspunzător, ca, de 
exemplu, o întârziere neprevăzută a laboratorului în raportarea testului 
respectiv ca pozitiv sau întârzieri în programarea procesului de audiere, din 
partea OAD). 
 

10.9 Statutul pe Durata Suspendării 
Nici o Persoană care a fost declarată Suspendată nu poate participa, pe 
timpul perioadei de Suspendare, în nici o calitate la o CompetiŃie sau 
activitate (altele decât cele educative anti-doping autorizate sau decât 
programele de reabilitare), organizate sau autorizate de orice Semnatar 
sau organizaŃie membră a unui Semnatar. În plus, pentru orice încălcare a 
reglementărilor anti-doping care nu se referă la substanŃele specifice 
prevăzute de Articolul 10.3, o parte sau tot sprijinul financiar sportiv, ori 
alte beneficii provenite din sport, primite de acea Persoană, vor fi retrase 
de către Semnatari, organizaŃiile membre ale Semnatarilor şi guverne. O 
Persoană având o perioadă de Suspendare mai mare de patru ani, după 
realizarea a patru ani din perioada de Suspendare poate participa în cadrul 
manifestărilor sportive locale, la alt sport decât sportul la care participa 
atunci când a săvârşit abaterea de la regulamentul anti-doping, dar numai 
atât timp cât manifestarea sportivă locală nu se ridică la un nivel care ar 
putea, pe de altă parte, să califice în mod direct sau indirect o astfel de 
persoană pentru a concura/acumula puncte într-un campionat naŃional sau 
într-o Manifestare Sportivă InternaŃională.  

 
(Comentariu:  Regulamentele unor OAD doar opresc Sportivul de la 
„activitatea competiŃională” pe timpul efectuării perioadei de Suspendare. De 
exemplu, un Sportiv de la un anumit sport, poate, totuşi, să antreneze pe timpul 
perioadei de Suspendare. Acest articol adoptă poziŃia formulată în CAMO, 
potrivit căreia un Sportiv care este declarat suspendat pentru dopaj, nu va 
participa în nici o calitate, la nici o manifestare sportivă sau în cadrul nici unei 
activităŃi sportive autorizate, pe întreaga perioadă pentru care este declarat ca 
suspendat. Aceasta va exclude, de exemplu, antrenamentul cu echipa naŃională 
sau prestarea de activităŃi ca antrenor sau oficial sportiv. SancŃiunile dintr-un 
sport vor fi, de asemenea, recunoscute de către alte sporturi (a se vedea 
prevederile formulate în cadrul Articolului 15.4). Prevederile acestui articol nu 
îi vor interzice Persoanei participarea la activitatea sportivă cu scopuri pur 
recreative.)  
 

10.10 Controlul de Reabilitare 
Pentru obŃinerea din nou a dreptului de participare la sfârşitul perioadei 
specificate de Suspendare, un Sportiv sau o Sportivă trebuie, pe parcursul 
oricărei perioade de Suspendare Provizorie sau de Suspendare, să se pună 
la dispoziŃia tuturor testărilor stabilite în Afara CompetiŃiilor , realizate de 
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orice OAD având competenŃă în vederea efectuării unor asemenea teste şi 
trebuie, dacă se cere, să ofere informaŃii la zi şi corecte asupra locului în 
care poate fi găsit. Dacă un Sportiv care a fost sancŃionat cu o perioadă de 
Suspendare se retrage din activitatea sportivă şi este scos din evidenŃele 
testărilor făcute în Afara CompetiŃiilor , iar mai târziu solicită reabilitarea, 
acest Sportiv nu va fi eligibil pentru a primi reabilitarea până când nu 
înştiinŃează OAD relevante şi nu se va supune unor testări în Afara 
CompetiŃiei pentru o perioadă de timp egală cu perioada de Suspendare 
rămasă de la momentul când acel Sportiv s-a retras din sport.  

 
(Comentariu: In această chestiune, Codul nu stabileşte o regulă de acŃiune, 
lăsând maniera de rezolvare mai degrabă la latitudinea diferitelor OAD, pentru 
ca acestea, la rândul lor, să-şi stabilească propriile reguli, solicitând criterii de  
eligibilitate pentru Sportivii care nu sunt ineligibili şi se retrag din activitatea 
sportivă pe timpul cât sunt incluşi în evidenŃele testărilor în Afara CompetiŃiei şi 
intenŃionează mai apoi să revină în sport, în vederea unei participări active.) 
 
ARTICOLUL 11   CONSECINłE PENTRU ECHIPE  
 
Atunci când mai mult de un membru al unei echipe sportive a fost anunŃat 
despre o posibilă încălcare a regulamentului anti-doping, sub incidenŃa 
Articolului 7, referitor la o manifestare sportivă, echipa va fi supusă Testelor 
łintă stabilite pentru acea Manifestare Sportivă. În situaŃia în care mai mult de 
un membru al unei echipe sportive este găsit vinovat de încălcarea 
regulamentului anti-doping în timpul respectivei Manifestări Sportive, echipa 
poate fi supusă sancŃiunii cu Descalificarea sau cu altă măsură disciplinară luată 
împotriva sa. La sporturile care nu sunt Sporturi de Echipă, dar se acordă premii 
pentru echipe, Descalificarea sau orice altă măsură disciplinară luată împotriva 
echipei, când unul sau mai mulŃi membri ai echipei au comis o încălcare a 
regulamentului anti-doping, se va aplica conform regulamentelor în vigoare ale 
FederaŃiei InternaŃionale. 
 
ARTICOLUL 12  SANCłIUNI APLICATE ORGANISMELOR 
SPORTIVE 
 
Nici o prevedere din acest Cod nu exclude vreun Semnatar sau guvern care 
acceptă prevederile acestui Cod de la aplicarea propriilor sale reguli, în scopul 
de a impune sancŃiuni asupra unui alt organism sportiv, asupra căruia 
Semnatarul sau guvernul respectiv are autoritatea necesară  
 
(Comentariu:   Acest articol stabileşte clar faptul că nu există în cuprinsul 
Codului vreo restricŃie privitoare la orice drepturi disciplinare care ar putea 
exista, în caz contrar, între organizaŃii.) 
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ARTICOLUL 13  APELURI 
 

13.1 Deciziile care pot face Subiectul Apelului 
Deciziile luate în baza prevederilor Codului sau regulile adoptate în 
conformitate cu Codul pot fi apelate aşa cum se specifică mai jos, în 
cuprinsul Articolelor 13.2 până la 13.4. Deciziile respective îşi vor păstra 
efectele pe timpul efectuării procedurii de apelare, cu excepŃia situaŃiei în 
care corpul decizional la care se face apel hotărăşte altfel. Înaintea 
începerii unei proceduri de apelare, trebuie să fie încheiată orice 
procedură postdecizională, prevăzută în regulamentul OAD, cu condiŃia ca 
această procedură să respecte principiile prezentate mai jos, în cuprinsul 
articolului 13.2.2. 

 
(Comentariu:   Articolul CAMO comparabil cu acesta are o mai mare largheŃe, 
stipulând că orice dispută care ar apărea în urma aplicării CAMO poate fi 
apelată la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS). 
 

13.2 Apeluri la Deciziile Referitoare la Încălcările Regulamentului 
Anti-Doping, ConsecinŃe şi Suspendări Provizorii 
Decizia potrivit căreia a fost încălcat regulamentul anti-doping, o decizie 
care impune ConsecinŃe pentru o încălcare a regulamentului anti-doping, 
o decizie că nu s-a încălcat regulamentul anti-doping, o decizie conform 
căreia o OAD nu are jurisdicŃie pentru a judeca o presupusă încălcare a 
regulamentului anti-doping sau a ConsecinŃelor sale şi o decizie de a 
impune o Suspendare Provizorie ca rezultat al unei Audieri Provizorii sau 
prin încălcarea Articolului 7.5, se pot apela exclusiv în condiŃiile 
specificate de acest Articol 13.2. 

 
13.2.1  Apelurile care implică Sportivi de Nivel InternaŃional 
În situaŃii survenite în competiŃiile dintr-o Manifestare Sportivă 
InternaŃională sau în cazurile privind Sportivii de Talie 
InternaŃională, decizia poate fi apelată exclusiv la CAS, în 
concordanŃă cu prevederile aplicabile în faŃa unei asemenea CurŃi. 

 
(Comentariu:   Deciziile CAS sunt definitive şi obligatorii, cu excepŃia oricărei 
revizuiri solicitate de legile în vigoare, referitoare la anularea sau executarea 
hotărârilor de arbitraj.) 
 

13.2.2  Apelurile care vor implica sportivi de nivel naŃional 
În cazurile în care este vorba de Sportivi de nivel naŃional, aşa cum 
sunt ele definite de fiecare OAD NaŃională, şi care nu au dreptul de 
a apela conform articolului 13.2.1, decizia poate fi apelată la un 
organism decizional independent şi imparŃial, în concordanŃă cu 
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regulile stabilite de respectiva OAD naŃională. Regulile pentru o 
asemenea apelare vor respecta următoarele principii: 

 
• audiere în timp util; 
• organism care să realizeze audierea corect, imparŃial şi independent; 
• dreptul de a fi reprezentat de un avocat, pe cheltuiala respectivei 

Persoane; 
• decizie în timp util, în scris şi argumentată. 

 
(Comentariu: In spiritul acestui articol OAD poate să acorde Sportivilor săi de 
nivel naŃional dreptul de a apela direct la CAS.) 
 

13.2.3  Persoanele care au Dreptul la Apel: 
În situaŃiile care intră sub incidenŃa prevederilor Articolului 13.2.1, 
următoarele părŃi vor avea dreptul să facă apel la CAS: a) Sportivul 
sau altă Persoană care este subiect al deciziei care se apelează; b) 
cealaltă parte aflată în litigiul în legătură cu care s-a luat decizia; c) 
FederaŃia InternaŃională relevantă şi oricare altă OAD sub ale cărei 
prevederi regulamentare s-ar fi putut lua o sancŃiune în urma 
respectivei decizii; d) Comitetul InternaŃional Olimpic sau 
Comitetul InternaŃional Paralimpic, după caz, acolo unde respectiva 
decizie priveşte Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice, inclusiv 
deciziile care afectează eligibilitatea pentru Jocurile Olimpice sau 
Jocurile Paralimpice; e) AgenŃia Mondială Anti-Doping 
(AMAD/WADA). În situaŃiile care cad sub incidenŃa Articolului 
13.2.2, părŃile care au dreptul să solicite apel la organismul de nivel 
naŃional însărcinat cu revizuirea vor fi cele specificate în 
reglementările OAD naŃionale, însă vor include cel puŃin: a) 
sportivul sau altă persoană care este subiect al deciziei care se 
apelează; b) cealaltă parte aflată în litigiul în legătură cu care s-a 
luat decizia; c) FederaŃia InternaŃională relevantă ; (d) AgenŃia 
Mondială Anti-Doping (AMAD/WADA). Pentru situaŃii care cad sub 
incidenŃa prevederilor Articolului 13.2.2, AMAD/WADA şi 
FederaŃia InternaŃională vor avea, de asemenea, dreptul să facă apel 
la CAS în ceea ce priveşte hotărârea organismului de nivel naŃional 
care va face revizuirea. 

 
Fără a Ńine seama de vreo prevedere stipulată în cuprinsul acestui 
Cod, singura persoană care poate face apel în legătură cu o 
suspendare provizorie este sportivul, sau o altă persoană asupra 
căreia a fost impusă sancŃiunea de suspendare provizorie. 
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13.3 Apeluri la Deciziile privind Autorizarea sau Refuzul Scutirii 
pentru Uz Terapeutic 
Deciziile AMAD/WADA de revocare a autorizării sau refuzului privind 
scutirea pentru uz terapeutic vor putea fi apelate exclusiv la CAS de către 
sportiv sau OAD ale cărei decizii au fost revocate. Deciziile luate de OAD, 
altele decât cele adoptate de AMAD/WADA, care vor duce la refuzul 
scutirii pentru uz terapeutic şi nu vor fi revocate de AMAD/WADA pot fi 
apelate la CAS de Sportivii de Nivel InternaŃional iar, de către alŃi 
Sportivi, la organismul de nivel naŃional menŃionat în cuprinsul 
Articolului 13.2.2. În situaŃia în care organismul de nivel naŃional care va 
face revizuirea revocă hotărârea de refuz privind scutirea pentru uz 
terapeutic, această decizie poate fi apelată la CAS de AMAD/WADA. 

 
13.4 Apeluri la Deciziile Generatoare de ConsecinŃe, în Virtutea 
Păr Ńii a Treia a Codului 
În ceea ce priveşte consecinŃele impuse în virtutea părŃii a treia a Codului 
(Roluri şi ResponsabilităŃi), entitatea asupra căreia sunt impuse aceste 
consecinŃe, survenite în urma aplicării efectelor părŃii a treia a Codului va 
avea dreptul să facă apel în mod exclusiv la CAS, în concordanŃă cu 
prevederile care se pot aplica în faŃa unei asemenea CurŃi.  

 
13.5 Apeluri la Deciziile de Suspendare sau Revocare a Acreditării 
unui laborator 
Deciziile luate de AMAD/WADA de a suspenda sau revoca acreditarea 
AMAD acordată unui laborator pot fi apelate numai de acel laborator, 
exclusiv în faŃa CAS. 

 
(Comentariu:   Obiectivul Codului este de a rezolva problemele legate de anti-
doping prin intermediul unor procese interne corecte şi transparente, cu o 
apelare finală. Deciziile anti-doping ale OAD sunt clar stipulate în cuprinsul 
Articolului 14. Se oferă ocazia Persoanelor şi OrganizaŃiilor Specificate, 
inclusiv AMAD/WADA, de a apela împotriva acelor decizii. Este necesar a se 
lua notă, în acest sens, că, la definirea Persoanelor şi OrganizaŃiilor care ar 
avea dreptul să facă apel, conform prevederilor Articolului 13, nu s-au inclus în 
această categorie sportivii sau federaŃiile acestora, care ar putea beneficia de 
faptul că un concurent a fost descalificat.) 
 
ARTICOLUL 14  CONFIDEN łIALITATEA ŞI RAPORTĂRILE 
 
Semnatarii sunt de acord cu principiile coordonării rezultatelor anti-doping, 
transparenŃa şi responsabilitatea faŃă de public. precum şi respectul pentru 
interesele de confidenŃialitate ale sportivilor bănuiŃi că ar fi încălcat 
regulamentele anti-doping, după cum este specificat în cele ce urmează:  
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14.1 InformaŃii privind Rezultatele Analitice Pozitive şi alte Încălcări 
PotenŃiale ale Regulamentelor Anti-Doping 
Un Sportiv a cărui Probă biologică prezintă un Rezultat Analitic Pozitiv 
sau un Sportiv sau altă Persoană care ar fi putut încălca o reglementare 
anti-doping, vor fi încunoştinŃaŃi de către OAD care răspunde de 
gestionarea rezultatelor, după cum se prevede în Articolul 7 (Gestionarea 
rezultatelor). OAD NaŃională a Sportivului, FederaŃia InternaŃională şi 
AMAD vor fi şi ele încunoştinŃate, nu mai târziu de momentul încheierii 
procedurii descrise la Articolele 7.1 şi 7.2. InştiinŃarea va cuprinde: 
numele Sportivului, Ńara, sportul şi disciplina sportivă, dacă testul 
respectiv a fost în Cadrul CompetiŃiei sau în Afara CompetiŃiei, data 
prelevării Probei şi rezultatele analitice raportate de laborator. Aceleaşi 
Persoane şi OAD -uri vor fi informate în permanenŃă cu stadiul şi 
rezultatele oricărei revizuiri sau proceduri realizate în conformitate cu 
Articolele 7 (Gestionarea rezultatelor), 8 (Dreptul la o audiere corectă) sau 
13 (Apeluri), şi, în toate situaŃiile în care este eliminată perioada de 
neeligibilitate sub efectul articolului 10.5.1 (AbsenŃa vreunei culpe sau 
neglijenŃe), sau este redusă sub efectele prevederilor articolului 10.5.2 
(AbsenŃa unei culpe sau neglijenŃe semnificative), acestora li se va înmâna 
o decizie în scris, argumentată, explicând raŃiunile eliminării sau 
reducerii. OrganizaŃiilor care primesc aceste date vor trebui să nu le 
dezvăluie şi altor persoane din organizaŃie, în afara celor direct interesaŃi 
de a le cunoaşte, până când OAD care are responsabilităŃi în administrarea 
rezultatelor face publice rezultatele respective, sau nu face acest lucru, 
conform cu Articolul 14.2 de mai jos.  

 
14.2 Dezvăluirea Publică 
Identitatea Sportivilor ale căror Probe biologice s-au constatat a avae 
Rezultate Analitice Pozitive, sau a acelor Sportivi ori Persoane care sunt 
bănuiŃi de către o OAD că ar fi putut încălca alte reglementări anti-doping, 
va putea fi făcută publică de acea OAD care are responsabilitatea 
administrării rezultatelor nu mai devreme de momentul încheierii 
procedurii administrative descrise în Articolele 7.1 şi 7.2. Nu mai târziu 
de 20 de zile de la stabilirea, într-un proces aflat în concordanŃă cu 
Articolul 8, că există acea abatere de la reglementările anti-doping sau de 
la amânarea unei asemenea audieri, sau dacă acuzaŃia referitoare la 
încălcarea reglementărilor anti-doping nu a fost atacată în termenul 
corespunzător, OAD, care răspunde de administrarea rezultatelor va trebui 
să facă public raportul privind stadiul respectivei probleme anti-doping. 

 
14.3 InformaŃii despre Localizarea Sportivilor 
Sportivii care au fost nominalizaŃi de FederaŃia InternaŃională sau OAD 
NaŃională de care aparŃin pentru a fi incluşi în eşantionul de testare În 
Afara CompetiŃiei, vor trebui să prezinte informaŃii corecte şi actualizate 
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asupra localizării lor. FederaŃiile InternaŃionale şi OAD NaŃionale vor 
coordona identificarea Sportivilor şi strângerea de informaŃii actualizate 
asupra localizării acestora, date pe care le vor remite AMAD/WADA. La 
rândul său, AMAD/WADA va face accesibile aceste informaŃii celorlalte 
OAD care au autoritatea de a testa Sportivii, conform Articolului 15. 
Aceste informaŃii vor fi menŃinute în strictă confidenŃialitate tot timpul; 
vor fi folosite exclusiv pentru scopuri de planificare, coordonare sau 
realizarea testărilor, urmând a fi distruse după ce nu vor mai fi relevante 
pentru aceste scopuri. 

 
14.4 Raportarea Datelor Statistice 
OAD vor da publicităŃii, cel puŃin o dată pe an, un raport statistic general 
referitor la activităŃile de control doping întreprinse, o copie a acestui 
raport înaintându-se către AMAD/WADA. 

 
14.5 Centrul de Informa Ńii în ceea ce priveşte Controlul Doping 
AMAD/WADA va acŃiona ca un centru de informaŃii în materie de date 
referitoare la Testele de Control Doping şi rezultatele acestora, pentru 
Sportivii de nivel internaŃional şi sportivii de nivel naŃional care au fost 
incluşi în eşantionul de testare înregistrat al OAD NaŃionale de care 
aparŃin. Pentru a facilita planificarea distribuŃiei coordonate a testărilor şi 
pentru a evita dublarea inutilă a testărilor din partea diferitelor OAD, 
fiecare OAD va raporta toate testările efectuate în Cadrul CompetiŃiei şi în 
Afara CompetiŃiei asupra acestor Sportivi, către AMAD/WADA, cât de 
curând posibil, după efectuarea lor. La rândul său, AMAD/WADA va 
facilita accesul la aceste informaŃii pentru Sportivi, FederaŃia NaŃională a 
acelor Sportivi, Comitetul NaŃional Olimpic sau Comitetul NaŃional 
Paralimpic, OAD NaŃională, FederaŃia InternaŃională, Comitetul 
InternaŃional Olimpic sau Comitetul InternaŃional Paralimpic. De 
asemenea, AMAD/WADA va menŃine confidenŃialitatea absolută asupra 
informaŃiilor referitoare la sportivi. Cel puŃin o dată pe an, AMAD/WADA 
va da publicităŃii un raport statistic, ce va prezenta o trecere în revistă 
asupra respectivelor informaŃii.  

 
ARTICOLUL 15  CLARIFICAREA RESPONSABILIT ĂłILOR 

REFERITOARE LA CONTROLUL DOPING 
 
(Comentariu:    Pentru a se dovedi eficiente, eforturile anti-doping trebuie să 
implice multe OAD, cu programe puternice, atât la nivel internaŃional cât şi 
naŃional. Nelimitând responsabilităŃile deŃinute de un grup în favoarea 
competenŃei exclusive a altuia, Codul gestionează potenŃialele probleme 
asociate suprapunerii de responsabilităŃi, mai întâi prin intermediul creării unui 
nivel mult mai ridicat de armonizare generală şi în al doilea rând stabilind 
reguli de precădere şi cooperare în domenii specifice.) 
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15.1 Controlul la o Manifestare Sportivă 
Recoltarea de Probe biologice pentru Controlul Doping are loc – aşa cum 
şi este obligatoriu să fie – atât în cadrul Manifestărilor Sportive 
InternaŃionale, cât şi NaŃionale. În orice caz, numai o singură organizaŃie 
trebuie să fie responsabilă de iniŃierea şi conducerea testărilor, pe perioada 
desfăşurării unei manifestări sportive. În situaŃia manifestărilor sportive 
internaŃionale, colectarea de probe biologice pentru controlul doping 
trebuie să fie iniŃiată şi condusă de acea organizaŃie internaŃională care 
reprezintă organismul de conducere al respectivei Manifestări Sportive 
(de exemplu: Comitetul InternaŃional Olimpic pentru Jocurile Olimpice, 
FederaŃia InternaŃională pentru un Campionat Mondial sau PASO pentru 
Jocurile Pan Americane). În situaŃia în care respectiva organizaŃie 
internaŃională decide să nu realizeze nici unul din testele prevăzute a se 
efectua la respectiva manifestare sportivă, OAD NaŃională a Ńării în care 
se desfăşoară acea Manifestare Sportivă va putea, în coordonare cu 
dispoziŃiile date de organizaŃia internaŃională sau AMAD/WADA şi cu 
aprobarea acestora, să iniŃieze şi să realizeze asemenea testări. În cadrul 
manifestărilor sportive cu caracter naŃional, recoltarea de probe biologice 
pentru controlul doping va fi iniŃiată şi condusă de OAD NaŃională 
desemnată a acelei Ńări. 

 
(Comentariu:   OAD care „iniŃiază şi conduce testarea” va putea, dacă va 
considera de cuviinŃă acest lucru, să stabilească acorduri cu alte organizaŃii, 
cărora le va delega responsabilităŃi referitoare la colectarea de probe biologice 
sau alte aspecte ale procesului de control doping.) 
 

15.2 Testările efectuate în afara competiŃiilor 
Testările făcute În Afara CompetiŃiei sunt şi trebuie să fie iniŃiate şi 
conduse atât de organizaŃiile internaŃionale, cât şi de cele naŃionale. 
Testările făcute În Afara CompetiŃiei sunt iniŃiate şi conduse de: a) 
AMAD/WADA; b) Comitetul InternaŃional Olimpic sau Comitetul 
InternaŃional Paralimpic în legătură cu Jocurile Olimpice sau Jocurile 
Paralimpice; c) FederaŃia InternaŃională a Sportivului; d) OAD NaŃională 
de care aparŃine Sportivul sau e) OAD NaŃională din orice Ńară unde 
respectivul Sportiv este prezent. Testările făcute În Afara CompetiŃiei 
trebuie să fie coordonate prin intermediul AMAD/WADA, cu scopul de a 
se mări eficienŃa efortului combinat al testărilor şi de a evita repetarea 
testării în mod inutil a Sportivilor. 

 
(Comentariu:   Dreptul suplimentar pentru realizarea activităŃilor de testare 
poate fi acordat prin intermediul acordurilor bilaterale sau multilaterale 
încheiate între Semnatari şi guverne.) 
 
 



 44 

15.3 Gestionarea Rezultatelor, Audieri şi SancŃiuni 
Cu excepŃia prevederilor stipulate în Articolul 15.3.1, prezentat mai jos, 
gestionarea rezultatelor şi audierile vor fi responsabilitatea şi vor fi 
conduse prin mijlocirea reglementărilor procedurale ale OAD care a iniŃiat 
şi condus recoltarea de Probe biologice (sau, dacă nu are loc o colectare 
de Probe biologice, ale organizaŃiei care a descoperit respectiva încălcare 
a regulamentului). Indiferent de organizaŃia care asigură gestionarea 
rezultatelor sau audierile, principiile formulate în cuprinsul prevederilor 
Articolelor 7 şi 8 vor fi respectate, iar regulile identificate în introducerea 
la Partea Întâi, care trebuie încorporate fără schimbări substanŃiale, trebuie 
urmate întocmai. 

 
(Comentariu:   În unele cazuri, reglementările procedurale ale OAD care a 
iniŃiat şi condus recoltarea de Probe biologice pot specifica în mod expres că 
gestionarea rezultatelor va constitui responsabilitatea unei alte organizaŃii (de 
exemplu: FederaŃia NaŃională a Sportivului). Într-o asemenea situaŃie, va fi de 
responsabilitatea OAD să confirme faptul că reglementările celeilalte 
organizaŃii sunt în conformitate cu Codul.) 
 

15.3.1  Gestionarea rezultatelor şi desfăşurarea audierilor 
prilejuite de o încălcare a regulamentului anti-doping survenită în 
urma efectuării unui test, de către o OAD NaŃională sau descoperită 
de acea organizaŃie, care implică un Sportiv ce nu este cetăŃean sau 
rezident al Ńării respective, se vor realiza aşa cum este prevăzut de 
reglementările în vigoare ale FederaŃiei InternaŃionale în cauză. 
Gestionarea rezultatelor şi desfăşurarea audierilor survenite în urma 
efectuării unui test de către Comitetul InternaŃional Olimpic, 
Comitetul InternaŃional Paralimpic sau o OrganizaŃie răspunzătoare 
de o Manifestare Sportivă de mare importanŃă, vor fi raportate 
FederaŃiei InternaŃionale în cauză, la fel ca şi sancŃiunile privind 
descalificarea din manifestarea sportivă respectivă sau invalidarea 
rezultatelor obŃinute în cadrul acelei manifestări sportive. 

 
(Comentariu:   Nu există o regulă stabilită strict pentru gestionarea rezultatelor 
şi desfăşurarea audierilor în cazul unei OAD NaŃionale care testează un Sportiv 
de altă naŃionalitate decât Ńara în care concurează, asupra căruia nu are altă 
jurisdicŃie decât faptul că se află la o competiŃie desfăşurată pe teritoriul 
naŃional al acestei OAD. Potrivit prevederilor acestui articol, se lasă la 
latitudinea FederaŃiei InternaŃionale sarcina de a determina potrivit propriilor 
sale reguli, dacă, de exemplu, gestionarea cazului în speŃă trebuie acordată 
OAD NaŃionale a acelui Sportiv, dacă aceasta trebuie să rămână în sarcina 
OAD care a prelevat Proba biologică, sau să fie preluată de către FederaŃia 
InternaŃională.) 
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15.4 Recunoaşterea Reciprocă 
Constituind subiect al exercitării dreptului de a face apel, prevăzut de 
conŃinutul Articolului 13, testarea, scutirile pentru uz terapeutic, 
rezultatele audierilor sau alte hotărâri finale ale Semnatarilor care sunt în 
concordanŃă cu prevederile formulate în Cod şi sub autoritatea 
Semnatarilor, vor fi recunoscute şi respectate şi de toŃi ceilalŃi Semnatari. 
De asemenea, Semnatarii pot recunoaşte aceleaşi acŃiuni efectuate de alte 
organisme care nu au acceptat Codul, dacă reglementările după care 
funcŃionează acele organisme sunt, de altfel, în concordanŃă cu prevederile 
Codului. 

 
ARTICOLUL 16  CONTROLUL DOPING PENTRU ANIMALELE 

CARE PARTICIP Ă LA COMPETI łIILE SPORTIVE 
 

16.1 În cadrul oricărui sport care include animale în competiŃie, 
FederaŃia InternaŃională pentru acel sport va stabili şi implementa 
reglementări anti-doping pentru animalele incluse în acel sport. Aceste 
reglementări anti-doping vor cuprinde o listă de SubstanŃe Interzise, 
proceduri adecvate de Testare şi o listă de laboratoare acreditate, pentru 
analiza Probelor biologice. 

 
16.2 În ceea ce priveşte determinarea încălcărilor reglementărilor anti-
doping, gestionarea rezultatelor, audierile corecte, consecinŃele şi 
apelurile formulate pentru animalele implicate în viaŃa sportivă, FederaŃia 
InternaŃională pentru acel sport va stabili şi implementa reguli care, în 
general, corespund Articolelor 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 şi 17 din Cod. 

 
ARTICOLUL 17  STATUTUL LIMIT ĂRILOR 
 
Nici o acŃiune nu va putea fi începută împotriva vreunui Sportiv sau a altei 
Persoane pentru o încălcare a vreunei reguli anti-doping prevăzută în prezentul 
Cod, dacă o acŃiune de acest gen nu este începută într-o perioadă de opt ani de la 
data la care a avut loc încălcarea reglementării. 
 
(Comentariu:   Acest aspect nu împiedică respectiva OAD de la a lua în 
considerare o prealabilă încălcare a reglementărilor anti-doping în scopul 
sancŃionării unei încălcări ulterioare, care se petrece peste opt ani mai târziu. 
Cu alte cuvinte, o a doua încălcare petrecută la 10 ani după prima încălcare, 
este considerată o a doua încălcare pentru scopurile în sine ale sancŃiunii.) 
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PARTEA A DOUA  
 

EDUCAłIE ŞI CERCETARE  
 
 
ARTICOLUL 18  EDUCA łIE 
 

18.1 Principiul Fundamental şi Obiectivul Principal 
Principiul fundamental în ceea ce priveşte programele de informare şi 
educaŃie va fi acela de a păstra spiritul sportiv neatins de fenomenul nociv 
al dopingului, după cum este descris în Introducerea acestui Cod. 
Obiectivul principal va fi descurajarea Sportivilor de la folosirea de 
SubstanŃe Interzise şi Metode Interzise. 

 
18.2 Program şi Activit ăŃi 
Fiecare OAD trebuie să planifice, implementeze şi monitorizeze programe 
de informare şi educare. Va fi necesar ca programele să furnizeze 
ParticipanŃilor informaŃii curente şi actualizate asupra cel puŃin 
următoarelor subiecte: 
 
• substanŃe şi metode aflate pe Lista Interzisă 
• consecinŃele dopajului asupra sănătăŃii 
• proceduri de Control Doping 
• drepturile şi responsabilităŃile sportivilor 
 
Programele trebuie să promoveze spiritul sportiv, pentru a se crea o 
atmosferă anti-doping, care să influenŃeze comportamentul 
ParticipanŃilor . 

 
Personalul Asistent al Sportivilor trebuie să educe şi să consilieze 
Sportivii cu privire la politicile anti-doping şi reglementările adoptate în 
acest sens, în conformitate cu prevederile Codului. 

 
18.3 Coordonare şi Cooperare 
ToŃi Semnatarii şi ParticipanŃii  vor coopera atât între ei, cât şi cu 
guvernele acestora, pentru a-şi coordona eforturile în vederea realizării 
informării şi educării anti-doping. 
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ARTICOLUL 19  CERCETARE 
 

19.1 Scopul Cercetării Anti-Doping 
Cercetarea anti-doping contribuie la dezvoltarea şi implementarea de 
programe eficiente în cadrul Controlului Doping şi la realizarea informării 
şi educării în spirit anti-doping. 

 
19.2 Tipuri de cercetare 
Cercetarea anti-doping poate cuprinde, spre exemplu, studii sociologice, 
comportamentale, juridice şi etice, în plus faŃă de investigaŃiile efectuate 
în domeniul medical, analitic şi psihologic. 

 
19.3 Coordonare 
Este încurajată coordonarea de către AMAD/WADA a cercetării anti-
doping. Cu respectarea legilor dreptului proprietăŃii intelectuale, copii ale 
rezultatelor cercetării efectuate în domeniul anti-doping-ului trebuie să fie 
puse la dispoziŃia AMADWADA. 

 
19.4 Practici în Domeniul Cercetării 
Cercetările efectuate în domeniul anti-doping vor fi în conformitate cu 
practicile etice recunoscute pe plan mondial. 

 
19.5 Cercetarea folosind SubstanŃe Interzise şi Metode Interzise 
Eforturile de investigare trebuie să evite administrarea de SubstanŃe 
Interzise şi Metode Interzise Sportivilor. 

 
19.6 Folosirea Greşită a Rezultatelor 
Vor trebui luate precauŃii adecvate, astfel încât rezultatele obŃinute în 
urma cercetării anti-doping să nu fie greşit folosite şi aplicate în scopul 
favorizării dopajul. 
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PARTEA A TREIA  
 

ROLURI ŞI RESPONSABILIT ĂłI 
 

 
(Comentariu:   ResponsabilităŃile care cad în sarcina semnatarilor şi a 
participanŃilor sunt reflectate în mai multe articole din cuprinsul Codului; 
responsabilităŃile menŃionate în cadrul acestei părŃi sunt înscrise în plus faŃă de 
cele specificate anterior.)  
 
ARTICOLUL 20 ROLURI ŞI RESPONSABILIT ĂłI 

SUPLIMENTARE ALE SEMNATARILOR 
 

20.1 Rolurile şi ResponsabilităŃile Comitetului Interna Ńional Olimpic 
 

20.1.1  Adoptarea şi implementarea de politici şi reglementări 
referitoare la problema anti-doping, pentru Jocurile Olimpice, care 
să fie în strictă conformitate cu Codul. 

 
20.1.2  Să solicite, ca o condiŃie esenŃială de recunoaştere din 
partea Comitetului InternaŃional Olimpic, ca FederaŃiile 
InternaŃionale ce activează în cadrul Mişcării Olimpice să îşi 
desfăşoare această activitate în conformitate cu prevederile stipulate 
în cuprinsul Codului. 

 
20.1.3  Să se manifeste împotriva unora sau tuturor cazurilor 
de finanŃare din fonduri Olimpice a acelor organizaŃii sportive care 
nu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile stipulate 
în cuprinsul Codului. 

 
20.1.4  Să acŃioneze corespunzător în vederea descurajării 
oricărei nerespectări a Codului, aşa cum se prevede la Articolul 
23.5 

 
20.1.5  Să autorizeze şi să faciliteze Programul Independent 
de Observare. 

 
20.2 Rolurile şi ResponsabilităŃile Comitetului Interna Ńional 
Paralimpic 

 
20.2.1  Adoptarea şi implementarea de politici şi reglementări 
referitoare la problema anti-doping, pentru Jocurile Paralimpice, 
care să fie în conformitate cu Codul. 
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20.2.2  Să solicite, ca o condiŃie esenŃială de recunoaştere din 
partea Comitetului InternaŃional Paralimpic, ca toate Comitetele 
Paralimpice ce activează în cadrul Mişcării Olimpice să îşi 
desfăşoare această activitate în conformitate cu prevederile stipulate 
în cuprinsul Codului. 

 
20.2.3  Să retragă parŃial sau în întregime finanŃarea din 
fonduri Paralimpice acelor organizaŃii sportive care nu îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile stipulate în 
cuprinsul Codului. 

 
20.2.4  Să ia atitudinea corespunzătoare în vederea descurajării 
apariŃiei situaŃiilor care nu sunt în conformitate cu prevederile 
stipulate în cuprinsul Codului, aşa cum se prevede în Articolul 23.5 

 
20.2.5  Să autorizeze şi să faciliteze Programul Independent de 
Observare. 

 
20.3 Rolurile şi ResponsabilităŃile FederaŃiilor Interna Ńionale 

 
20.3.1  De a adopta şi implementa politicile şi reglementările 
anti-doping în conformitate cu prevederile stipulate în cuprinsul 
Codului. 

 
20.3.2  De a solicita, ca o condiŃie impusă de calitatea de 
membru, ca politicile, reglementările şi programele FederaŃiilor 
NaŃionale să fie în conformitate cu prevederile stipulate în cuprinsul 
Codului. 

 
20.3.3  De a solicita tuturor Sportivilor şi membrilor 
Personalului Asistent al Sportivilor care sunt în jurisdicŃia acestora 
să recunoască şi să se supună reglementărilor anti-doping, stipulate 
în cuprinsul Codului. 

 
20.3.4  De a solicita acelor Sportivi care nu sunt în mod 
obişnuit membrii ai FederaŃiei InternaŃionale sau ai uneia dintre 
FederaŃiile ei NaŃionale membre, de a se pune la dispoziŃie în 
vederea recoltării de Probe biologice, ca şi de a furniza informaŃii 
corecte şi actualizate referitoare la localizarea acestora, dacă aceste 
cerinŃe sunt necesare pentru îndeplinirea condiŃiilor de eligibilitate 
stabilite de FederaŃia InternaŃională sau, acolo unde este cazul, de 
entitatea organizatoare a Evenimentului Sportiv de Mare 
ImportanŃă. 
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(Comentariu: Această prevedere va include, spre exemplu, Sportivii din ligile 
profesioniste.) 
 

20.3.5  De a monitoriza programele anti-doping ale 
FederaŃiilor NaŃionale. 

 
20.3.6  Să întreprindă acŃiuni corespunzătoare în vederea 
descurajării apariŃiei situaŃiilor care nu sunt în conformitate cu 
prevederile stipulate în cuprinsul Codului, aşa cum se prevede în 
Articolul 23.5 

 
20.3.7  Să autorizeze şi să faciliteze programul Independent de 
Observare la Manifestările Sportive InternaŃionale. 

 
20.3.8  Să retragă parŃial sau în întregime finanŃarea 
FederaŃiilor NaŃionale membre şi care nu îşi desfăşoară activitatea 
în conformitate cu prevederile stipulate în cuprinsul Codului. 

 
20.4 Rolurile şi ResponsabilităŃile Comitetelor NaŃionale Olimpice şi 
ale Comitetelor NaŃionale Paralimpice 

 
20.4.1  De a se asigura de faptul că politicile şi reglementările 
lor referitoare la domeniul anti-doping sunt în conformitate cu 
prevederile stipulate în cuprinsul Codului. 

 
20.4.2  De a solicita, ca o condiŃie impusă de calitatea de 
membru şi ca o condiŃie a recunoaşterii, ca politicile şi 
reglementările FederaŃiilor NaŃionale în domeniul anti-doping să fie 
în conformitate cu prevederile în vigoare, stipulate în cuprinsul 
Codului. 

 
20.4.3  De a solicita acelor Sportivi care nu sunt în mod 
obişnuit membri ai unei FederaŃii NaŃionale, de a se pune la 
dispoziŃie în vederea recoltării de Probe biologice, ca şi de a furniza 
informaŃii corecte şi actualizate referitoare la localizarea acestora, 
în mod regulat, dacă îndeplinirea acestor cerinŃe, pe durata anului 
premergător celui în care se vor desfăşura Jocurile Olimpice, este o 
condiŃie de a primi acceptul în vederea participării la Jocurile 
Olimpice. 

 
20.4.4  De a colabora cu OAD NaŃională proprie. 

 
20.4.5  De a retrage parŃial sau în întregime finanŃarea, în 
cursul oricărei perioade de Suspendare pentru Sportivii sau Membrii 
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Personalului Asistent al Sportivilor care s-au făcut vinovaŃi de 
încălcarea reglementărilor anti-doping. 

 
20.4.6  De a retrage parŃial sau în întregime finanŃarea 
FederaŃiilor NaŃionale membre sau recunoscute ca atare şi care nu 
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile stipulate în 
cuprinsul Codului. 

 
20.5 Rolurile şi ResponsabilităŃile OrganizaŃiilor Na Ńionale Anti-
Doping 

 
20.5.1  De a adopta şi implementa politicile şi reglementările 
anti-doping, în conformitate cu prevederile stipulate în cuprinsul 
Codului. 

 
20.5.2  De a coopera cu alte organizaŃii naŃionale relevante şi 
alte OAD. 

 
20.5.3  De a încuraja procesul de testare reciprocă între OAD 
NaŃionale. 

 
20.5.4  De a promova cercetarea anti-doping. 

 
20.6 Rolurile şi ResponsabilităŃile Organizatorilor Marilor 
Manifestări Sportive 

 
20.6.1  De a adopta şi implementa politicile şi reglementările 
anti-doping în cadrul Manifestării Sportive de mare importanŃă pe 
care o organizează, în conformitate cu prevederile stipulate în 
cuprinsul Codului. 

 
20.6.2  Să întreprindă acŃiuni corespunzătoare în vederea 
descurajării neîndeplinirii prevederilor stipulate în cuprinsul 
Codului, aşa cum se prevede în Articolul 23.5 

 
20.6.3  Să autorizeze şi să faciliteze Programul Independent 
de Observare. 

 
20.7 Rolurile şi ResponsabilităŃile AMAD/WADA 

 
20.7.1  De a adopta şi implementa politicile şi procedurile care 
sunt în conformitate cu prevederile stipulate în cuprinsul Codului. 
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20.7.2  De a monitoriza procesarea rezultatelor analitice 
pozitive. 

 
20.7.3  De a aproba Standardele InternaŃionale aplicabile 
pentru implementarea Codului. 

 
20.7.4  De a acredita laboratoarele, în vederea realizării de 
către acestea a activităŃii de analiză a Probelor biologice, sau de a 
aproba ca alte laboratoare să realizeze analize de Probe biologice. 

 
20.7.5  De a dezvolta şi aproba Modele de Bună Practică. 

 
20.7.6  De a promova, realiza, mandata, finanŃa şi coordona 
activitatea de cercetare anti-doping. 

 
20.7.7  De a realiza un Program Independent de Observare 
eficient. 

 
20.7.8  De a realiza activităŃile legate de Controalele Doping, 
după cum a fost autorizată de alte OAD. 

 
ARTICOLUL 21 ROLURILE ŞI RESPONSABILIT ĂłILE  

PARTICIPANłILOR 
 

21.1 Rolurile şi responsabilităŃile Sportivilor 
 

21.1.1  Să cunoască şi să respecte toate politicile şi 
reglementările anti-doping în vigoare, adoptate în conformitate cu 
prevederile stipulate în cuprinsul Codului. 

 
21.1.2  Să fie disponibili în vederea recoltării de Probe 
biologice. 

 
21.1.3  Să îşi asume răspunderea, în contextul implicat de 
conceptul anti-doping, cu privire la ceea ce ingerează sau folosesc. 

 
2.1.4.  Să informeze personalul medical asupra obligaŃiilor ce 
li se impun de a nu folosi SubstanŃe Interzise şi Metode Interzise şi 
să îşi asume răspunderea de a se asigura că nici unul din 
tratamentele medicamentoase administrate nu aduce vreo încălcare 
a politicilor şi reglementărilor anti-doping, adoptate în conformitate 
cu prevederile stipulate în cuprinsul Codului. 
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21.2 Rolurile şi ResponsabilităŃile Personalului care Asistă Sportivii 
 

21.2.1  Să cunoască şi să respecte toate politicile şi 
reglementările anti-doping adoptate în conformitate cu prevederile 
stipulate în cuprinsul Codului şi care sunt aplicabile atât lor, cât şi 
Sportivilor cărora le acordă asistenŃă. 

 
21.2.2  Să manifeste cooperarea cu programul de Testare al 
Sportivilor. 

 
21.2.3  Să îşi folosească în mod benefic influenŃa pe care o 
posedă asupra valorilor şi comportamentului Sportivilor, pentru a 
cultiva la aceştia o atitudine anti-doping.  

 
ARTICOLUL 22  IMPLICAREA GUVERNELOR 
 
Angajamentul fiecărui guvern referitor la prevederile Codului va fi evidenŃiat 
prin propria semnare a unei DeclaraŃii în ziua sau înaintea zilei de începere a 
Jocurilor Olimpice de la Atena, pentru a fi urmată de un proces care va conduce 
la o convenŃie sau o altă obligaŃie ce urmează a fi implementată după cum se va 
considera potrivit, Ńinând cont de contextul constituŃional şi administrativ al 
fiecărui guvern, în ziua sau înaintea zilei de începere a Jocurilor Olimpice de 
Iarnă de la Torino. 
 
(Comentariu:   Cele mai multe guverne nu se pot constitui în părŃi sau nu pot 
respecta prevederile unor instrumente ne-guvernamentale particulare, cum este, 
de exemplu acest Cod. Pentru acest motiv, guvernelor nu li se cere să devină 
Semnatari ai acestui Cod. În orice caz, efortul de a combate dopajul prin 
programul coordonat şi armonizat care este reflectat în acest Cod este în mare 
măsură un efort comun al mişcării sportive şi guvernelor. Un exemplu de tip de 
obligaŃie la care s-a făcut referire anterior îl reprezintă convenŃia discutată în 
cadrul Comunicatului Final al Mesei Rotunde UNESCO a Miniştrilor şi 
ÎnalŃilor Oficiali Responsabili cu EducaŃia Fizică şi Sportul, Ńinută la Paris, pe 
9-10 ianuarie 2003.) 
 
Semnatarii pornesc de la premisa că în respectiva DeclaraŃie sau convenŃie sau 
alt tip de obligaŃie asumată, se vor reflecta următoarele puncte principale: 
 

22.1 Fiecare guvern va lua măsuri pozitive în sprijinul activităŃii anti-
doping, referitoare la cel puŃin următoarele domenii: 

 
• sprijin acordat programelor naŃionale anti-doping; 
 
• recunoaşterea listei de SubstanŃe Interzise şi Metode Interzise; 
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• facilitarea accesului AMAD/WADA la realizarea activităŃilor referitoare 

la Controalele Doping în Afara CompetiŃiei; 
 
• problema suplimentelor nutritive care conŃin SubstanŃe Interzise 

neevidenŃiate şi 
 
• retragerea parŃială sau totală a sprijinului financiar organizaŃiilor 

sportive şi ParticipanŃilor  care nu îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile stipulate în cuprinsul Codului sau cu 
reglementările anti-doping în vigoare, adoptate în conformitate cu 
Codul. 

 
22.2 Toate celelalte activităŃi ale guvernelor în ce priveşte acŃiuni anti-
doping vor fi armonizate cu prevederile stipulate în cuprinsul Codului. 

 
22.3 Toate angajamentele aflate în desfăşurare, reflectate în convenŃii 
sau alt tip de obligaŃii vor fi monitorizate potrivit prevederilor hotărâte în 
urma consultărilor dintre AMAD/WADA şi guvernul (guvernele) în cauză. 
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PARTEA A PATRA  
 

ACCEPTARE, RESPECTARE, MODIFICARE ŞI INTERPRETARE 
 
ARTICOLUL 23  ACCEPTARE, RESPECTARE ŞI MODIFICARE 
 

23.1 Acceptarea Codului 
 

23.1.1  Următoarele entităŃi se vor constitui în Semnatari şi vor 
accepta prevederile formulate în cuprinsul Codului: AMAD/WADA, 
Comitetul InternaŃional Olimpic, FederaŃiile InternaŃionale, 
Comitetul InternaŃional Paralimpic, Comitetele Olimpice NaŃionale, 
Comitetele Paralimpice NaŃionale, Organizatorii Marilor 
Manifestări Sportive şi OrganizaŃiile NaŃionale Anti-Doping. 
Aceste entităŃi vor accepta Codul prin semnarea unei declaraŃii de 
acceptare, ca urmare a aprobării respectivei structurii directoare. 

 
(Comentariu:   Fiecare Semnatar va semna separat o copie identică a 
formularului standard cuprinzând declaraŃia comună de acceptare şi o va 
remite către AMAD/WADA. Actul de acceptare va fi autorizat prin documentele 
organice ale fiecărei organizaŃii. De exemplu, o FederaŃie InternaŃională – de 
Congresul său, iar AMAD/WADA  de Consiliul Fondator.) 
 

23.1.2  Alte organizaŃii sportive care nu s-ar afla sub controlul 
unui Semnatar ar putea, de asemenea, să accepte prevederile 
Codului, la invitaŃia AMAD/WADA. 

 
(Comentariu:   Acele ligi profesioniste care nu sunt în prezent sub jurisdicŃia 
nici unui guvern sau FederaŃii InternaŃionale, vor fi încurajate să accepte 
prevederile Codului.) 
 

23.1.3  AMAD/WADA va face publică lista tuturor acceptărilor. 
 

23.2 Implementarea Codului 
 

23.2.1  Semnatarii vor implementa prevederile în vigoare ale 
Codului prin intermediul politicilor, statutelor, regulilor şi 
regulamentelor, în funcŃie de autoritatea deŃinută şi în limitele 
sferelor proprii, relevante de responsabilitate. 

 
23.2.2  În implementarea prevederilor stipulate în cuprinsul 
Codului, Semnatarii vor fi încurajaŃi să folosească Modelele de 
Bună Practică, recomandate de AMAD/WADA. 
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23.3 Termene pentru Acceptare şi Implementare 
 

23.3.1  Semnatarii vor accepta şi implementa prevederile 
Codului în ziua sau înainte de ziua de începere a Jocurilor Olimpice 
de la Atena. 

 
23.3.2  Codul poate fi acceptat după termenul limită specificat 
mai sus; în orice caz, Semnatarii nu vor fi consideraŃi ca respectând 
prevederile Codului decât atunci când au acceptat Codul (iar 
respectiva acceptare nu a fost revocată). 

 
23.4 Monitorizarea Respectării Codului 

 
23.4.1  Respectarea prevederilor Codului va fi monitorizată de 
AMAD/WADA sau se va efectua în altă modalitate, acceptată de 
AMAD/WADA. 

 
23.4.2  Pentru a facilita monitorizarea, fiecare Semnatar va 
informa AMAD/WADA asupra detaliilor referitoare la modalitatea 
sa de respectare a prevederilor Codului, la fiecare doi ani, oferind şi 
explicaŃii pentru nerespectarea acestuia. 

 
23.4.3  AMAD/WADA va lua în considerare explicaŃiile oferite 
pentru cazurile de nerespectare a Codului şi, în situaŃii 
extraordinare, va putea recomanda Comitetului InternaŃional 
Olimpic, Comitetului InternaŃional Paralimpic, FederaŃiilor 
InternaŃionale şi Organizatorilor Marilor Manifestări Sportive ca 
acestea să accepte, în mod provizoriu, respectiva nerespectare. 

 
(Comentariu:   AMAD/WADA recunoaşte că între Semnatari şi între guverne 
vor fi diferenŃe semnificative referitoare la experienŃa în activitatea anti-doping, 
la resursele privitoare la aceasta, precum şi la contextul legislativ în care se 
desfăşoară activităŃile anti-doping. Atunci când va concluziona asupra 
respectării sau nu de către o organizaŃie a prevederilor formulate în cuprinsul 
Codului, se vor lua în calcul şi aceste diferenŃe.) 
 

23.4.4  După dialogul purtat cu organizaŃiile în cauză, 
AMAD/WADA va face informările referitoare la modalitatea de 
respectare a prevederilor Codului, către Comitetul InternaŃional 
Olimpic, Comitetul InternaŃional Paralimpic, FederaŃiile 
InternaŃionale şi Organizatorii Marilor Manifestări Sportive. 
Respectivele rapoarte vor fi, de asemenea, disponibile pentru 
public. 
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23.5 ConsecinŃele Nerespectării Codului 
 

23.5.1  Nerespectarea prevederilor Codului de către guvernul 
sau Comitetul NaŃional Olimpic dintr-o Ńară poate avea drept 
rezultat consecinŃe legate de Jocurile Olimpice, Jocurile 
Paralimpice, Campionatele Mondiale sau CompetiŃii  din cadrul unor 
Mari Manifestări Sportive, aşa cum este stabilit de către organismul 
de conducere al fiecărei competiŃii. Impunerea unor consecinŃe de 
acest gen poate fi apelată de Comitetul NaŃional Olimpic sau de 
guvernul respectiv la CAS, cu respectarea prevederilor stipulate în 
cuprinsul Articolului 13.4. 

 
23.6 Modificarea Codului 

 
23.6.1  AMAD/WADA va fi răspunzătoare de realizarea unei 
supravegheri privind evoluŃia şi îmbunătăŃirea Codului. La acest 
proces vor fi invitaŃi să participe Sportivii, toŃi Semnatarii şi toate 
guvernele. 

 
23.6.2  AMAD/WADA va iniŃia propuneri privind 
amendamente la prevederile stipulate în cuprinsul Codului şi va 
asigura un proces consultativ, atât pentru a primi cât şi pentru a 
răspunde recomandărilor, şi pentru a facilita revizuirea şi feed-
back-ul din partea Sportivilor, Semnatarilor şi guvernelor acestora, 
asupra amendamentelor recomandate. 

 
23.6.3  Amendamentele la Cod, după o consultare adecvată, 
vor fi aprobate de Consiliul Fondator al AMAD/WADA, cu o 
majoritate de două treimi cuprinzând cele mai multe sectoare 
publice şi membri ai mişcării olimpice cu drept de vot. 
Amendamentele vor deveni efective după o perioadă de trei luni de 
la votarea lor, cu excepŃia situaŃiei în care se prevede de altă 
manieră. 

 
23.6.4  Semnatarii vor implementa orice amendament aplicabil 
Codului, în termen de un an de la aprobarea acestuia de către 
Consiliului Fondator al AMAD/WADA. 

 
23.7 RenunŃarea la Acceptarea Codului 

 
23.7.1  Semnatarii îşi pot retrage acceptarea dată faŃă de 
prevederile Codului, după remiterea cu şase luni înainte a unei 
notificări prealabile în scris, către AMAD/WADA, cu privire la 
intenŃia acestora de a se retrage. 
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ARTICOLUL 24  INTERPRETAREA CODULUI 
 

24.1 Textul oficial al Codului va fi păstrat de AMAD/WADA şi va fi 
publicat în engleză şi franceză. În eventualitatea apariŃiei vreunui conflict 
între versiunile în limba engleză şi în limba franceză, va prevala versiunea 
în limba engleză. 

 
24.2 Comentariile făcute, înscrise ca adnotări la diversele prevederi ale 
Codului, sunt incluse cu scopul de a sprijini înŃelegerea şi interpretarea 
Codului. 

 
24.3 Codul va fi interpretat ca fiind un text independent şi autonom, şi 
nu prin referirea la legile sau statutele existente ale Semnatarilor sau 
guvernelor. 

 
24.4 Titlurile folosite pentru diferitele părŃi şi articole ale Codului sunt 
doar din convenienŃă şi nu vor fi socotite parte a conŃinutului de substanŃă 
al Codului sau elemente care să afecteze în vreun fel limbajul utilizat în 
exprimarea prevederilor la care se referă aceste titluri. 

 
24.5 Prevederile stipulate în cuprinsul acestui Cod nu se vor aplica 
retroactiv în ceea ce priveşte problemele existente, mai înaintea datei la 
care a fost acceptat Codul de către un Semnatar şi implementat în 
reglementările sale. 

 
(Comentariu:   De exemplu, un caz care a dus la comiterea unei abateri la 
reglementările anti-doping descrise în cuprinsul Codului, dar care nu constituie 
o încălcare a unui regulament al unei FederaŃii InternaŃionale anterior Codului, 
nu va fi considerată o abatere ca atare, până când reglementările FederaŃiei 
InternaŃionale nu se vor schimba. 
 
Încălcările regulamentelor anti-doping existente înaintea apariŃiei Codului vor 
continua să conteze ca fiind „Prima încălcare” sau „a Doua încălcare”, pentru 
scopul de a servi la determinarea sancŃiunilor prevăzute de Articolul 10, pentru 
încălcări ale Codului survenite după apariŃia acestuia.) 
 

24.6 ANEXA I  DEFINIłII  va fi considerată parte integrantă a 
Codului. 
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ANEXA 1 
 

DEFINI łII 
 
Rezultate pozitive constatate: un raport de la un laborator sau altă entitate căreia 
i s-a aprobat efectuarea de Testări,  care identifică într-o Probă biologică 
prezenŃa unei SubstanŃe Interzise sau a MetaboliŃilor  sau Markerilor acesteia 
(inclusiv însemnate cantităŃi de substanŃe endogene) sau dovezi ale folosirii de 
Metode Interzise. 
  
OrganizaŃie anti-doping: un Semnatar care este responsabil de adoptarea de 
reguli pentru iniŃierea, implementarea sau impunerea oricărei faze din procesul 
de Control Doping. Aceasta include, spre exemplu, Comitetul InternaŃional 
Olimpic, Comitetul InternaŃional Paralimpic, alŃi Organizatori de Mari 
Manifestări Sportive care efectuează Testări  în cadrul Manifestărilor Sportive, 
AMAD, FederaŃiile InternaŃionale şi OrganizaŃiile NaŃionale Anti-Doping. 
 
Sportiv : pentru scopurile prevăzute de Controlul Doping, orice Persoană care 
participă la activitatea sportivă la un nivel internaŃional (definit ca atare de 
fiecare FederaŃie InternaŃională) sau la nivel naŃional (aşa cum este definit de 
fiecare OrganizaŃie NaŃională Anti-Doping) şi orice altă Persoană care participă 
la activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de OrganizaŃia 
NaŃională Anti-Doping respectivă. Pentru scopuri referitoare la informarea şi 
educarea în privinŃa activităŃii anti-doping, orice Persoană care participă în 
activitatea sportivă, aflată sub autoritatea unui Semnatar, guvern sau altă 
organizaŃie sportivă care acceptă prevederile Codului. 
 
(Comentariu:   această definiŃie stabileşte clar faptul că toŃi sportivii de nivel 
internaŃional şi naŃional sunt supuşi regulilor anti-doping formulate în cuprinsul 
Codului, urmând ca definirea precisă a nivelului sportiv internaŃional şi 
naŃional să se realizeze în reglementările anti-doping ale FederaŃiilor 
InternaŃionale, respectiv ale OrganizaŃiei NaŃionale Anti-Doping. La nivel 
naŃional, reglementările anti-doping adoptate în conformitate cu prevederile 
Codului se vor aplica, cel puŃin, tuturor persoanelor din echipele naŃionale şi 
tuturor persoanelor calificate să concureze în orice campionat naŃional, la orice 
sport. Această definiŃie permite, de asemenea, fiecărei OrganizaŃii NaŃionale 
Anti-Doping, în situaŃia în care aceasta consideră ca fiind potrivit, să îşi 
realizeze programul de control anti-doping nu doar asupra sportivilor de nivel 
naŃional, cât şi asupra unor sportivi la nivele inferioare de competiŃie. Sportivii 
de la toate nivelele competiŃionale vor trebui să beneficieze de informaŃii şi 
educaŃie anti-doping.) 
 
Personal Asistent al Sportivului: orice antrenor, instructor, manager, agent, 
personal din conducerea echipei, oficial, personal medical sau paramedical care 
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lucrează cu, sau tratează Sportivii care participă sau se pregătesc să participe, la 
competiŃii sportive. 
 
Încercare: angajare comportamentală deliberată care constituie un important pas 
în desfăşurarea unei acŃiuni plănuite să culmineze prin comiterea unei încălcări a 
reglementărilor anti-doping. În orice caz, nu se va considera ca fiind o încălcare 
a reglementărilor anti-doping simpla încercare de a comite o încălcare, dacă 
Persoana renunŃă la Încercare mai înainte ca aceasta să fie descoperită de o terŃă 
parte, neimplicată în respectiva Încercare. 
 
Cod: Codul Mondial Anti-Doping 
 
CompetiŃie : o singură cursă, meci, ghem sau întrecere sportivă. Spre exemplu, 
finalele olimpice la cursa de 100 m plat. Pentru alergările sau alte întreceri 
sportive unde premiile sunt acordate zilnic sau pe baza unei alte consideraŃii 
interimare, distincŃia între o CompetiŃie şi o Manifestare Sportivă va fi făcută 
după cum se stipulează în regulamentele respectivei FederaŃiei InternaŃionale. 
 
ConsecinŃele unei încălcări a reglementărilor anti-doping : încălcarea de către 
un Sportiv sau o altă Persoană a prevederilor unei reglementări anti-doping 
poate avea ca rezultat una sau mai multe consecinŃe şi anume: a) Descalificarea, 
care înseamnă că rezultatele Sportivului, obŃinute în cadrul unei anumite 
CompetiŃii  sau Manifestări Sportive sunt invalidate, cu toate consecinŃele ce 
decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii; b) 
Suspendarea, care înseamnă că Sportivul sau altă Persoană este oprit pentru o 
perioadă determinată de timp de la participarea la orice CompetiŃie sau la altă 
activitate sau să fie subvenŃionat, după cum se prevede în cuprinsul Articolului 
10.9 şi c) Suspendarea Provizorie, care înseamnă că Sportivul sau altă Persoană 
este oprit temporar de la participarea la orice CompetiŃie până la luarea deciziei 
finale în urma unei audieri realizate conform Articolului 8 (Dreptul la o Audiere 
Corectă).  
 
Descalificarea: a se Vedea ConsecinŃele unei Încălcări a Reglementărilor Anti-
Doping, tratate mai sus. 
 
Controlul doping: procesul care include planificarea distribuirii testărilor, 
recoltarea şi manipularea de Probe biologice, analiza de laborator, gestionarea 
rezultatelor, audieri şi apeluri. 
 
Manifestare sportivă: o serie de CompetiŃii individuale realizate de către un 
singur organism conducător (spre exemplu: Jocurile Olimpice, Campionatele 
Mondiale FINA sau Jocurile Pan Americane).   
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În cadrul competiŃiei: în scopul de a se putea face diferenŃa între Testele 
efectuate în Cadrul CompetiŃiei şi Testele efectuate în Afara CompetiŃiei, cu 
excepŃia situaŃiilor în care se prevede altfel în reglementările unei FederaŃii 
InternaŃionale sau ale unei alte OrganizaŃii NaŃionale Anti-Doping relevante, un 
test efectuat în Cadrul CompetiŃiei reprezintă un test în care Sportivul este 
selecŃionat pentru a fi testat în legătură cu o anume CompetiŃie. 
 
(Comentariu:  deosebirea făcută între testările realizate „în CompetiŃie” şi „în 
Afara CompetiŃiei” este semnificativă, deoarece toată lista de SubstanŃe 
Interzise este testată numai „în CompetiŃie”. SubstanŃele stimulente interzise, 
spre exemplu, nu sunt testate „în Afara CompetiŃiei” deoarece nu aduc nici un 
beneficiu de sporire a performanŃei, decât dacă se află în corpul Sportivului pe 
timpul efectiv în care acesta concurează. Atât timp cât substanŃa stimulentă 
interzisă nu se mai află în corpul Sportivului atunci când acesta concurează, nu 
mai are nici o importanŃă dacă acel stimulent ar fi putut fi găsit în urina 
Sportivului în ziua de dinaintea CompetiŃiei sau în ziua de după CompetiŃie.) 
 
Programul de Observare Independentă: o echipă de observatori, aflată sub 
supravegherea AMAD/WADA, ce observă modalitatea de efectuare a procesului 
de Control Doping prilejuit de desfăşurarea unei anume Manifestări Sportive, 
informând asupra observaŃiilor f ăcute. În situaŃia în care AMAD/WADA 
desfăşoară o activitate de testare „În CompetiŃie” în cadrul unei Manifestări 
Sportive, observatorii vor fi supervizaŃi de o organizaŃie independentă. 
 
Suspendare : a se vedea ConsecinŃele unei Încălcări a Reglementărilor Anti-
Doping, tratate mai sus. 
 
Manifestare sportivă internaŃională: este o Manifestare Sportivă în cadrul căreia 
Comitetul InternaŃional Olimpic, Comitetul InternaŃional Paralimpic, o FederaŃie 
InternaŃională, un organizator al unei Mari Manifestări Sportive reprezintă 
organismul de conducere responsabil pentru acea Manifestare Sportivă sau 
desemnează delegaŃii tehnici pentru acea Manifestare Sportivă. 
 
Sportiv de Nivel InternaŃional : Sportivii desemnaŃi de una sau mai multe 
FederaŃii InternaŃionale ca facând parte din eşantionul de testare înregistrat al 
unei FederaŃii InternaŃionale. 
 
Standard InternaŃional : un standard adoptat de AMAD/WADA în sprijinul 
prevederilor formulate în cuprinsul Codului. Respectarea Standardului 
InternaŃional (spre deosebire de un standard alternativ, o practică sau o 
procedură alternativă) va fi suficientă pentru a concluziona că procedurile la 
care se face referire prin Standardul InternaŃional au fost îndeplinite în mod 
corespunzător. 
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Organizatori de Mari Manifestări Sportive : acest termen se referă la asociaŃiile 
continentale ale Comitetelor NaŃionale Olimpice şi la alte organizaŃii sportive 
internaŃionale pluridisciplinare, care funcŃionează ca organ de conducere al 
oricărei manifestări sportive internaŃionale de nivel continental, regional sau de 
alt nivel. 
 
Marker : un compus, grup de compuşi sau parametri biologici care indică 
Folosirea de SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise. 
 
Metabolit : orice substanŃă produsă printr-un proces de biotransformare. 
 
Minor : o Persoană care nu a atins vârsta majoratului, după cum este stabilită de 
legile în vigoare ale Ńării sale de rezidenŃă. 
 
OrganizaŃie NaŃională Anti-Doping: acea entitate (sau acele entităŃi) desemnate 
de fiecare Ńară ca fiind posesoare ale autorităŃii şi responsabilităŃii de prim rang 
în adoptarea şi implementarea reglementărilor anti-doping, conducerea activităŃii 
de prelevare de Probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate şi 
conducerea audierilor, toate aceste responsabilităŃi fiind la nivel naŃional. Dacă 
această desemnare nu a fost făcută de autoritatea sau autorităŃile publice 
competente, entitatea respectivă va fi Comitetul NaŃional Olimpic al Ńării 
respective sau reprezentantul său. 
 
Manifestare Sportivă de Nivel NaŃional : o Manifestare Sportivă ce implică în 
desfăşurarea sa participarea unor Sportivi de nivel naŃional sau internaŃional, 
care nu este însă o Manifestare Sportivă InternaŃională.   
 
Comitet NaŃional Olimpic :  acea organizaŃie recunoscută de Comitetul 
InternaŃional Olimpic. Termenul de Comitet NaŃional Olimpic include, de 
asemenea, ConfederaŃiile NaŃionale Sportive, în acele Ńări în care 
responsabilităŃile tipice Comitetului NaŃional Olimpic, referitoare la domeniul 
anti-doping, sunt asumate de ConfederaŃiile NaŃionale Sportive. 
 
Fără aviz prealabil : un Control Doping care se desfăşoară fără vreo atenŃionare 
prealabilă a Sportivului şi în care Sportivul este însoŃit în permanenŃă, începând 
din momentul anunŃării şi până la prelevarea Probei biologice. 
 
Lipsa unei culpe  sau neglijenŃe : când Sportivul dovedeşte că nu a ştiut sau 
suspectat, şi nici nu ar fi avut efectiv cum să ştie sau să suspecteze, chiar în 
cazul manifestării unei griji extreme, faptul că a Folosit sau că i s-au administrat 
SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise. 
 
Lipsa unei culpe sau a unei  neglijenŃe semnificative : când Sportivul dovedeşte 
că vina sau neglijenŃa lui - în situaŃia când se analizează ansamblul 
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împrejurărilor şi se se ia în calcul criteriile stabilite pentru lipsa vreunei vini sau 
neglijenŃe - nu au fost semnificative în ceea ce priveşte încălcarea legislaŃiei 
anti-doping. 
 
În afara competiŃiei : orice Control Doping care nu este realizat „în Cadrul 
CompetiŃiei”. 
 
Participant : orice Sportiv sau Membru al Personalului Asistent al Sportivului. 
 
Persoană : o Persoană fizică sau o organizaŃie sau altă entitate. 
 
Posesie : posesia fizică, reală sau posesia constitutivă (care va fi invocată numai 
dacă Persoana în cauză are controlul exclusiv asupra SubstanŃei/Metodei 
Interzise sau există premise cu privire la existenŃa unei SubstanŃe 
Interzise/Metode Interzisă); totuşi, în cazul în care Persoana nu are controlul 
exclusiv asupra Metodei/SubstanŃei Interzise sau există premise cu privire la 
existenŃa unei SubstanŃe Interzise /Metode Interzise posesia constitutivă va fi 
invocată numai dacă Persoana ştia despre prezenŃa SubstanŃei Interzise/Metodei 
Interzise şi intenŃiona să obŃină controlul asupra acesteia. Acest lucru este 
valabil, în orice caz, Ńinând cont că nu există nici o încălcare a unei reglementări 
anti-doping bazate numai pe posesie dacă, mai înainte de primirea vreunei 
notificări că Persoana ar fi comis o încălcare a regulamentului anti-doping, 
această Persoană a acŃionat în mod concret, demonstrând că nu mai are intenŃia 
de a Poseda şi a încetat Posesia preliminară. 
 
(Comentariu :  în urma acestei definiŃii, steroizii găsiŃi în automobilul unui 
Sportiv vor constitui o încălcare numai dacă Sportivul nu demonstrează faptul 
că altcineva i-a folosit maşina; în respectiva situaŃie, OAD trebuie să 
stabilească dacă, deşi Sportivul nu a avut control exclusiv asupra maşinii, 
acesta a ştiut despre steroizi şi a încercat să preia controlul asupra acestora. În 
mod similar acestui exemplu, dacă steroizii sunt găsiŃi într-un cabinet medical, 
la domiciliu, sub controlul comun al Sportivului şi soŃiei sale, OAD trebuie să 
stabilească dacă Sportivul ştia că steroizii se aflau în cabinet şi că acest Sportiv 
intenŃiona să preia controlul asupra steroizilor.) 
 
Lista Interzisă : lista care denumeşte SubstanŃele Interzise şi Metodele Interzise. 
 
Metodă Interzisă : orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei Interzise. 
 
SubstanŃă Interzisă : orice substanŃă calificată astfel în cuprinsul Listei Interzise. 
 
Audierea Provizorie : o scurtă audiere expeditivă ce va avea loc înaintea audierii 
prevăzute la Articolul 8 (Dreptul la o audiere corectă), în vederea îndeplinirii 
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scopurilor prevăzute în cuprinsul Articolului 7.5, care asigură Sportivului 
notificarea şi ocazia de a fi audiat, fie sub formă verbală, fie sub formă scrisă. 
 
Suspendarea Provizorie : vezi prevederile definiŃiei ConsecinŃele unei încălcări 
a reglementărilor anti-doping, prezentate mai sus. 
 
Divulgarea Publică sau Raportul Dat PublicităŃii  : pentru a răspândi sau 
distribui informaŃia către publicul larg ori către alte Persoane decât cele 
îndreptăŃite la atenŃionarea anterioară, în concordanŃă cu prevederile stipulate în 
cuprinsul Articolului 14.  
 
Eşantionul de Testare Înregistrat : eşantionul de Sportivi de nivelul 
competiŃional cel mai înalt, stabilit separat de către fiecare FederaŃie 
InternaŃională şi OrganizaŃie NaŃională Anti-Doping, sportivi care sunt supuşi 
atât testărilor „ În CompetiŃie”, cât şi celor „În Afara CompetiŃiei”, aceste 
proceduri constituindu-se ca parte a planului de distribuire a testărilor aparŃinând 
OrganizaŃiei sau FederaŃiei InternaŃionale.  
 
(Comentariu : fiecare FederaŃie InternaŃională îşi va defini în mod clar 
criteriile specifice pentru includerea Sportivilor în cadrul eşantionului de 
Testare Înregistrat. Spre exemplu, criteriile pot fi limita de clasificare pe plan 
mondial, un standard de timp specificat, calitatea de membru al unei echipe 
naŃionale etc.) 
 
Probă biologică : orice material biologic colectat pentru îndeplinirea scopurilor 
Controlului Doping. 
 
Semnatari :  acele entităŃi care semnează Codul şi se declară de acord să se 
conformeze prevederilor stipulate în cuprinsul acestuia, cuprinzând Comitetul 
InternaŃional Olimpic, FederaŃiile InternaŃionale, Comitetul InternaŃional 
Paralimpic, Comitetele Olimpice NaŃionale, Comitetele Paralimpice NaŃionale, 
organizatorii de Mari Manifestări Sportive, OrganizaŃiile NaŃionale Anti-Doping 
şi AMAD/WADA. 
 
Falsificarea : modificarea cu un scop neregulamentar sau printr-o acŃiune 
neregulamentară; realizarea unei influenŃe neregulamentare; intervenŃia 
neregulamentară în scopul de a modifica rezultate sau de a împiedica să se 
desfăşoare normal procedurile obişnuite. 
 
Testările łintă : selecŃionarea de Sportivi pentru Testări , acolo unde anumiŃi 
Sportivi aleşi special sau grupuri de Sportivi sunt selectaŃi pe o bază guvernată 
de reguli specifice, pentru efectuarea de testări, la un anumit moment. 
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Sport de Echipă : un sport la care înlocuirea jucătorilor este permisă pe timpul 
unei CompetiŃii. 
 
Testare : parte a procesului de desfăşurare a Controlului Doping, ce presupune 
planificarea distribuirii testelor, recoltarea de Probe biologice, manipularea lor 
şi transportul de Probe biologice la laborator. 
 
Comercializarea Ilicită : a vinde, a da, a administra, a transporta, a trimite, a 
livra sau a distribui o SubstanŃă Interzisă sau o Metodă Interzisă unui Sportiv, 
fie direct, fie prin intermediul unui terŃ sau mai multora, excluzând, însă, 
vânzarea sau distribuirea (de către personalul medical sau de către alte Persoane 
decât Membrii Personalului Asistent al Sportivului) a unei SubstanŃe Interzise, 
pentru uz terapeutic legal şi corect. 
 
Uz : aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace a oricărei 
SubstanŃe Interzise sau Metode Interzise. 
 
AMAD/WADA : AgenŃia Mondială Anti-Doping 
 
 


