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Textul oficial al Standardului Internațional pentru Testare și Investigații va fi păstrat de AMAD 
și va fi publicat în engleză și franceză. În cazul unui conflict între versiunea în limba engleză și 
cea în limba franceză, versiunea în limba engleză va prevala.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardul internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic 
 
 
Standardul internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic al Codului Mondial Anti-Doping re-
prezintă un Standard internaţional obligatoriu, dezvoltat ca parte a Programului mondial anti-doping. 
Acesta a fost elaborat în colaborare cu semnatarii, autoritățile publice și alte părți interesate relevante. 
 
 
Standardul internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic a fost adoptat pentru prima oară în 
2004 şi a intrat în vigoare pe data de 1 iunuarie 2005. StandardulInternaţional privind Scutirile 
pentru Uz Terapeutic  a fost revizuit de șase ori, prima datăîn dup[ aceea în 2009, 2010, 2011 ș 
2015. SISUT a fost revizuit a cincea oară în 2008 și a șasea oară în 2019. Versiunea revizuită  a 
fost aprobată de Comitetul Executiv al Agenţiei Mondiale Anti-Doping.  la Conferința Mondială 
de la Katowice pe data de 7 noiembrie 2019 și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. 
 
 
 
Publicat de: 
 
Agenţia Mondială Anti-Doping 
Stock Exchange Tower 
800 Place Victoria (suite 1700) 
PO Box 120 
Montreal, Quebec 
Canada H4Z 1B7 
 
www.wada-ama.org  
 
Tel: +1 514 904 9232 
Fax: +1 514 904 8650 
E-mail: code@wada-ama.org 
 

http://www.wada-ama.org/
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6.0  Procesul de solicitare a unei scutiri pentru uz terapeutic  
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PARTEA ÎNTÂI: INTRODUCERE, PREVEDERI ALE CODULUI, 

PREVEDERI ALE STANDARDULUI INTERNAȚIONAL  

ŞI DEFINIŢII 

1.0. INTRODUCERE ŞI SCOP 

 

 Standardul internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic al Codului 

Mondial Anti-Doping reprezintă un Standard internaţional obligatoriu, dezvoltat 

ca parte a Programului mondial anti-doping. 

 
Scopul Standardului internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic este de a 

stabili (a) condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea acordării unei Scutiri pentru uz 

terapeutic (sau SUT), permiţând prezenţa unei substanţe interzise într-o probă a 

sportivului sau utilizarea sau tentativa de utilizare a sportivului, posesia şi/sau 

administrarea sau tentativa de  administrare  a unei substanţe sau  metode interzise în 

scopuri terapeutice, (b) responsabilităţile impuse Organizaţiilor Anti-Doping privind 

luarea şi comunicarea deciziilor SUT, (c) procesul unui sportiv de solicitate a unei SUT, 

(d) procesul unui sportiv de obţinere a unei SUT aprobate de către o Organizaţie Anti-

Doping recunoscută de o altă Organizaţie Anti-Doping, (e) procesul de revizuire a 

deciziilor SUT de către AMAD şi (f) confidenţialitatea strictă a prevederilor care se 

aplică în procesul SUT.  

 

Termenii utilizaţi în acest Standard Internaţional, care sunt specificați în Cod 

sunt scriși cu caractere italice Termenii menţionaţi în acest sau în alt Standard in-

ternaţional sunt subliniaţi. 

 

2.0. PREVEDERILE CODULUI 

Următoarele articole din Codul  2021 se referă în mod direct la Standardul 

internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic, acestea pot fi obținute prin 

raportare la Cod: 
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Articolul 4.4 din Cod: Scutirile pentru uz terapeutic (SUT) 

 

Articolul 13.4. din Cod: Apeluri referitoare la SUT  

  

 

 

 

3.0. DEFINIŢII ȘI INTERPRETARE  

3.1. Termeni definiţi în Codul2021, care sunt folosiţi în Standardul Internaţional privind 

scutirile pentru uz terapeutic: 

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 operaţiunile lor anti-doping, în conformitate cu 

legislaţia privind protecţia datelor personale.  

 

Administrare: Punerea la dispoziţie, 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 Substanţă Interzisă sau o Metodă 

Interzisă. Totuşi, această definiţie nu va include acţiunile personalului medical 

de bună credinţă cu privire la o Substanţă Interzisă sau o Metodă Interzisă 

utilizată pentru scopuri terapeutice si reale sau pe baza unei alte justificări 

acceptabile, şi nu va include activităţi care implică Substanţe Interzise care nu 

sunt interzise în afara competiţiei – decât dacă circumstanţele evaluate în 

ansamblul lor demonstrează că respectivele Substanţe Interzise fie nu sunt 

destinate unor scopuri reale şi legale fie sunt utilizate pentru a îmbunătăţi 

performanţa 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 
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Standardului Internaţional pentru Laboratoare,   prezenţa unei substanţe 

interzise, a metaboliţilor sau markerilor ei într-o probă biologică sau dovezi 

ale utilizării unei metode interzise. 

 

Organizaţie anti–doping: AMAD sau un semnatar care este responsabil cu 

adoptarea de reguli pentru iniţierea, implementarea sau aplicarea oricărei 

părţi din procesul de control doping. Aceasta include, spre exemplu, 

Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, alţi 

organizatori de manifestări sportive majore care efectuează testarea în cadrul 

acestor manifestări sportive, federaţiile internaţionale şi organizaţiile 

naţionale anti-doping. 

 

Sportiv: Orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel 

internaţional (definit ca atare de fiecare federaţie internaţională) sau la nivel 

naţional (definit ca atare de fiecare organizaţie naţională anti-doping). O 

organizaţie anti-doping poate alege să aplice reglementările anti-doping unui 

sportiv care nu este nici de nivel internaţional, nici de nivel naţional, şi astfel 

să încadreze sportivul respectiv în definiţia ”Sportivului”. În privința unui 

sportiv care nu este nici de nivel internaţional, nici de nivel naţional, o 

organizaţie anti-doping poate alege: să efectueze o testare limitată sau să nu 

efectueze nicio testare; să analizeze probe pe un meniu mai redus decât 

meniul complet prevăzut pentru Substanţele Interzise; să solicite informaţii 

sumare de localizare sau să nu solicite deloc informaţii de localizare; sau să nu 

solicite în avans Scutiri pentru Uz Terapeutic. Totuşi, dacă s-a comis o 

încălcare a reglementărilor anti-doping prevăzute în articolele 2.1, 2.3 sau 2.5 

de către un sportiv asupra căruia o organizație anti-doping a ales să-și 

exercite autoritatea de testare şi care concurează la un nivel inferior celui 

internaţional sau naţional, atunci Consecinţele prevăzute în Cod trebuie 

aplicate. În scopul articolelor 2.8 şi 2.9 şi în scopul informării şi educaţiei anti-

doping, orice persoană care participă la activitatea sportivă sub autoritatea 
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unui semnatar, guvern, sau a unei alte organizaţii sportive care acceptă Codul 

este considerată un ”Sportiv”. 

 

(Comentariu la termenul de Sportiv:  persoanele care participă la activități 

sportive pot intra intr-una din următoarele categorii: 1) sportivi de nivel 

internațional, 2) sportivi de nivel național, 3) persoane care nu sunt sportivi de 

nivel internațional sau național dar asupra cărora  federația internațională sau 

organizația națională anti-doping a ales să exercite autoritatea sa, 4) sportivi 

practicanți ai sportului recreativ, și 5) persoane asupra cărora nicio federație 

internațională sau organizație națională anti-doping nu are sau nu a ales să 

aibă autoritate. Toți sportivii de nivel internațional sau național fac subiectul 

reglementărilor anti-doping ale Codului, urmând ca definiția exactă a sportului 

de nivel internațional și național să fie stabilită în reglementările anti-doping ale 

federațiilor internaționale și ale organizațiilor naționale anti-doping.) 

Tentativă: Implicarea intenţionată într-o acţiune care constituie un pas 

important în desfăşurarea unei activităţi plănuite să culmineze cu comiterea 

unei încălcări a reglementărilor anti-doping. În orice caz, nu se va stabili o 

încălcare a reglementărilor anti-doping doar pe baza tentativei de a comite o 

astfel de încălcare, dacă persoana renunţă la tentativă mai înainte ca aceasta 

să fie descoperită de o terţă parte, neimplicată în respectiva tentativă. 

CAS: Curtea de Arbitraj Sportiv 

 

Cod: Codul Mondial Anti-Doping 

 

Competiţie: o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară. De 

exemplu, un meci de baschet sau finala olimpică la cursa de 100 m. Pentru 

cursele pe etape şi alte întreceri sportive în care premiile sunt acordate zilnic 

sau într-o altă modalitate intermediară, distincţia între o competiţie şi o 

manifestare sportivă va fi făcută conform regulamentelor respectivei federaţii 

internaţionale. 
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În competiţie: Perioada care începe la ora 11:59 p.m. în ziua de dinaintea 

unei competiţii în care sportivul este programat să participe şi care se termină 

la finalul unei astfel de competiţii şi al procesului de prelevare a probelor legat 

de acea competiţie. Cu toate acestea, AMAD poate aproba, într-un anumit 

sport, o definiței alternativă dacă o federație internațională oferă o justificare 

rezonabilă pentru care este necesară o definiție diferită în sportul său; după 

aprobarea AMAD în acest sens, definiția alternativă va fi luată în considerație 

de toți organizatorii de evenimente sportive majore, pentru acel sport. 

 

(Comentariu la În-competiție: existența unei definiții universal acceptate 

pentru termenul în-competiție asigură o mai mare armonizare între sportivii din 

toate sporturile, elimină sau reduce confuzia în rândul sportivilor în legătură cu 

termenele relevante pentru testarea în-competiție, evită rezultate analitice 

pozitive inadvertente între competiții pe durata unei manifestări sportive și ajută 

la prevenirea oricăror potențiale beneficii privind sporirea performanței de la 

substanțele interzise în-afara-competiției și suprapuse peste perioada 

competiției.) 

Manifestare sportivă internaţională: o manifestare sau o competiţie sportivă 

pentru care Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional 

Paralimpic, o federaţie internaţională, un organizator de manifestări sportive 

majore sau o altă organizaţie sportivă internaţională este organismul 

decizional sau desemnează oficialii tehnici pentru acea manifestare sportivă. 

Sportiv de nivel internaţional: Sportivi care concurează la nivel 

internaţional, conform definiţiei date de fiecare Federaţie Internaţională, în 

conformitate cu Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 

 

(Comentariu la Sportiv de nivel internațional: În conformitate cu Standardul 

Internaţional pentru Testare şi Investigaţii, federaţia internaţională este liberă 

să decidă criteriile pe care le va folosi în clasificarea sportivilor ca sportivi de 

nivel internaţional, de ex., în raport cu clasamentul, cu participarea la o anumită 

manifestare sportivă internaţională, cu un anumit tip de licenţă, etc. Totuşi, 
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respectiva federaţie trebuie să facă publice aceste criterii într-o formulă clara şi 

concisă, astfel încât sportivii să poată determina cu rapiditate şi cu uşurinţă 

momentul în care vor fi incluşi în categoria sportivilor de nivel internaţional. De 

exemplu, în cazul în care criteriile includ participarea la anumite manifestări 

sportive internaţionale, atunci federaţia internaţională trebuie să facă publică o 

lista cu aceste manifestări sportive internaţionale.) 

 

Standard internaţional: Un standard adoptat de AMAD în sprijinul 

prevederilor Codului. Respectarea standardului internaţional (spre deosebire 

de un alt standard, o altă  practică sau procedură alternativă) este suficientă 

pentru a concluziona că procedurile la care se face referire în standardul 

internaţional au fost îndeplinite în mod corespunzător. Standardele 

internaţionale vor include orice document tehnic elaborat pe baza lor. 

 

Organizatori de manifestări sportive majore: Asociaţiile continentale ale 

Comitetelor  Naţionale Olimpice şi alte organizaţii internaţionale sportive 

multi-disciplinare, care funcţionează drept organism decizional al oricăror 

manifestări sportive continentale, regionale sau internaţionale. 

Organizaţie naţională anti-doping: acea entitate∕acele entităţi 

desemnată∕desemnate de fiecare ţară ca având autoritatea şi responsabilitatea 

principală  de a adopta şi implementa reglementările anti-doping, de a 

conduce activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor şi 

audierile, toate la nivel naţional. Dacă această desemnare nu a fost făcută de 

autoritatea∕autorităţile publice competentă∕competente, entitatea respectivă va 

fi Comitetul Naţional Olimpic al ţării respective sau entitatea pe care acesta o 

va desemna. 

Sportiv de nivel naţional: Sportivii care concurează într-o disciplină 

sportivă la nivel naţional, conform definiţiei elaborate de fiecare organizaţie 

naţională anti-doping în conformitate cu Standardul Internaţional pentru 

Testare şi Investigaţii. 

În afara competiţiei: Orice perioadă care nu este în competiţie. 
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Posesia: posesia fizică, de fapt, sau reală (care nu va fi dovedită decât dacă 

persoana exercită control exclusiv sau intenţionează să exercite control 

exclusiv asupra substanţei interzise sau metodei interzise, sau a locurilor în 

care se află o substanţă interzisă sau o metodă interzisă). Totuşi, dacă 

persoana nu exercită control exclusiv asupra substanţei interzise sau metodei 

interzise, sau a locurilor în care se află o substanţă interzisă sau o metodă 

interzisă, posesia de fapt se va demonstra doar dacă persoana a ştiut despre 

prezenţa substanţei interzise sau a metodei interzise şi a intenţionat să exercite 

control asupra acesteia. Însă, nu se va putea considera o încălcare a 

reglementărilor anti-doping numai pe baza posesei dacă, înaintea primirii 

înştiinţării conform căreia persoana a comis o încălcare a reglementărilor 

anti-doping, persoana a întreprins acţiuni concrete demonstrând că nu a 

intenţionat niciodată să aibă posesie şi a renunţat la posesie declarând acest 

fapt în mod explicit organizaţiei anti-doping. În pofida oricărei dispoziţii 

contrare din această definiţie, cumpărarea (inclusiv prin orice mijloc 

electronic sau de altă natură) a unei substanţe interzise sau metode interzise 

constituie posesie savârşită de către persoana care realizează cumpărarea.  

 

(Comentariu la Posesie: În virtutea acestei definiţii, steroizii anabolici 

găsiţi în maşina unui sportiv vor constitui o încălcare numai dacă sportivul nu 

demonstrează faptul că altcineva a folosit maşina; în respectiva situaţie, 

organizaţia anti-doping trebuie să demonstreze că, deşi sportivul nu a avut 

control exclusiv asupra maşinii, acesta a ştiut despre steroizii anabolici şi a 

intenţionat să preia controlul asupra acestora. În mod similar, dacă steroizii 

anabolici sunt găsiţi într-o trusă medicală la domiciliu, sub controlul comun al 

sportivului şi a partenerului de viaţă, organizaţia anti-doping trebuie să 

stabilească că sportivul ştia că steroizii anabolici se aflau în trusă şi că acest 

sportiv intenţiona să exercite controlul asupra steroizilor. Actul în sine de a 

cumpăra o substanţă interzisă constituie posesie, chiar şi în cazul în care, de 

exemplu, produsul nu soseşte la destinaţie, sau este primit de altcineva sau 

este trimis la adresa unui terţ.) 
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Lista interzisă: lista care identifică substanţele interzise şi metodele 

interzise. 

 

Metodă interzisă: orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise. 

 

Substanţă interzisă: orice substanţă sau clasă de substanţe calificată astfel 

în cuprinsul Listei interzise. 

 

Sportiv practicant al sportului recreativ: o persoană fizică care este definită 

astfel de către organizația națională anti-doping relevantă; totuși, termenul 

nu va include nicio persoană care, timp de cinci ani înainte de săvârșirea unei 

încălcări a reglementărilor anti-doping, a fost sportiv de nivel internațional 

(așa cum este definit de fiecare federație internațională în conformitate cu 

Standardul Internațional pentru Testare și Investigații) sau sportiv de nivel 

național (așa cum este definit de fiecare organizație națională anti-doping, în 

conformitate cu Standardul Internațional pentru Testare și Investigații), a 

reprezentat o țară la o manifestare sportivă internațională la o categorie 

deschisă sau a fost inclus într-un lot de testare înregistrat sau în alt lot 

cuprinzând informații de localizare deținut de orice federație internațională 

sau organizație națională anti-doping. 

 

(Comentariu la Sportiv practicant al sportului recreativ: termenul 

”categorie deschisă” are ca scop excluderea competițiilor care sunt limitate la 

categoriile de juniori sau grupuri de vârstă.) 

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 
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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. 

 

(Comentariu la Probă sau Specimen: S-a susţinut uneori că prelevarea de 

probe de sânge este contrară preceptelor unor grupuri religioase sau culturale. 

S-a stabilit că aceste afirmaţii sunt lipsite de temei.) 

 

Testare: Acele părţi ale procesului de control doping care implică 

planificarea distribuirii testelor, prelevarea probelor, manipularea probelor şi 

transportul  probelor la laborator. 

 

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 și în Standardul 

Internațional privind Scutirile pentru Uz Terapeutic sunt respectate. 

Utilizare: Utilizarea, aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin 

orice mijloace a oricărei substanţe interzise sau metode interzise. 

 

AMAD: Agenţia Mondială Anti-Doping.  

3.2.  Termenii definiți în Standardul internaţional pentru protecţia datelor cu caracter 

personal 

Informaţii cu caracter personal: informaţiile, inclusiv, dar fără a se limita la 

informaţiile cu caracter personal intime, legate de un participant identificat sau care 

poate fi identificat sau legate de alte persoane ale căror informaţii sunt procesate doar în 

contextul activităţilor anti-doping ale organizaţiilor anti-doping. 

(Comentariula informații cu caracter personal: Se înţelege că informaţiile cu 
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caracter personal includ, dar nu se limitează la informaţiile legate de numele, ziua de 

naştere, detaliile de contact ale unui sportiv şi afilierile sportive, informaţiile privind 

localizarea sportivului, SUT (dacă există), rezultatele testelor  anti-doping şi 

managementul rezultatelor (inclusiv audieri disciplinare, apeluri şi sancţiuni). 

Informaţiile cu caracter personal mai includ şi detalii personale şi informaţii de contact 

legate de alte persoane, cum ar fi personalul medical şi alte persoane care lucrează, 

tratează sau asistă un sportiv în contextul activităţilor anti-doping. Astfel de informaţii 

rămân informaţii cu caracter personal şi sunt ajustate de acest Standard internațional 

pe parcursul întregii durate a procesării sale,  fără a se ţine seama dacă persoana 

respectivă rămâne implicată în sport). 

Prelucrarea(și termenii înrudiți, prelucrat): colectarea, accesarea, păstrarea, 

depozitarea, divulgarea, transferul, transmiterea, modificzarea, ștergerea sau 

utilizarea informațiilor cu caracter personal. 

3.3  Termenii specifici definiţi în Standardul internaţional privind scutirile pentru uz 

terapeutic.  

Terapeutic: despre sau în legătură cu tratamentul unei afecțiuni medicale cu agenţi 

sau metode curative; sau a oferi sau ajuta o vindecare. 

Comitetul pentru Acordarea Scutirilor de Uz Terapeutic (CSUT): este orga-

nismul desemnat de o Organizaţie Anti-doping să examineze cererile de solicitare a 

SUT. 

CSUT al AMAD: este organismul desemnat de AMAD să revizuiască deciziile SUT 

ale altor organizaţii anti-doping.  

3.4. Interpretare: 

3.4.1Textul oficial al Standardului internaţional privind scutirile pentru uz va fi 

publicat în engleză şi franceză. În cazul unui conflict între cele două variante, varianta 

în engleză va prevala.  



 15 

3.4.2 Ca și Codul, Standardul internațional pentru scutirile de uz terapeutic a  fost 

elaborat luând în considerare principiile proporționalității, drepturilor omului și altor 

principii legale aplicabile. Acesta va fi interpretat și aplicat în acest sens. 

3.4.3 Comentariile care aduc diverse dispoziții din Standardul internațional pentru 

scutirile de uz terapeutic sunt utilizate pentru a ghida interpretarea acestuia.  

3.4.4 Dacă nu se specifică altfel, trimiterile la secțiuni și articole sunt trimiteri la 

secțiunile și articolele din Standardul internațional pentru scutirile de uz terapeutic. 

3.4.5 În cazul în care termenul "zile" este utilizat în Standardul internațional pentru 

scutirile de uz terapeutic, aceasta înseamnă zile calendaristice, dacă nu se specifică 

altfel. 

3.4.6 Anexele la Standardul internațional pentru scutirile de uz terapeutic au același 

statut obligatoriu ca și restul Standardului internațional. 
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PARTEA A DOUA: STANDARDELE ŞI PROCESUL PENTRU ACORDAREA 

SUT 

 

4.0. OBŢINEREA UNEI SUT 

 

4.1    Un sportiv care trebuie să utilizeze o substanță sau o metodă interzisă în scop  

terapeutic trebuie să solicite și să obțină o SUT în conformitate cu articolul 4.2 

pentru a utiliza sau deține substanța sau metoda în cauză. 

 Cu toate acestea, un sportiv poate aplica retroactiv pentru o SUT (dar trebuie să 

îndeplinească în continuare condițiile de la articolul 4.2, 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 prioritizării la nivel național a anumitor sporturi, organizația anti-doping 

națională a sportivului nu a permis sau nu a solicitat sportivului să aplice pentru o 

eventuală SUT  (a se vedea comentariul la articolul 5.1); 

d) dacă o organizație anti-doping 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, organizația anti-doping trebuie să permită 

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. 

[Comentariu la articolul 4.1 c), (d) și (e): Astfel de sportivi sunt sfătuiți să aibă un 

dosar medical pregătit care să demonstreze necesitatea unei SUT prevăzute la 

articolul 4.2, în cazul în care este necesară o solicitare pentru o SUT retroactivă 

după recoltarea probei .] 

[Comentariu la articolul 4.1 (e): Aceasta se referă la situațiile în care, un sportiv 

folosește o substanță în afara competiției, în scop terapeutic,care este interzisă 
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doar în competiție, dar există riscul ca substanța să rămână în organismul său în 

timpul competiției. În astfel de situații, organizația anti-doping trebuie să permită 

sportivului să solicite o SUT retroactivă (dacă sportivul nu a depus deja o cerere în 

acest sens). De asemenea, se urmărește evitarea evaluării în avans de către 

organizația anti-doping a solicitărilor SUT care nu sunt necesare.] 

4.2  Un sportiv poate solicita o SUT dacă (și doar dacă) el/ea poate demonstra că 

criteriile de mai jos sunt îndeplinite  în funcție de balanța probabilităților: 

a) Substanţa sau metoda interzisă în cauză este necesară pentru a trata o 

afecţiune medicală diagnosticată  susținută de dovezi clinice relevante. 

(Comentariu la articolul 4.2, a): Utilizarea substanţei sau metodeiinterzise poate 

face parte dintr-o investigație de diagnosticare necesară, mai degrabă decât un 

tratament în sine.)  

b) Utilizarea în scop terapeutic a substanţei sau metodei interzise în funcție de 

balanța probabilităților, nu va  face să crească performanţa mai mult decât 

revenirea la starea normală de sănătate a sportivului, în urma tratamentului 

afecţiunii medicale acute sau cronice. 

(Comentariu la articolul 4.2(b): O stare de sănătate normală a sportivului 

trebuie determinată individual. O stare de sănătate normală a unui anumit 

sportiv este starea acestuia de sănătate pentru afecțiunea medicală pentru care 

sportivul solicită o SUT). 

c) Substanţa sau metoda interzisă este un tratament pentru afecțiunea medicală și 

nu există alternativă terapeutică permisă. 

d)  (Comentariu la articolul 4.2 (c): 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 să încercați și să nu reușească alternativele 

înainte de folosirea substanței sau metodei interzise.).Necesitatea folosirii unei 

substanţe sau metode interzise nu este o consecinţă, parţială sau totală, a utilizării 
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(fără o SUT) a unei substanţe sau metode anterioare, care era interzisă la 

momentul unei astfel de utilizări.  

 

(Comentariu la articolul 4.2: Documentul AMAD intitulat Îndrumări medicale SUT, 

postat pe site-ul AMAD trebuie folosit pentru a ajuta la aplicarea acestor criterii în 

raport cu anumite afecțiuni medicale. 

Acordarea unei SUT se bazează exclusiv pe luarea în considerare a prevederilor 

prevăzute la articolul 4.2. Nu are importanță dacă substanța sau metoda interzisă 

este cea mai adecvată sau mai sigură din punct de vedere medical sau dacă utilizarea 

acesteia este legală în toate statele. 

Când un CSUT al unei federații internaționale sau organizator de evenimente 

sportive decide să recunoască sau nu o SUT 

acordată de o altă organizație anti-doping (a se vedea articolul 7) și, atunci când 

AMAD examinează o decizie de acordare (sau nu ) a unei SUT (a se vedea 

articolul 8), problema va fi aceeași ca și pentru un TUEC care are în vedere o 

cerere pentru o SUT în conformitate cu articolul 6, adică, a demonstrat sportivul 

printr-o balanță a probabilităților că fiecare dintre condițiile prevăzute la articolul 

4.2să fie îndeplinite? 

4.3.  În circumstanțe excepționale și fără a aduce atingere celorlalte prevederi din acest 

Standard internațional  un sportiv  poate aplica și i se poate aproba o SUT 

retroactivă pentru utilizarea în scop terapeutic a unei substanţe sau metode 

interzise, (,  

luând în considerare scopul Codului, ar fi foarte incorect a nu acorda o SUT 

retroactivă. 

În cazul sportivilor de nivel internațional și național, o organizație 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 organizației  anti-

doping) 

În cazul sportivilor care nu sunt de nivel internațional sau național, organizația anti-
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doping relevantă poate aproba o cerere de acordare a unei SUT retroactivă în 

conformitate cu prezentul articol, fără să consulte AMAD prima dată; cu toate 

acestea, AMAD poate revizui în orice moment decizia unei organizații anti-doping 

de acordare a unei SUT retroactivă, în conformitate cu prezentul articol, și aceasta 

poate să fie de acord sau poate anula decizia. 

Orice decizie luată de AMAD și/sau de o organizație anti-doping 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 unei organizații anti-doping conform articolului 4.3, de acordare sau 

respingere a unei SUT, trebuie raportate prin ADAMS în conformitate cu articolul 

5.5. 

(Comentariu la articolul 4.3: Pentru a evita interpretările, aprobarea retroactivă 

poate fi acordată în conformitate cu articolul 4.3, chiar dacă nu sunt îndeplinite 

condițiile de la articolul 4.2 (deși îndeplinirea acestor condiții este relevantă). Alți 

factori relevanți ar putea include motivele pentru care sportivul nu a depus cererea 

în avans; experiența sportivului; dacă sportivul a declarat utilizarea substanței sau 

metodei în  formularul de control doping; și expirarea recentă a SUT. În luarea 

deciziei sale, AMAD se poate consulta, cu un membru (i)al unui CSUT al AMAD 

 

5.0 RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZAŢIILOR ANTI-DOPING PRIVIND 

SUT 

5.1  Articolul 4.4 din Cod precizează (a) care organizaţii anti-doping au autoritatea să ia 

decizii de acordare a SUT, (b) cum aceste decizii SUT ar trebui acceptate şi 

respectate de alte organizaţii anti-doping, şi (c) când deciziile SUT pot fi revizuite 

şi/sau apelate. 

(Comentariu la  articolul 5.1: A se vedea anexa 1 articolul 4.4 din Cod reprezentând 

organigrama care prezintă prevederile cheie ale articolului 4.4 din Cod.. 

În cazul în care cerinţele  şi obligaţiile politicilor naţionale duc la prioritizarea de 
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către o organizaţie naţională anti-doping a  anumitor sporturi în detrimentul altora 

în planificarea distribuirii testelor (aşa cum sunt prevăzute de articolul 4.4.1 din 

Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii), organizaţia naţională anti-

doping poate refuza să ia în considerare solicitările SUT în avans ale sportivului, în 

unele sau în toate sporturile care nu sunt prioritare, dar în acest caz trebuie să i se 

permită unui astfel de sportiv, de la care s-a recoltat ulterior o probă, să solicite o 

SUT retroactivă. Organizaţia naţională anti-doping trebuie să publice orice astfel 

de metodă pe site-ul său în ajutorul sportivilor implicați.) 

Articolul 4.4.2 din Cod precizează autoritatea unei organizaţii naţionale anti-

doping de a lua decizii SUT privind sportivii, care nu sunt de nivel internaţional. 

AMAD va decide,  în caz de litigiu,  care organizaţie naţională anti-doping trebuie 

să analizeze solicitarea SUT a unui sportiv, care nu este unul de nivel internaţional. 

Decizia AMAD va fi definitivă şi fără drept de apel. 

5.2  Pentru a evita interpretările, atunci când o organizație națională anti-doping acordă 

o SUT unui sportiv, acea SUT este valabilă la nivel global și nu trebuie să fie 

recunoscută oficial de alte organizații naționale anti-doping conform articolului 7.0 (de 

exemplu, dacă unui sportiv i se acordă o SUT de către organizația sa națională anti-

doping și apoi se antrenează sau concurează în țara unei alte organizații naționale anti-

doping, acea SUT  va fi valabilă dacă sportivul este testat de o altă organizație 

națională anti-doping). 

5.3  Fiecare organizaţie naţională anti-doping, federaţie internaţională şi organizator de 

evenimente sportive majore trebuie să stabilească un CSUT pentru a analiza dacă 

solicitările pentru acordarea sau recunoaşterea SUT îndeplinesc condiţiile prevăzute la 

articolul  4.2.      

(Comentariu la articolul 5.3:Pentru a evita interpretările, îndeplinirea 

condițiilor prevăzute în articolul 4.1 și 4.3 poate fi determinată de organizația anti-

doping corespunzătoare prin consultare cu un membru (i) al (ai) CSUT. 

 În timp ce un organizator de evenimente sportive majore poate alege să 
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recunoască în mod automat SUT existente deja, trebuie să existe un mecanism pentru 

sportivii care participă la evenimente în vederea obţinerii unei noi SUT, dacă este 

nevoie. Fiecare organizator de evenimente sportive majore hotărăşte singur dacă îşi 

stabileşte propriul CSUT în acest scop, sau dacă sarcina îi revine unei terţe părţi aşa 

cum s-a convenit (). Scopul în fiecare dintre cazuri  este  acela de a se asigura că 

sportivii care participă la astfel de evenimente au posibilitatea să obţină rapid şi 

eficient SUT înainte de participarea lor.) 

a. CSUT vor fi alcătuite din cel puţin trei (3) medici cu experienţă în îngrijirea şi 

tratamentul sportivilor, având cunoştinţe temeinice în medicina clinică şi 

sportivă. În cazurile  în care sunt necesare competențe specifice (de exemplu, 

pentru sportivii cu afecţiuni, atunci când substanța sau metoda are legătură cu 

afecţiunea sportivului.), cel puțin un (1) membru sau expert trebuie să dețină 

astfel de experiență. Un (1)  medic membru trebuie să aibă calitatea de 

președinte al CSUT. 

.  

b. Pentru a asigura imparțialitatea deciziilor, toţi membrii CSUT vor semna o 

declaraţie privind conflictul de interese şi confidenţialitatea. (Un model de 

declaraţie este disponibilă pe site-ul AMAD.)   

5.4 Fiecare organizaţie naţională anti-doping, federaţie internaţională şi organizator de 

evenimente sportive majore trebuie să organizeze un proces transparent al solicitării 

unei SUT la CSUT, care să fie în conformitate cu cerinţele acestui Standard 

Internaţional. De asemenea trebuie să facă publice detaliile acestui proces prin postarea 

informaţiilor (concise) într-un spaţiu accesibil de pe site-ul său şi trimiterea 

informaţiilor la AMAD. AMAD poate republica aceleaşi informaţii pe site-ul său. 

 

5.5    Fiecare organizaţie naţională anti-doping, federaţie internaţională şi organizator 

de evenimente sportive majore trebuie să raporteze prompt toate deciziile (în limba 
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engleză sau franceză) acordării sau refuzul de a acorda SUT de către CSUT şi toate 

deciziile de acceptare sau neacceptare a deciziilor SUT ale altor organizaţii anti-doping, 

prin ADAMS cât mai repede posibil și în orice caz, cu douăzeci și unu (21) de zile de la 

primirea deciziei. O decizie de neacordare a unei SUT va conține și o motivare a 

neacordării. Referitor la acordarea SUT, informaţiile 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 

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 și o explicație a 

motivului (motivelor). 

b. substanţa sau metoda aprobată şi dozarea, frecvenţa calea de administrare admisă, 

durata SUT( și, dacă diferă durata tratamentului prescris) şi orice condiţii impuse 

care au legătură cu SUT, şi  

c. formularul de solicitare SUT şi informaţiile medicale importante (, care 

demonstrează că prevederile articolului  4.2referitoare la o astfel de SUT (accesate 

numai de AMAD, organizaţia naţională anti-doping a sportivului şi federaţia 

internaţională, şi de organizatorului de evenimente sportive majore care organizează 

un eveniment sportiv la care sportivul doreşte să participe) au fost îndeplinite.  

(Comentariu laarticolul 5.5: Formularul de solicitate pentru SUT poate fi tradus 

în alte limbi de către organizațiile anti-doping, dar textul original în limba engleză 

sau franceză trebuie să rămână pe formular și trebuie să existe o traducere în 

engleză sau franceză a conținutului. Fișa medicală completă, inclusiv testele de 

diagnosticare, rezultatele  și valorile laboratorului trebuie să fie furnizate, dar nu 

trebuie traduse în engleză sau franceză. Cu toate acestea, o traducere a unui 

rezumat al tuturor informațiilor importante (inclusiv testele de diagnosticare 

esențiale) trebuie introdus în ADAMS, cu suficiente informații pentru stabilirea 

clară a diagnosticului. Se recomandă ca rezumatul să fie pregătit de un medic sau 

de o altă persoană cu cunoștințe medicale adecvate, pentru a înțelege și rezuma 
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corect informațiile medicale. O traducere detaliată/completă poate fi solicitată de 

organizația anti-doping corespunzătoare sau de către AMAD,). 

5.6 Atunci când o organizaţie naţională anti-doping acordă o SUT unui sportiv, 

aceasta trebuie să îl/o notifice în scris că (a) acea SUT este valabilă doar la nivel 

naţional,  și (b)  că dacă sportivul devine un sportiv de nivel internaţional sau 

participă la un eveniment sportiv internaţional, atunci SUT este valabilă în acele 

scopuri decât dacă aceasta este recunoscută de federaţia internaţională 

corespunzătoare sau de organizatorul de evenimente sportive majore, în 

conformitate cu articolul 7.0. După aceea, organizaţia naţională anti-doping ar 

trebui să ajute sportivul în vederea stabilirii dacă el/ea trebuie să trimită SUT unei 

federaţii internaţionale sau unui organizator de evenimente sportive majore pentru 

recunoaştere, şi ar trebui să îndrume şi să sprijine sportivul în procesul de 

recunoaştere. 

 

5.7   Fiecare federaţie internaţională şi organizator de evenimente sportive majore 

trebuie să publice și să actualizeze o notificare (concisă,  postată  într-un spaţiu accesibil 

de pe site-ul său şi transmiterea informaţiilor laAMAD) care să stabilească clar (1) care 

sportivi aflați sub jurisdicţia sa sunt obligaţi să solicite o SUT, şi când, (2) ce decizii 

SUT ale altor organizaţii anti-doping vor fi recunoscute automat în locul unor astfel de 

solicitări în conformitate cu articolul 7.1 (a), şi (3) ce decizii SUT ale altor organizaţii 

anti-doping vor trebui să fie supuse pentru recunoaştere, în conformitate cu articolul 

7.1(b).  

5.8    Dacă o organizaţie naţională anti-doping acordă o SUT unui sportiv, iar acesta 

devine ulterior unul de nivel internaţional sau participă la un eveniment sportiv 

internaţional,  SUT nu este valabilă dacă şi până când federaţia internaţională 

corespunzătoare nu recunoaşte că SUT este în conformitate cu articolul 7.0. Dacă o 

federație internațională acordă o SUT unui sportiv  și sportivul participă apoi la un 

eveniment sportiv internaţional organizat de un organizator de evenimente sportive 
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majore,  SUT nu va fi valabilă dacă şi până când organizatorul de evenimente sportive 

majore nu recunoaşte că SUT este în conformitate cu articolul 7.0. Ca urmare, dacă 

federaţia internaţională sau organizatorul de evenimente sportive majore (după caz) 

refuză să recunoască acea SUT, atunci (sub rezerva drepturilor  de revizuire şi apel ale 

sportivului) acea SUT nu poate fi bazată pe scuza prezenţei, utilizării, posesiei sau 

administrării de substanţe şi metode interzise menţionate în SUT faţă de federaţia 

internaţională sau organizatorul de evenimente sportive majore. 

 

 

6. 0 PROCESUL DE SOLICITARE A UNEI SCUTIRI PENTRU UZ 

TERAPEUTIC (SUT) 

6.1 Un sportiv care are nevoie de o SUT trebuie să solicite cât mai repede posibil 

(însemnând, în orice caz, cu cel puţin  treizeci (30) de zile înainte de următoarea sa 

competiţie, exceptând urgenţele sau situaţiile excepţionale.  

6.2 Sportivul trebuie să solicite organizaţiei naţionale anti-doping de care aparţine, 

federaţiei internaţionale şi/sau unui organizator de evenimente sportive majore 

(după caz) folosind formularul de solicitare SUT oferit. Organizaţiile anti-doping 

vor pune la dispoziţie pentru a fi descărcat de pe site-ul lor formularul de solicitare 

pe care doresc să-l folosească sportivul. Acel formular trebuie să se bazeze pe 

modelul prevăzut în anexa 2. Modelul poate fi modificat de organizaţiile anti-

doping pentru a conţine cereri suplimentare privind informaţiile, dar nu trebuie 

exclusă nico secţiune sau nicio parte.  

(Comentariu la articolul 6.2: În anumite situații, un sportiv poate să nu știe la care 

organizație națională anti-doping trebuie să solicite o SUT . În astfel de 

circumstanțe, sportivul trebuie să consulte organizația națională anti-doping din 

țara organizației sportive pentru care concurează (sau la care este membru sau 

deține licența), pentru a stabili dacă se află sub jurisdicția SUT a organizației 

naționale anti-doping, în conformitate cu regulile sale.  
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Dacă respectiva organizație națională anti-doping refuză să evalueze solicitarea 

SUT  deoarece sportivul nu se află sub jurisdicția sa SUT, sportivul trebuie să 

consulte normele anti-doping ale organizației naționale din țara în care sunt 

rezidenți (dacă aceasta diferă).  

Dacă sportivul,în continuare nu se află sub jurisdicția SUT a organizației naționale 

anti-doping, sportivul trebuie să consulte regulile anti-doping ale organizației 

naționale din țara sa de origine (dacă este diferită de locul în care concurează sau 

are reședința).  

Sportivii pot contacta oricare dintre organizațiile naționale anti-doping menționate 

mai sus pentru asistență pentru a determina dacă organizația națională anti-doping 

are jurisdicție SUT. În cazul în care niciuna dintre organizațiile naționale anti-

doping menționate mai sus nu are jurisdicție SUT, în cazul în care există un rezultat 

pozitiv, sportivului trebuie să i se permită, în mod normal, să solicite o SUT 

retroactiv organizației anti-doping care are autoritatea de gestionare a rezultatelor. 

A se vedea, de asemenea, rezumatul organigramei „Unde să aplici?” în secțiunea 

medicală de pe site-ul AMAD).] 

6.3 Un sportiv poate solicita pentru o SUT pentru utilizarea aceleiași substanțe sau 

metode interzise pentru aceeași afecțiune medicală doar unei (1) singure organizații 

anti-doping. Un sportiv nu poate avea mai mult de o (1) 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). 

6.4 Sportivul trebuie să trimită formularul de solicitare SUT organizaţiei anti-

doping corespunzătoare prin ADAMS sau prin alte metode menţionate de organizaţia 

anti-doping. Formularul trebuie  să fie semnat de medicul curant și să fie însoţit de 

un istoric medical detaliat, inclusiv documentaţia medicului (medicilor) care a pus 

diagnosticul iniţial (dacă este posibil) şi rezultatele  tuturor examinărilor speciale, 

investigaţiile de laborator şi radiografiile relevante pentru aceastăsolicitare . 
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 (Comentariu la  articolul 6.4Informaţiile furnizate legate de diagnostic,  și 

tratament şi trebuie să fie sub îndrumarea documentului  AMAD corespunzător 

postat pe site-ul AMAD). 

6.5 Sportivul trebuie să păstreze o copie a formularului de solicitarea SUT şi a tuturor 

documentelor şi informaţiilor depuse, care susţin această solicitare.  

6.6 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. 

6.7 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. 

6.8 Orice costuri efectuate de sportiv privind depunerea solicitării SUT şi 

completarea acesteia, aşa cum este cerut de CSUT sunt suportate de sportiv.   

6.9CSUT va decide dacă acordă sau nu cererea, cât mai repede posibil, şi de obicei, 

(de exemplu, doar dacă nu se aplică circumstanţe excepţionale) 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.  

  6.10 Decizia CSUT trebuie comunicată în scris sportivului şi trebuie să fie 

comunicată şi AMAD şi altor organizaţii anti-doping prin ADAMS, în conformitate 

cu articolul5.5. 

 6.11Fiecare 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 
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timp suficient pentru ca o decizie a solicitării să poată fi luată înainte de expirarea 

termenului.  

 (Comentariu laarticolul 6.11: După caz,durata valabilităţii trebuie să fie sub 

îndrumarea documentuluiAMAD Îndrumări medicale SUT)) 

6.12 O SUT va fi retrasă înainte de expirare  dacă sportivul nu îndeplineşte cerinţele 

şi condiţiile impuse de organizaţia anti-doping , care a acordat SUT. Opţional, o SUT 

poate fi anulată după analizarea de către AMAD sau după apel. 

6.13 Atunci când un rezultat pozitiv este înregistrat la scut timp după ce o SUT 

pentru substanţa interzisă în cauză a expirat sau a fost retrasă sau anulată, 

organizaţia anti-doping, care a efectuat analiza iniţială a rezultatului pozitiv în 

conformitate cu articolul  5.1.1.1 din Standardul internațional pentru gestionarea 

rezultatelor 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. 

6.14 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  ia legătura cu organizația 

anti-doping corespunzătoare, care va stabili dacă sportivul 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. 

(Comentariu la articolul 6.14: Este cunoscut faptul că, pentru anumite 

afecțiuni medicale, dozele pot varia, în special în primele etape ale instituirii 

unui plan de tratament sau pentru o afecțiune, cum ar fi diabetul insulino-

dependent. Astfel de fluctuații trebuie să fie luate în calcul în SUT. Cu toate 

acestea, în cazul unei modificări de care nu s-a ținut cont în SUT, sportivul 

trebuie să contacteze organizația anti-doping relevantă pentru a stabili dacă 
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este necesară o nouă SUT). 

 

7.0 PROCESUL DE RECUNOAŞTERE A UNEI SCUTIRI PENTRU UZ 

TERAPEUTIC (SUT) 

7.1 Articolul 4.4 din Cod impune organizaţiilor anti-doping să recunoască SUT 

acordate de alte organizaţii anti-doping care îndeplinesc prevederile 

articolului4.2 . Prin urmare, dacă un sportiv, care se supune cerinţelor SUT ale 

unei federaţii internaţionale sau unui organizator de evenimente sportive 

majore deţine deja o SUT, el/ea nu trebuie să mai depună o solicitare pentru o 

nouă SUT la federaţia internaţională sau la organizatorul de evenimente 

sportive majore. În schimb: 

 a.   Federaţia internaţională sau organizatorul de evenimente sportive majore 

poate publica o înştiinţare care va recunoaşte automat deciziile SUT luate în 

conformitate cu articolul 4.4 din Cod (sau anumite categorii ale unor astfel de 

decizii, de exemplu cele luate de organizaţiile anti-doping stabilite, sau cele 

legate de substanţe interzise specifice), cu condiţia ca astfel de decizii SUT să 

fi fost raportate în conformitate cu articolul5.5 . Dacă SUT a sportivului intră 

într-o categorie a SUT care este automat recunoscută în acest mod la 

momentul acordării SUT, el/ea nu trebuie să mai facă demersuri suplimentare. 

(Comentariu la articolul 7.1(a) Pentru a uşura sarcina sportivului, 

recunoaşterea automată a deciziilor SUT este încurajată cu tărie în momentul 

în care ele au fost raportate în ADAMS  în conformitate cu articolul5.5 . Dacă 

o federaţie internaţională sau un organizator de evenimente sportive majore 

nu doreşte să acorde recunoaşterea automată a tuturor acestor decizii, 

trebuie să acorde recunoaşterea automată a cât mai multor astfel de decizi, 

de exemplu prin publicarea și actualizarea unei liste cu organizaţiile anti-

doping ale căror decizii SUT vor fi recunoscute automat şi/sau o listă cu 

substanţele interzise pentru care SUT va fi recunoscută automat. Publicarea 
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trebuie să fie făcută în acelaşi mod cum este prevăzut la articolul5,4 , de 

exemplu înştiinţarea trebuie să fie postă pe site-ul federaţiei internaţionale şi 

trimisă AMAD şi organizaţiilor naţionale anti-doping.) 

b. În absenţa unei astfel de recunoaşteri automate, sportivul trebuie să depună o 

cerere pentru recunoaşterea SUT la federaţia internaţională sau la 

organizatorul de evenimente sportive majore în cauză, sau prin ADAMS sau 

prin alte mijloace menţionate de acea federaţie internaţională sau de acel 

organizator de evenimente sportive majore. Cererea trebuie să fie însoţită de o 

copie a SUT şi de formularul de solicitare SUT original şi documentele 

doveditoare menţionate la articolul 6,4 (cu excepţia cazului în care 

organizaţiile anti-doping, care au acordat SUT nu au pus deja la dispoziţie 

SUT şi documentele doveditoare prin ADAMS în conformitate cu articolul5,5 

).    

7.2 Cererile de recunoaştere 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 

informaţii, care sunt necesare în vederea luării în considerare a cererii de 

recunoaştere  SUT a sportivului, şi/sau poate solicita asistenţă din partea unor medici 

sau experţi ştiinţifici pe care îi consideră potriviţi. 

7.3 Orice costuri efectuate de sportiv privind cererea de recunoaştere  SUT şi 

completarea acesteia, aşa cum este cerut de CSUT sunt suportate de sportiv. 

7.4 CSUT va decide dacă recunoaşte sau nu o SUT cât mai repede posibil, şi de obicei 

(de exemplu, doar dacă nu se aplică circumstanţe excepţionale) în termen de 21 de 

zile de la primirea unei cereri de recunoaştere 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.  

7.5 Decizia CSUT trebuie comunicată în scris sportivului şi va fi comunicată şi 
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AMAD şi altor organizaţii anti-doping prin ADAMS. O decizie de nerecunoaştere a 

unei SUT trebuie să conţină motivarea nerecunoaşterii. 

7.6 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, de exemplu în cazul în care 

sportivul concurează în cadrul unui eveniment internațional. 

8.0 REVIZUIREA DECIZIILOR DE ACORDARE A SUT DE CĂTRE AMAD 

8.1 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 și 

4.2, în raport cu prevederile articolului 4.2. AMAD va stabili un CSUT al AMAD, 

care întruneşte cerinţele articolului 5,3 de a realiza astfel de revizuiri. În raport cu 

prevederile articolului 4.1, acestea pot fi revizuite de AMAD (care se poate 

consulta cu membrii CSUT al AMAD) 

8.2 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 6.4 (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   organizației anti-doping,care 

se vor constitui  parte  a revizuirii şi sportivului (dacă el/ea nu solicită revizuirea). 

8.3 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 revizui sau nu decizia SUT Orice decizie a AMAD de a nu 

revizui decizia SUT 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. 

8.4 Atunci când cererea se referă la revizuirea unei decizii SUT a unei federaţii 
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internaţionale, pe care AMAD este obligată să o analizeze, AMAD poate totuşi să 

trimită înapoi decizia federaţiei internaţionale (a) pentru clarificări (de exemplu, 

dacă motivele nu sunt clar stabilite în decizie), şi/sau (b) pentru rejudecare de către 

federaţia internaţională (de exemplu, dacă SUT a fost respinsă din cauza testelor 

medicale sau a altor informaţii cerute să arate că nu au fost îndeplinite prevederile 

articolului4,2 )  

(Comentariu la articolul 8.4: Dacă o federație internațională refuză să recunoască o 

SUT acordată de o organizație anti-doping doar pentru că lipsesc testele medicale 

sau alte informații necesare pentru a demonstra  că sunt îndeplinite prevederile 

articolului 4.2, cazul nu trebuie trimisă la AMAD. În schimb, dosarul trebuie 

completat și trimis din nou la federația internațională). 

8.5 Atunci când o cerere de revizuire este trimisă spre aprobare CSUT al AMAD, 

CSUT al AMAD poate solicita informaţii suplimentare din partea organizaţiei 

anti-doping şi/sau sportivului, inclusiv cercetări suplimentare, aşa cum este 

prevăzut la articolul6,7 , şi/sau poate solicita sprijin din partea unor medici sau 

experţi ştiinţifici pe care îi consideră potriviţi. 

8.6 AMAD va anula orice solicitare a unei SUT care nu este în conformitate cu 

prevederile articolului 4.1 și 4.2  (dacă este cazul). Atunci când anularea unei SUT 

a fost o SUT ]în vigoare (n.r. 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. 

8.7  AMAD va anula orice respingere a unei SUT atunci când solicitarea SUT 

întruneşte prevederile articolului 4.1 și 4.2 (dacă este cazul), de exemplu, va 

acorda SUT. 

8.8 Atunci când AMAD analizează o decizie a unei federaţii internaţionale care a fost 
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trimisă spre aprobare conform articolului 4.4.3 din Cod (de exemplu o revizuire 

obligatorie), acesta poate solicita oricărei organizaţii anti-doping care „pierde” 

revizuirea (de exemplu organizaţia anti-doping a cărei examinare nu a fost 

aprobată) (a) să returneze taxa de solicitare părţii care a trimis decizia la AMAD 

(dacă este cazul), şi/sau (b) să plătească cheltuielile efectuate de AMAD privind 

acea revizuire, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de taxa solicitării. 

8.9 Atunci când AMAD anulează o decizie SUT pe care AMAD a hotărât să o 

revizuiască, AMAD poate solicita organizaţiei anti-doping care a luat decizia să 

plătească cheltuielile efectuate de AMAD privind acea revizuire. 

8.10 După caz, AMAD va comunica prompt decizia motivată a CSUT al AMAD 

sportivului şi organizaţiei naţionale anti-doping de care aparţine şi federaţiei 

internaţionale (și, dacă este cazul, organizatorului de evenimente majore). 

9.0          CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR 

 

9.1   Procesarea informaţiilor cu caracter personal pe parcursul procesului de acordare a 

SUT de organizaţiile anti-doping se vor efectua conform Standardului Internaţional 

privind protecţia informaţiilor cu caracter personal. Organizațiile anti-doping se vor 

asigura că au o autoritate sau o bază legală valabilă pentru această prelucrare, în 

conformitate cu Standardul internațional pentru protecția datelor cu caracter personal și 

legile aplicabile. 

 

9.2  Organizațiile anti-doping vor transmite în scris următoarele informații sportivului, 

precum și orice alte informații corespunzătoare în conformitate cu articolul 7.1 din 

Standardul internațional pentru protecția datelor cu caracter personal cu privire la  cerea 

unui sportiv care solicită acordarea sau recunoașterea unei SUT sau recunoaşterea unei 

SUT:  

a.  toateinformaţiile  legate de solicitare vor fi transmise tuturor membrilor 

tuturor CSUT cu autoritate de a revizui dosarul conform Standardului 

Internaţional şi, dacă este cazul, altor medici independenți sau experți ştiinţifici 
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şi tuturor celor implicaţi (inclusiv personalul AMAD) în managementul, 

revizuirea sau contestarea cererilor SUT.  

 

b. sportivul trebuie să-l autorizeze pe medicul (medicii) său (săi) să furnizeze 

oricărei CSUT relevante la cerere orice informaţie privind sănătatea pe care orice 

CSUT le consideră necesare în vederea luării în considerare şi stabilirii solicitării 

sportivului, şi 

 

c. a decizia privind solicitarea va fi  

distribuită tuturor organizaţiilor anti-doping cu autoritate de testare şi/sau 

autoritate a managementului rezultatelor asupra sportivului. 

 

 (Comentariu la articolul 9.2:  În cazul în care organizațiile anti-doping se bazează pe 

consimțământul sportivului de a procesa informațiile cu caracter personal care au 

legătură cu procesul SUT, sportivul care solicită acordarea sau recunoașterea unei 

SUT trebuie să-și dea acordul în scris pentru cele menționate mai sus.) 

 

9.3 Solicitarea SUT va fi considerată în conformitate cu principiile medicale de 

confidenţialitate. Membrii tuturor CSUT relevante toți experţii independenţi consultați 

şi personalul relevant al organizaţiei anti-doping îşi vor desfăşura întreaga lor activitate 

în strictă confidenţialitate şi vor semna acorduri de confidenţialitate. În speţă, ei vor 

păstra confidenţialitatea următoarelor informaţii: 

a) Toate informaţiile medicale furnizate de sportiv şi de medicul (medicii) implicaţi 

în îngrijirea sportivului. 

b) Toate detaliile din cerere inclusiv numele medicului (medicilor) implicat (ţi) în 

cazul respectiv. 

 

9.4 Dacă sportivul doreşte să revoce dreptul unui CSUT de a obţine vreo informaţie 

medicală în numele său, acesta trebuie să-şi înştiinţeze în scris medicul personal asupra 

unei astfel de revocări, prevăzând, ca un rezultat al unei astfel de revocări, solicitarea 
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sportivului privind o SUT sau privind recunoaşterea unei SUT existente vor fi 

considerate retrase fără aprobare/recunoaştere de a fi acordate.    

 

9.5 Organizaţiile anti-doping  vor utiliza informaţiile transmise de un sportiv doar 

pentru o solicitare SUT în vederea evaluării solicitării şi în contextul unor posibile 

investigaţii şi proceduri de încălcare a reglementărilor anti-doping.  

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1  ORGANIGRAMA ARTICOLULUI 4.4 DIN COD 

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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