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1. SCOP 

Să asigure, pentru toţi sportivii din jurisdicţia sa, care nu sunt sportivi de nivel internaţional, desfăşurarea 
unei proceduri prin care cei care suferă de o afecţiune dovedită medical să poată solicita o scutire pentru 
uz terapeutic, permițând folosirea unei substanţe  şi/sau a unei metode interzise.  

Un sportiv, care trebuie să utilizeze o substanţă  şi/sau o metodă interzisă în scop terapeutic trebuie să 
obțină o SUT înainte de utilizarea sau posesia substanței sau metodei în cauză. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedeul incepe atunci cand sportivul a completat formularul tip SUT si se termina odata cu emiterea 
unei decizii de catre Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic. 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI: 

SUT – Scutire pentru Uz Terapeutic 

ANAD – Agentia Nationala Anti-Doping  

CSUT – Comisia de Acordare a Scutirilor pentru Uz Terapeutic 

4. RESPONSABILITATI 

Responsabilitatea alcatuirii dosarului de SUT , a informatiilor si dovezilor medicale continute in acesta 
revine medicului / sportivului care solicita scutirea. 

CSUT de pe langa ANAD este responsabila de verificarea si avizarea dosarului prin care se solicita o SUT si 
emiterea unei decizii. 

Preşedintele ANAD este responsabil pentru aprobarea deciziei emise de CSUT de pe langa ANAD. 

Secretariatul CSUT este asigurat de consilierul DGTASIRPI desemnat in acest sens. 

5. DOCUMENTE AFERENTE 

Cod Denumire document Tip Durata de 
pastrare 

Unde se 
pastreaza 

Arhivare 
 

 
851-01-01 

Formular Scutire pentru uz 
terapeutic (SUT). 

Inregistrare Per. 
Valabilitatii 

Directia generala 
TATSIRPI 

8 ani 

 
851-01-02 

Decizia Comisiei SUT Inregistrare Per. 
Valabilitatii 

Directia generala 
TATSIRPI 

8 ani 

 
 

Întocmit:
Data 29 /09  /2017   

Aprobat:
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6. PREZENTAREA PROCESULUI SUB FORMA DE TEXT 

6.1  Criterii de acordare 

Acordarea unei scutiri pentru uz terapeutic se face cu respectarea următoarelor criterii: 

a) starea de sănătate a sportivului s-ar înrăutăţi semnificativ, dacă substanţa şi/sau metoda interzisă 
ar fi retrasă din tratamentul unei afecţiuni acute sau cronice. 

b) utilizarea substanţei şi/sau metodei interzise nu va creşte performanţa, ci va asigura revenirea la 
starea de sănătate iniţială. 

c) inexistenţa unei alternative terapeutice rezonabile, la utilizarea unei substanţe şi/sau metode 
interzise. 

d) necesitatea folosirii unei substanţe şi/sau metode interzise nu este consecinta partial sau totala a 
utilizarii (fara SUT) a unei alte substanţe şi/sau metode interzise. 

6.2  Criterii de acordare 

O scutire pentru uz terapeutic nu se acordă în următoarele cazuri: 

a) Pentru utilizarea substanţelor şi/sau metodelor interzise în scopul tratării efectelor provocate de 
administrarea anterioară a unor substanţe din Lista interzisă; 

b)  Pentru utilizarea unor substanţe şi/sau metode interzise pentru creşterea nivelului scăzut, în mod 
natural al unui hormon endogen.  

6.3  Solicitarea unei SUT 

Sportivul de nivel naţional împreună cu medicul sportiv completează formularul SUT [8.5.1-01-01] şi 
întocmesc dosarul cu dovezile medicale care trebuie să includă: 

a) istoricul medical detaliat, 

b)  rezultatele tuturor examinărilor speciale, 

c) rezultatele investigaţiilor de laborator  

d)       radiografiile relevante, pentru a justifica solicitarea SUT.   

Sportivul trebuie sa pastreze copii ale tuturor documentelor si informatiilor depuse. 

Formularul de acordare a scutirii pentru uz terapeutic împreună cu dovezile medicale se înaintează ANAD 
cu cel puţin 30 de zile înainte ca sportivul să participe la o competiţie. 

O solicitare SUT va fi luată în considerare de CSUT doar de la data primirii unui formular de solicitare completat 

corespunzător, însoţit de toate documentele corespunzătoare. Solicitările incomplete vor fi înapoiate sportivului 

pentru completare şi retrimitere.
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CSUT poate solicita sportivului sau medicului lui/ei orice informaţii, examinări sau radiografii 
suplimentare, sau alte informaţii care sunt necesare în vederea luării în considerare a solicitării 
sportivului, şi/sau poate solicita sprijin din partea unor medici sau experţi ştiinţifici pe care îi consideră 
potriviţi.  

Agenţia sesizează Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic prin consilierul responsabil sa 
asigure secretariatul CSUT. Consilierul responsabil pune la dispozitia membrilor CSUT, documentele 
primite de la sportiv, pentru a fi analizate de fiecare membru al comisiei. Ultima persoana care avizeaza 
decizia CSUT este presedintele comisiei SUT. 

CSUT analizează dosarul, iar în cazul în care constată că dovezile medicale sunt insuficiente poate solicita 
investigaţii suplimentatre, pe cheltuiala sportivului sau a structurii sportive responsabile. 

6.4  Emiterea unei decizii  

a)  CSUT avizează solicitarea de acordare a SUT, completeaza formularul Decizie [8.5.1-01-03], il 
semneaza si ulterior il transmite preşedintelui ANAD în vederea  aprobării. 

b)  Ultima persoana din CSUT care semneaza Decizia [8.5.1-01-03] SUT este presedintele CSUT. 
Decizia [8.5.1-01-03] se ia în termen de 21 de zile de la data solicitării unei SUT care are la bază un dosar 
complet. 

-Toate Deciziile [8.5.1-01-03] se comunică prin programul ADAMS, Agenţiei Mondiale Anti-Doping, 
inclusiv dosarul medical care sustine diagnosticul tradus in limba engleza/franceaza.  

- Fiecare SUT va avea o perioada determinata care va expira automat la sfarsitul perioadei.  Daca sportivul 
trebuie sa continue tratamentul va trebui sa depuna o noua cerere pentru SUT, inainte de expirarae 
termenului astfel incat sa fie timp sa se ia o decizie noua inaintea expirarii termenului. 

 Sportivul poate începe tratamentul de la data la care a luat cunoştinţă de decizia de acordare a scutirii 
pentru uz terapeutic. 

Un sportiv, care trebuie să utilizeze o substanţă  şi/sau o metodă interzisă în scop terapeutic trebuie să 
obțină o SUT înainte de utilizarea sau posesia substanței sau metodei în cauză. 

Deciziile CSUT sunt valabile doar la nivel national. 

Fiecare SUT va avea o perioadă determinată, după cum este decis de CSUT, şi la finalul căreia SUT va 
expira automat. Dacă sportivul trebuie să continue utilizarea substanţei sau metodei interzise după 
expirare, el/ea trebuie să depună o cerere pentru o nouă SUT valabilă înainte de expirarea termenului, 
astfel încât să fie timp suficient pentru ca o decizie a solicitării să poată fi luată înainte de expirarea 
termenului. 

O SUT va fi retrasă înainte de expirare  dacă sportivul nu îndeplineşte cerinţele şi condiţiile impuse de 
CSUT. Opţional, o SUT poate fi anulată după analizarea de către AMAD sau după apel.
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Atunci când un rezultat pozitiv este înregistrat la scurt timp după ce o SUT pentru substanţa interzisă în 
cauză a expirat sau a fost retrasă sau anulată, ANAD (articolul 7.2 din Cod) va examina dacă rezultatul 
este în concordanţă cu utilizarea substanţei interzise înainte de expirarea, retragerea sau revocarea SUT. 
Dacă da, o astfel de utilizare (şi orice prezenţă a substanţei interzise în proba sportivului) nu este 
considerată o încălcare a reglementărilor anti-doping. 

În cazul în care, după acordarea SUT lui/ei, sportivul solicită o doză, frecvenţă, cale şi durată semnificativ 
diferite ale administrării substanţei sau metodei interzise faţă de cele menţionate în SUT, el/ea trebuie să 
solicite o nouă SUT. Dacă prezenţa, utilizarea, posesia sau administrarea substanţei sau metodei interzise 
nu este în conformitate cu termenii acordării SUT, faptul că sportivul deţine o SUT nu va împiedica 
înregistrarea unei încălcări a reglementărilor anti-doping. 

6.5  Acordarea retroactiva a SUT 

 SUT nu va fi aprobata retroactiv cu exceptia cazurilor in care: 

a)  a fost necesar un tratament de urgenta sau tratarea unei afectiuni medicale acute. 

b)  datorita unor circumstante, exceptionale, nu a fost timp suficient pentru solicitant sa trimita 
cererea sau pentru CSUT sa examineze dosarul inainte de efectuarea controlului doping. 

c)  daca regulamentul prevede conform art. 4.4 din cod sau perimite sportivului sa aplice pentru o 
SUT retroactiva. 

d)  se considera ca AMAD sau ANAD care primeste o cerere de SUT retroactiva, va analiza corect SUT. 

6.6  Criterii de recunoastere a SUT  

O SUT a altei organizatii anti-doping va fi recunoscuta de ANAD daca respecta toate criteriile de acceptare 
prevazute in SISUT. 

O SUT nationala va fi recunoscuta la nivel international conform reglementarilor FI/Organizatorului de 
evenimente majore. 

6.7 Agenţia iniţiază cercetări privind posibile încălcări ale reglementărilor anti-doping în următoarele 
situaţii: 

a)  sportivul nu se conformează cu promptitudine conditiilor impuse: 

b) nu utilizează substanţa şi/sau metoda interzisă în strictă concordanţă cu termenii stabiliţi; 

c)  nu răspunde la apelul de a reduce doza sau a înceta folosirea continuă a substanţei şi/sau 
metodei interzise; 

d)  în cazul în care SUT se acordă pentru un diuretic și în urma controlului doping se depistează și o 
substanţă interzisă la nivelul pragului de infracţiune sau sub prag.
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7. REVIZUIREA DECIZIILOR DE CATRE AMAD 

Articolul 4.4.6 din Cod prevede că AMAD, în anumite cazuri, trebuie să revizuiască deciziile SUT ale 
federaţiilor internaţionale şi că poate revizui orice altă decizie SUT, pentru a stabilii conformitatea cu 
prevederile articolului 4.1. AMAD va stabili un CSUT al AMAD, care întruneşte cerinţele articolului 5.2 de a 
realiza astfel de revizuiri. 

Fiecare cerere de revizuire trebuie depusă în scris la AMAD şi trebuie să fie însoţită de plata taxei cererii 
stabilită de AMAD, precum şi copiile tuturor informaţiilor menţionate la articolul 6.2 (sau, în cazul 
analizării refuzului unei SUT, toate informaţiile pe care sportivul le-a depus în legătură cu solicitarea SUT 
originală). Cererea trebuie trimisă într-un exemplar părţilor care se vor constitui părţi ale revizuirii şi 
sportivului (dacă el/ea nu solicită revizuirea). 

Atunci când cererea se referă la revizuirea unei decizii SUT pe care AMAD nu este obligată să o analizeze, 
AMAD va notifica sportivul cât mai repede posibil de la primirea cererii dacă va înainta sau nu decizia SUT 
CSUT al AMAD pentru revizuire. Dacă AMAD decide să nu înainteze decizia SUT, va returna taxa cererii 
sportivului. Orice decizie a AMAD de a nu înainta decizia SUT CSUT al AMAD este finală şi nu poate fi 
apelată. Cu toate acestea, decizia SUT poate fi totuşi apelată, aşa cum este prevăzut la articolul 4.4.7 din 
Cod. 

Atunci când o cerere de revizuire este trimisă spre aprobare CSUT al AMAD, CSUT al AMAD poate solicita 
informaţii suplimentare din partea ANAD şi/sau sportivului, inclusiv cercetări suplimentare, aşa cum este 
prevăzut la articolul 6.5, şi/sau poate solicita sprijin din partea unor medici sau experţi ştiinţifici pe care îi 
consideră potriviţi. 

CSUT al AMAD va anula orice solicitare a unei SUT care nu este în conformitate cu prevederile articolului 
4.1. Atunci când anularea unei SUT a fost o SUT în vigoare (cu efecte şi în viitor) (mai degrabă decât o SUT 
retroactivă), o astfel de anulare va intra în vigoare la data menţionată de AMAD (care nu va fi înainte de 
data înştiinţării sportivului de către AMAD). Anularea nu se va aplica retroactiv, iar rezultatele sportivului 
înaintea de o astfel de înştiinţare nu vor fi descalificate. Atunci când anularea SUT a fost una retroactivă, 
totuşi, anularea va fi de asemenea retroactivă. 

CSUT al AMAD va anula orice respingere a unei SUT atunci când solicitarea SUT întruneşte prevederile 
articolului 4.1, de exemplu, va acorda SUT. 

Atunci când CSUT al AMAD analizează o decizie a unei federaţii internaţionale care a fost trimisă spre 
aprobare conform articolului 4.4.3 din Cod (de exemplu o revizuire obligatorie), acesta poate solicita 
ANAD care „pierde” revizuirea să returneze taxa de solicitare părţii care a trimis decizia la AMAD (dacă 
este cazul), şi/sau să plătească cheltuielile efectuate de AMAD privind acea revizuire, în măsura în care 
acestea nu sunt acoperite de taxa solicitării. 

Atunci când CSUT al AMAD anulează o decizie SUT pe care AMAD a hotărât să o revizuiască, AMAD poate 
solicita ANAD să plătească cheltuielile efectuate de AMAD privind acea revizuire. 

AMAD va comunica prompt decizia motivată a CSUT al AMAD sportivului şi ANAD şi federaţiei 
internaţionale (și, dacă este cazul, organizatorului de eveminente majore).
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8. CONTESTAREA DECIZIILOR 

Conform art. 73 alin. f) sportivul poate face apel asupra deciziei CSUT la Comisia de Apel de pe langa 
ANAD. 

 

9. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR 

Membrii CSUT au obligatia de a semna un formular privind conflictul de interese si confidentialitatea. 

Angajatii ANAD care intra in contact cu SUT sunt instruiti, la angajare, privind conflictul de interese si 
legea confidentialitatii, reglementate in Romania. 

Sportivii sunt informati de siguranta folosirii datelor personale pe formularul de control doping. 

Un sportiv care solicită acordarea unei SUT sau recunoaşterea unei SUT trebuie să-şi dea consimţământul 
scris:  

a. pentru transmiterea tuturor informaţiilor legate de solicitare tuturor membrilor CSUT cu autoritate de 
a revizui dosarul conform Standardului Internaţional şi, dacă este cazul, altor medici independenți sau 
experți ştiinţifici şi tuturor celor implicaţi (inclusiv personalul AMAD) în managementul, revizuirea sau 
contestarea cererilor SUT.  

b. pentru ca medicul (medicii) sportivului să furnizeze CSUT la cerere orice informaţie privind sănătatea 
pe care CSUT le consideră necesare în vederea luării în considerare şi stabilirii solicitării sportivului, şi 

c. pentru ca decizia privind solicitarea să fie distribuită tuturor organizaţiilor anti-doping cu autoritate de 
testare şi/sau autoritate a managementului rezultatelor asupra sportivului. 

 


