1. SCOP
Să stabilească pentru toți sportivii din jurisdicția sa, care nu sunt sportivi de nivel internațional, (a)
condițiile care trebuie îndeplinite în vederea acordării unei Scutiri pentru uz terapeutic (sau SUT), permițând
prezența unei substanțe interzise într-o probă a sportivului sau utilizarea sau tentativa de utilizare a sportivului,
posesia şi/sau administrarea sau tentativa de administrare a unei substanțe sau metode interzise în scopuri
terapeutice, (b) responsabilitățile privind luarea şi comunicarea deciziilor SUT impuse de AMAD Organizațiilor AntiDoping, (c) procesul prin care un sportiv solicită o SUT, (d) procesul de obținere a unei SUT de către sportiv aprobată
de către ANAD, recunoscută de o altă Organizație Anti-Doping, (e) procesul de revizuire a deciziilor SUT de către
AMAD şi (f) confidențialitatea strictă a prevederilor care se aplică în procesul SUT.
Un sportiv, care trebuie să utilizeze o substanță şi/sau o metodă interzisă în scop terapeutic trebuie
să solicite și să obțină o SUT în conformitate cu articolul 4.2 din Standardul Internațional pentru SUT pentru a utiliza
sau deține substanța sau metoda în cauză.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedeul începe atunci când sportivul a completat formularul tip SUT împreună cu medicul și se
termină odată cu emiterea și comunicarea deciziei de către Comisia de acordare a scutirilor pentru uz
terapeutic.
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3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI:
ADAMS: Sistemul de Administrare şi Management Anti-Doping este un instrument de gestionare a bazei
de date folosind internetul, pentru introducerea, depozitarea, difuzarea şi raportarea de date destinate să
ajute partenerii şi AMAD în operațiunile lor anti-doping, în conformitate cu legislația privind protecția
datelor personale.
Administrare: Punerea la dispoziție, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la
utilizarea de către o altă persoană sau tentativa unei alte persoane de a utiliza o Substanță Interzisă sau o
Metodă Interzisă. Totuși, această definiție nu va include acțiunile personalului medical de bună credință cu
privire la o Substanță Interzisă sau o Metodă Interzisă utilizată pentru scopuri terapeutice și reale sau pe
baza unei alte justificări acceptabile, şi nu va include activități care implică Substanțe Interzise care nu sunt
interzise în afara competiției – decât dacă circumstanțele evaluate în ansamblul lor demonstrează că
respectivele Substanțe Interzise fie nu sunt destinate unor scopuri reale şi legale fie sunt utilizate pentru a
îmbunătăți performanța sportivă.
Rezultat analitic pozitiv: un raport de la un laborator acreditat de AMAD sau de la un alt laborator aprobat
de AMAD, prin care se identifică, pe baza Standardului Internațional pentru Laboratoare, prezența unei
substanțe interzise, a metaboliților sau markerilor ei într-o probă biologică sau dovezi ale utilizării unei
metode interzise.
Lista interzisă: lista care identifică substanțele interzise şi metodele interzise.
Metodă interzisă: orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise.
Substanță interzisă: orice substanță sau clasă de substanțe calificată astfel în cuprinsul Listei interzise.
Managementul rezultatelor: procesul care cuprinde perioada de timp dintre notificarea prevăzută la
articolul 5 din Standardul Internațional pentru Managementul Rezultatelor sau, în anumite cazuri (de ex.,
rezultate atipice, pașaportul biologic al sportivului, încălcări privind informațiile de localizare), cum ar fi
etapele de dinaintea notificării prevăzute în mod expres în articolul 5 din Standardul Internațional pentru
Managementul Rezultatelor, trecând prin acuzație și până la soluționarea finală a cazului, incluzând finalul
procesului de audiere în primă instanță sau în apel (dacă a fost formulat apel).
Probă sau Specimen: Orice material biologic prelevat în scopul controlului doping.

8.5.1-01 Rev. 2 Ex. 0
Proprietar de proces: Director general adj.
Numele: Gabriela Ionela Andreiașu
Data: 11.01.2021 Semnătura

Acordarea
scutirilor pentru
uz terapeutic

DOCUMENT CONTROLAT
PAGINA 2/14

Scutire pentru uz terapeutic (SUT): o scutire pentru uz terapeutic permite unui sportiv care are o afecțiune
medicală să utilizeze o substanță sau metodă interzisă, însă doar dacă cerințele prevăzute la articolul 4.4
din Standardul Internațional privind Scutirile pentru Uz Terapeutic sunt respectate.
Utilizare: Utilizarea, aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace a oricărei substanțe
interzise sau metode interzise.
Informații cu caracter personal: informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile cu caracter personal intime,
legate de un participant identificat sau care poate fi identificat sau legate de alte persoane ale căror informații sunt
procesate doar în contextul activităților anti-doping ale organizațiilor anti-doping.
Prelucrarea(și termenii înrudiți, prelucrat): colectarea, accesarea, păstrarea, depozitarea, divulgarea, transferul,
transmiterea, modificarea, ștergerea sau utilizarea informațiilor cu caracter personal.
Terapeutic: despre sau în legătură cu tratamentul unei afecțiuni medicale cu agenți sau metode curative; sau a
oferi sau ajuta o vindecare.
Comisia pentru Acordarea Scutirilor de Uz Terapeutic (CSUT): este organismul desemnat de o Organizație Antidoping să examineze cererile de solicitare a SUT.
CSUT al AMAD: este organismul desemnat de AMAD să revizuiască deciziile SUT ale altor organizații anti-doping.

4. RESPONSABILITATI
Responsabilitatea alcătuirii dosarului de SUT care conține informațiile medicale, declarația
medicului și dovezile medicale revine medicului curant și sportivului care solicita scutirea.
CSUT de pe lângă ANAD este responsabilă de verificarea dosarului prin care se solicită o SUT și
emiterea unei decizii.
Secretariatul CSUT este asigurat de consilierul DGTASIRPI desemnat în acest sens prin Ordin al
președintelui ANAD.
Termenul "zile" utilizat în Standardul internațional pentru scutirile de uz terapeutic, reprezintă zile
calendaristice, dacă nu se specifică altfel.
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5. DOCUMENTE AFERENTE
Cod

851-0101

851-0103

Denumire
document

Tip

Durata de
păstrare

Unde se
păstrează

Formular
Scutire
pentru uz
terapeutic
(SUT)

Înregistrare

Per.
Valabilității

Direcția
generala
TASIRPI

Decizia
Comisiei
SUT

Înregistrare

Per.
Valabilității

Direcția
generală
TASIRPI

Arhivare

• 10 ani de la data Deciziei
de respingere
• 12 luni de la încetarea
validității SUT aprobate
• 12 luni de la data creării
pentru SUT Incomplete
• 10 ani de la data Deciziei
de respingere
• 12 luni de la încetarea
validității SUT aprobate

6. PREZENTAREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE TEXT
6.1 Criterii de acordare
Un sportiv poate solicita o SUT dacă (și doar dacă) el/ea poate demonstra că următoarele criterii de mai
jos sunt îndeplinite în funcție de balanța probabilităților:
a) Substanța sau metoda interzisă în cauză este necesară pentru a trata o afecțiune medicală diagnosticată
susținută de dovezi clinice relevante. Utilizarea substanței sau metodei interzise poate face parte dintr-o
investigație de diagnosticare necesară, mai degrabă decât un tratament în sine.
b) Utilizarea în scop terapeutic a substanței sau metodei interzise în funcție de balanța probabilităților, nu va face
să crească performanța mai mult decât revenirea la starea normală de sănătate a sportivului, în urma
tratamentului afecțiunii medicale acute sau cronice. O stare de sănătate normală a sportivului trebuie determinată
individual.
c) Substanța sau metoda interzisă este un tratament pentru afecțiunea medicală și nu există alternativă terapeutică
permisă. Medicul trebuie să explice de ce tratamentul ales a fost cel mai potrivit, de ex. bazat pe experiență, profiluri
cu efecte secundare sau alte servicii medicale. justificări, inclusiv, dacă este cazul, practică medicală specifică zonei
și capacitatea de acces la medicamente. În plus, nu este întotdeauna necesar ca sportivul să încerce și să nu-i
reușească alternativele înainte de folosirea substanței sau metodei interzise.
d) Necesitatea folosirii unei substanțe sau metode interzise nu este o consecință, parțială sau totală, a utilizării (fără
o SUT) a unei substanțe sau metode anterioare, care era interzisă la momentul unei astfel de utilizări.
Documentul AMAD intitulat Îndrumări medicale SUT, postat pe site-ul AMAD – www.wada-ama.org,
trebuie folosit pentru a ajuta la aplicarea acestor criterii în raport cu anumite afecțiuni medicale.

8.5.1-01 Rev. 2 Ex. 0
Proprietar de proces: Director general adj.
Numele: Gabriela Ionela Andreiașu
Data: 11.01.2021 Semnătura

Acordarea
scutirilor pentru
uz terapeutic

DOCUMENT CONTROLAT
PAGINA 4/14

6.2 Solicitarea unei SUT retroactive

Un sportiv poate aplica retroactiv pentru o SUT (dar trebuie să îndeplinească în continuare condițiile de la
articolul 4.2 din Standardul internațional pentru SUT si pct. 6.1 de mai sus, dacă se aplică una dintre următoarele
excepții:
a) a fost necesar un tratament de urgență pentru o afecțiune medicală;
b) nu a fost suficient timp, oportunitate sau alte circumstanțe excepționale care l-au împiedicat pe sportiv să
depună (sau CSUT să ia în considerare) o cerere de acordare SUT înainte de recoltarea probei;
c) datorită priorității la nivel național a anumitor sporturi, ANAD nu a permis sau nu a solicitat sportivului să aplice
pentru o eventuală SUT ;
d) dacă o ANAD alege să recolteze o probă de la un sportiv care nu este de nivel internațional sau național și acel
sportiv utilizează o substanță sau metodă interzisă în scop terapeutic, ANAD va permite sportivului să solicite o SUT
retroactivă; sau
e) sportivul a utilizat o substanță interzisă în afara competiției, în scop terapeutic, acea substanță fiind interzisă
doar în competiție.
În cazul sportivilor de nivel internațional și național, ANAD poate acorda o SUT retroactivă unui sportiv în
conformitate cu acest articol doar cu acordul inițial al AMAD (iar AMAD poate să fie de acord sau nu cu decizia
ANAD).
În cazul sportivilor care nu sunt de nivel internațional sau național, ANAD poate aproba o cerere de
acordare a unei SUT retroactivă în conformitate, fără să consulte AMAD prima dată; cu toate acestea, AMAD poate
revizui în orice moment decizia CSUT a ANAD de acordare a unei SUT retroactivă și aceasta poate să fie de acord
sau poate anula decizia.
Orice decizie luată de AMAD și/sau de ANAD conform prezentului articol nu poate fi invocată nici ca
apărarea procedurilor unui caz de încălcare a reglementărilor anti-doping , nici ca apel sau altfel.
Toate deciziile ANAD conform articolului 4.3, de acordare sau respingere a unei SUT, trebuie raportate
prin ADAMS în conformitate cu articolul 5.5 din Standardul International SUT.
6.3 Procedura de solicitare a SUT
Un sportiv care are nevoie de o SUT trebuie să solicite cât mai repede posibil (însemnând, în orice caz, cu
cel puțin treizeci (30) de zile înainte de următoarea sa competiţie, exceptând urgențele sau situațiile excepționale.
Sportivul trebuie să trimită la ANAD formularul de solicitare SUT prin ADAMS sau prin email la adresa
testare@anad.gov.ro. Formularul trebuie să fie semnat de medicul curant și să fie însoțit de un istoric medical
detaliat, inclusiv documentația medicului (medicilor) care a pus diagnosticul inițial (dacă este posibil) şi rezultatele
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tuturor examinărilor speciale, investigațiile de laborator şi radiografiile relevante pentru această solicitare.
Informațiile furnizate legate de diagnostic și tratament trebuie să fie sub îndrumarea documentului AMAD
corespunzător postat pe site-ul AMAD.
Un sportiv poate solicita o SUT pentru utilizarea aceleiași substanțe sau metode interzise pentru aceeași
afecțiune medicală doar unei singure organizații anti-doping. Un sportiv nu poate avea mai mult de o SUT pentru
utilizarea aceleiași substanțe sau metode interzise pentru aceeași afecțiune medicală (și orice astfel de SUT nouă
o va înlocui pe SUT anterioară, care trebuie anulată de către organizația anti-doping corespunzătoare care a emiso).
Sportivul trebuie să păstreze o copie a formularului de solicitarea SUT şi a tuturor documentelor şi
informațiilor depuse, care susțin această solicitare.
O solicitare SUT va fi luată în considerare de CSUT doar de la data primirii unui formular de solicitare
completat corespunzător, însoțit de toate documentele corespunzătoare. Solicitările incomplete vor fi înapoiate
sportivului pentru completare şi retrimitere.
Sportivul trebuie sa păstreze copii ale tuturor documentelor și informațiilor depuse.
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 experți științifici pe care îi consideră potriviți.
Orice costuri efectuate de sportiv privind depunerea solicitării SUT şi completarea acesteia, așa cum este
cerut de CSUT sunt suportate de sportiv.
CSUT va decide dacă acordă sau nu cererea, cât mai repede posibil, şi de obicei, (de exemplu, doar dacă
nu se aplică circumstanțe excepționale) în termen de 21 de zile de la primirea unei cereri complete. Atunci când o
cerere SUT este solicitată într-o perioadă de timp rezonabilă înaintea unui eveniment sportiv, CSUT trebuie să
depună toate eforturile pentru a lua o decizie înainte de startul evenimentului sportiv.
Decizia CSUT trebuie comunicată în scris sportivului şi trebuie să fie comunicată şi AMAD şi altor
organizații anti-doping prin ADAMS, în conformitate cu articolul 5.5 din Standardul internațional SUT în termen
de 21 de zile.
Agenția sesizează Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic prin consilierul
responsabil sa asigure secretariatul CSUT. Consilierul responsabil pune la dispoziția membrilor CSUT,
documentele primite de la sportiv, pentru a fi analizate de fiecare membru al comisiei. Ultima persoană
care aprobă decizia CSUT este președintele comisiei SUT.
CSUT analizează dosarul, iar în cazul în care constată că dovezile medicale sunt insuficiente poate
solicita investigații suplimentare, pe cheltuiala sportivului sau a structurii sportive responsabile.
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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 substanței 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. După caz, durata valabilității trebuie
să fie sub îndrumarea documentului AMAD Îndrumări medicale SUT.
O SUT va fi retrasă înainte de expirare dacă sportivul nu îndeplinește cerințele şi condițiile impuse de CSUT
care a acordat SUT. Opțional, o SUT poate fi anulată după analizarea de către AMAD sau după apel.
O decizie de neacordare a unei SUT va conține și o motivare a neacordării. Referitor la acordarea SUT,
informațiile comunicate trebuie să includă (în limba engleză sau franceză):
a. dacă sportivului i s-a permis să solicite o SUT retroactiv conform articolului 4.1 din Standardul internațional
pentru SUT și o explicație a motivului (motivelor), sau dacă sportivului i s-a permis să solicite și i s-a acordat o SUT
retroactiv conform articolului 4.3 din Standardul internațional pentru SUT și o explicație a motivului (motivelor).
b. substanța sau metoda aprobată şi dozarea, frecvența calea de administrare admisă, durata SUT( și, dacă diferă
durata tratamentului prescris) şi orice condiții impuse care au legătură cu SUT, şi
c. formularul de solicitare SUT şi informațiile medicale importante, care demonstrează că prevederile articolului
4.2 din Standardul internațional pentru SUT referitoare la o astfel de SUT (accesate numai de AMAD, organizația
națională anti-doping a sportivului şi federația internațională, şi de organizatorului de evenimente sportive majore
care organizează un eveniment sportiv la care sportivul dorește să participe) au fost îndeplinite.
6.4 Emiterea unei decizii
CSUT aprobă solicitarea de acordare a SUT, completează formularul Decizie [8.5.1-01-03], îl
semnează și îl transmite secretarului Comisiei SUT pentru a îl transmite sportivului.
Ultima persoană din CSUT care semnează Decizia [8.5.1-01-03] SUT este președintele CSUT. Decizia
[8.5.1-01-03] se ia în termen de 21 de zile de la data solicitării unei SUT.
Toate Deciziile [8.5.1-01-03] se comunică prin programul ADAMS, Agenției Mondiale Anti-Doping,
inclusiv dosarul medical care susține diagnosticul tradus în limba engleză/franceză.
Fiecare SUT va avea o perioadă determinată care va expira automat la sfârșitul perioadei. Dacă
sportivul trebuie să continue tratamentul va trebui să depună o nouă cerere pentru SUT, înainte de
expirarea termenului astfel încât sa fie timp să se ia o decizie nouă înaintea expirării termenului.
O decizie de recunoaștere se comunică sportivului și prin ADAMS.
O decizie de nerecunoaștere trebuie motivată și transmisă sportivului.
Sportivul poate începe tratamentul de la data la care a luat cunoștință de decizia de acordare a
scutirii pentru uz terapeutic.
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Un sportiv, care trebuie să utilizeze o substanță 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 național.
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 substanței 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 îndeplinește cerințele şi condițiile impuse
de CSUT. Opțional, o SUT poate fi anulată după analizarea de către AMAD sau după apel.
Atunci când un rezultat pozitiv este înregistrat la scurt timp după ce o SUT pentru substanța
interzisă în cauză a expirat sau a fost retrasă sau anulată, ANAD (articolul 7.2 din Cod) va examina dacă
rezultatul este în concordanță cu utilizarea substanței interzise înainte de expirarea, retragerea sau
revocarea SUT. Dacă da, o astfel de utilizare (şi orice prezență a substanței interzise în proba sportivului)
nu este considerată o încălcare a reglementărilor anti-doping.
În cazul în care, după acordarea SUT, sportivul solicită o doză, frecvență, cale şi durată semnificativ
diferite ale administrării substanței sau metodei interzise față de cele menționate în SUT, el/ea trebuie să
solicite o nouă SUT. Dacă prezența, utilizarea, posesia sau administrarea substanței sau metodei interzise
nu este în conformitate cu termenii acordării SUT, faptul că sportivul deține o SUT nu va împiedica
înregistrarea unei încălcări a reglementărilor anti-doping.

6.5 Criterii de recunoaștere a SUT
O SUT a altei organizații anti-doping va fi recunoscuta de ANAD dacă respectă toate criteriile de
acceptare prevăzute în Standardul internațional pentru SUT.
O SUT națională va fi recunoscută la nivel internațional conform reglementărilor FI/Organizatorului
de evenimente majore.
Dacă o FI dorește să testeze un sportiv care nu este de nivel internațional, trebuie să recunoască
SUT aprobată de CSUT a ANAD, mai puțin în cazul în care sportivul solicită să aplice pentru recunoașterea
SUT deoarece concurează într-un eveniment internațional.
Cererile de recunoaștere a unei SUT incomplete vor fi înapoiate sportivului pentru completare şi
retrimitere. De asemenea, CSUT poate solicita sportivului sau medicului lui/ei orice informaţii, examinări sau
radiografii suplimentare, sau alte informații, care sunt necesare în vederea luării în considerare a cererii de
recunoaștere SUT a sportivului, şi/sau poate solicita asistență din partea unor medici sau experți științifici pe care
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îi consideră potriviți.
Orice costuri efectuate de sportiv privind cererea de recunoaștere SUT şi completarea acesteia, așa cum
este cerut de CSUT sunt suportate de sportiv.
CSUT va decide dacă recunoaște sau nu o SUT cât mai repede posibil, şi de obicei (de exemplu, doar dacă
nu se aplică circumstanțe excepționale) în termen de 21 de zile de la primirea unei cereri de recunoaștere
complete. Atunci când o cerere este solicitată într-o perioadă de timp rezonabilă înaintea unui eveniment sportiv,
CSUT trebuie să depună toate eforturile pentru a lua o decizie înainte de startul evenimentului sportiv.
Decizia CSUT trebuie comunicată în scris sportivului şi va fi comunicată şi AMAD şi altor organizații antidoping prin ADAMS. O decizie de nerecunoaștere a unei SUT trebuie să conțină motivarea nerecunoașterii.
Dacă o federație internațională alege să testeze un sportiv care nu este un sportiv de nivel
internațional, trebuie să recunoască o SUT acordată de organizația anti-doping a acelui sportiv doar dacă
sportivului i se cere să-i fie recunoscută SUT conform articolelor 5.8 și 7.0 din Standardul International
pentru SUT, de exemplu în cazul în care sportivul concurează în cadrul unui eveniment internațional.
6.6 Agenția inițiază cercetări privind posibile încălcări ale reglementărilor anti-doping în următoarele
situații:
a) sportivul nu se conformează cu promptitudine condițiilor impuse:
b) nu utilizează substanța şi/sau metoda interzisă în strictă concordanță cu termenii stabiliți;
c) nu răspunde la apelul de a reduce doza sau a înceta folosirea continuă a substanței şi/sau metodei
interzise;
d) în cazul în care SUT se acordă pentru un diuretic și în urma controlului doping se depistează și o
substanță interzisă la nivelul pragului de infracțiune sau sub prag.
7. REVIZUIREA DECIZIILOR DE CĂTRE AMAD
Articolul 4.4.6 din Cod prevede că AMAD, în anumite cazuri, trebuie să revizuiască deciziile SUT ale
federațiilor internaționale 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 întrunește cerințele articolului 5.2 de a
realiza astfel de revizuiri.
Fiecare cerere de revizuire trebuie depusă în scris la AMAD şi trebuie să fie însoțită de plata taxei
cererii stabilită de AMAD, precum şi copiile tuturor informațiilor menționate la articolul 6.2 din Standardul
internațional pentru SUT (sau, în cazul analizării refuzului unei SUT, toate informațiile pe care sportivul le-a
depus în legătură cu solicitarea SUT originală). Cererea trebuie trimisă într-un exemplar părților care se vor
constitui părți ale revizuirii şi sportivului (dacă el/ea nu solicită revizuirea).
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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 totuși apelată, așa 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, așa cum
este prevăzut la articolul 6.5 din Standardul internațional pentru SUT, şi/sau poate solicita sprijin din partea
unor medici sau experți științifici pe care îi consideră potriviți.
CSUT al AMAD va anula orice solicitare a unei SUT care nu este în conformitate cu prevederile
articolului 4.1 din Standardul internațional pentru SUT. 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
menționată de AMAD (care nu va fi înainte de data înștiințării sportivului de către AMAD). Anularea nu se
va aplica retroactiv, iar rezultatele sportivului înaintea de o astfel de înștiințare nu vor fi descalificate. Atunci
când anularea SUT a fost una retroactivă, totuși, anularea va fi de asemenea retroactivă.
CSUT al AMAD va anula orice respingere a unei SUT atunci când solicitarea SUT întrunește
prevederile articolului 4.1 din Standardul internațional pentru SUT, de exemplu, va acorda SUT.
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 federației internaționale (și, dacă este cazul,
organizatorului de evenimente majore).

8. CONTESTAREA DECIZIILOR
Conform Legii 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, sportivul poate face
apel asupra deciziei CSUT la Comisia de Apel.
9. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR
Membrii CSUT au obligația de a semna un formular privind conflictul de interese și
confidențialitatea.
Aceștia vor păstra confidențialitatea următoarelor informaţii:
a. Toate informațiile medicale furnizate de sportiv şi de medicul (medicii) implicați în îngrijirea sportivului.
b. Toate detaliile din cerere inclusiv numele medicului (medicilor) implicat (ţi) în cazul respectiv.
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Experții contactați de CSUT sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor ca și membri
CSUT și să semneze declarațiile de confidențialitate și conflict de interese.
Dacă sportivul dorește să revoce dreptul unui CSUT de a obține vreo informație medicală în numele său,
acesta trebuie să-şi înștiințeze în scris medicul personal asupra unei astfel de revocări, prevăzând, ca un rezultat al
unei astfel de revocări, solicitarea sportivului privind o SUT sau privind recunoașterea unei SUT existente vor fi
considerate retrase fără aprobare/recunoaștere de a fi acordate.
Angajații ANAD care intră în contact cu SUT sunt instruiți, la angajare, privind conflictul de interese
și legea confidențialității, reglementate în Romania.
Sportivii sunt informați de siguranța folosirii datelor personale pe formularul de control doping și
pe formularul de solicitare a SUT.
Un sportiv care solicită acordarea unei SUT sau recunoașterea unei SUT trebuie să-şi dea
consimțământul scris:
a. pentru transmiterea tuturor informațiilor legate de solicitare tuturor membrilor CSUT cu autoritate de a
revizui dosarul conform Standardului International şi, dacă este cazul, altor medici independenți sau experți
științifici şi tuturor celor implicați (inclusiv personalul AMAD) în managementul, revizuirea sau contestarea
cererilor SUT.
b. pentru ca medicul (medicii) sportivului să furnizeze CSUT la cerere, orice informație privind sănătatea pe
care CSUT o consideră necesară în vederea luării în considerare şi stabilirii solicitării sportivului, şi
c. pentru ca decizia privind solicitarea să fie distribuită prin ADAMS tuturor organizațiilor anti-doping cu
autoritate de testare şi/sau autoritate a managementului rezultatelor asupra sportivului.
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10. DIAGRAME DE PROCES

1. PROCEDURA SUT DACĂ SPORTIVUL NU ESTE UN SPORTIV DE NIVEL INTERNAȚIONAL ATUNCI CÂND ESTE
NECESARĂ O SUT
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2. Procedura dacă sportivul este un sportiv de nivel internațional (și se supune reglementărilor
SUT ale federației internaționale) atunci când este necesară o SUT
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3. Sportivul participă la un eveniment sportiv unde organizatorul evenimentului major (sau MEO)
are propriile reglementări privind SUT
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