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Fișă informativă: schimbări semnificative în 2021 privind SIRCS 
 

Concentrarea pe sprijinirea conformității 

● WADA se concentrează pe sprijinirea conformității 
Semnatarilor- sancțiunile pentru nerespectare sunt 
o măsură de ultimă instanță. 

Procesul de conformitate simplificat 

● Noi neconformități identificate în timpul procesului 
de verificare a conformității în desfășurare se vor 
adăuga unui proces continuu și termenul pentru 
corecție va fi adaptat în consecință. 

● Dacă un semnatar corectează problema unei 
neconformități, procedura va fi încheiată și nu vor fi 
impuse consecințe, cu excepția cazului în care: 

o Problema a ajuns la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS), care constată că neconformitatea a 
rezultat într-un prejudiciu ireparabil pentru lupta împotriva dopajului și decide să impună 
consecințe; și / sau 

o Au fost suportate costuri pentru urmărirea cazului înainte de CAS și acestea trebuie 
acoperite de către Semnatar. 

Conformitate continuă consolidată 
Monitorizarea 
 

● WADA poate utiliza diverse mijloace de monitorizare respectând cerințele Codului, inclusiv 
perioada de când neconformitățile au fost corectate și până la următoarea raportare sau 
audit de conformitate. 

● S-au adăugat mai multe detalii despre cum WADA va monitoriza și se va asigura de 
Respectarea Codul de către organizatorii de evenimente majore (OEM), inclusiv: 
o Chestionar personalizat de conformitate a codului (CCC); 
o Cronologie adaptată evenimentelor majore pentru finalizarea oricăror acțiuni corective; și 
o Includerea auditorilor WADA în echipa de observatori independenți la evenimentele 
majore pentru a monitoriza și revizui conformitatea în vederea programului anti-doping al 
următorului eveniment major al OEM. 
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Modificări ale posibilelor consecințelor pentru nerespectarea conformității 
 

● Clasificarea cerințelor Codului (și acțiunile corective corelate / consecințele) luând în 
considerare  importanța acestora s-a schimbat în „Critic”, „Prioritate înaltă” și „General” (a 
fost „Altele”).  

● Lista posibilelor consecințe a fost mutată din Standardul Internațional privind respectarea 
Codului de către Semnatari în Cod.  

● Lista posibilelor consecințe a fost extinsă și include acum:  
o Capacitatea de a suspenda finanțarea până când neconformitatea este corectată; 
o Posibilitatea de a refuza dreptul de a găzdui evenimente folosind o abordare eșalonată, 
începând cu evenimente regionale, apoi Campionate Mondiale și, în cele mai grave cazuri 
Jocuri Olimpice / Paralimpice); 
o Posibilitatea de a refuza dreptul de a participa la evenimente folosind o abordare 
eșalonată, începând cu evenimente regionale etc .; începând cu oficialii și, în cele mai grave 
cazuri, excluderea sportivilor); 
o Posibilitatea de a impune amenzi pentru nerespectarea nu numai a cerințelor „Critice”, ci 
și a cerințelor „Prioritate înaltă”; 
o Eliminarea plafonului pentru amendă pentru nerespectarea cerințelor „Critice”; și 
o Posibilitatea ca semnatarii din afara Mișcării Olimpice să-și piardă statutul de semnatari ai 
codului, fără dreptul la rambursarea a oricăror taxe anuale plătite. 

 

 
 


