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Standardul Internațional privind Respectarea Codului de către Semnatari 

Standardul Internaţional privind Respectarea Codului de către Semnatari este un 
standard internaţional obligatoriu, elaborat ca parte a programului mondial anti – 
doping. A fost elaborat cu consultarea semnatarilor, a autorităților publice și a altor 
parteneri relevanți.  

Standardului Internațional privind Respectarea Codului de către Semnatari a fost 
adoptat pentru prima oară în 2017 și a intrat în vigoare în aprilie 2018. O versiune 
revizuită a fost aprobată de Comitetul Executiv al WADA, în cadrul Conferinței 
Mondiale împotriva Dopajului de la Katowice, pe 7 noiembrie 2019 și va intra în 
vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.  
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PARTEA ÎNTÂI: INTRODUCERE, PREVEDERILE CODULUI, 
PREVEDERILE STANDARDELOR INTERNAȚIONALE ŞI DEFINIŢII 

1.0  Introducere şi scop 

Scopul Standardului Internațional privind Respectarea Codului de către Semnatari 
este de a stabili cadrul și procedurile relevante pentru a se asigura respectarea 
Codului de către semnatari. 

Semnatarii Codului Mondial Anti-Doping (Cod) se angajează în mod automat să 
respecte o serie de cerințe legale, tehnice și operaționale, care sunt incluse în Cod 
și standardele internaționale. Această conformitate este necesară pentru a se putea 
aplica, la nivel național și internațional, programe anti-doping armonizate, 
coordonate și eficiente, astfel încât sportivii și alți parteneri să se poată bucura de 
competiții fără dopaj, în condiții echitabile, ori de câte ori are loc o competiție 
sportivă.  

Codul atribuie WADA responsabilitatea de a monitoriza și implementa respectarea 
de către semnatari a Codului și a Standardelor internaționale. De asemenea, Codul 
impune semnatarilor să raporteze WADA informațiile privind conformitatea cu 
Codul. Conform Codului, nu WADA ci Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) este 
responsabilă cu stabilirea neconformității și impunerea consecințelor pentru 
semnatari, în cazul în care aceștia nu acceptă acuzația WADA de nerespectare a 
Codului și/sau consecințele propuse de WADA pentru semnatar.  

Standardul Privind Respectarea Codului De Către Semnatari prevede următoarele: 

• Rolurile, responsabilitățile și procedurile diferitelor organisme implicate în 
funcția WADA de monitorizare a conformității (partea a doua, Articolul 5); 

• Sprijinul și asistența acordate de WADA semnatarilor, în eforturile lor de a 
respecta prevederile Codului și ale standardelor internaționale (partea a 2-a, 
Articolul 6); 

• Instrumentele prin care WADA va monitoriza respectarea de către semnatari 
a obligațiilor asumate prin Cod și standardele internaționale (partea a 2-a, 
Articolul 7); 

• Oportunitățile și sprijinul pe care WADA le va oferi semnatarilor, pentru a 
corecta neconformitățile, înainte de a se aplica vreo măsură formală (partea a 
2-a, Articolul 8); 
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• dacă un semnatar nu reușește să-și corecteze neconformitățile, procedura de 
urmat pentru a ajunge la CAS în scopul audierii și stabilirii acuzației de 
neconformitate, precum și a consecințelor pentru semnatar în cazul unei 
astfel de neconformități. Această procedură oglindește, în mod adecvat și 
practic, procedura urmată pentru stabilirea nerespectării Codului și a 
consecințelor aferente pentru sportivi și alte persoane (partea a 2-a, 
Articolele 9 și 10; Anexele A și B); 

• principiile ce trebuie aplicate de CAS pentru stabilirea consecințelor ce 
urmează a fi impuse într-un anumit caz, în funcție de faptele și 
circumstanțele respectivului caz (partea a 2-a, Articolul 10; Anexele A și B);  

• Procedurile pe care WADA le va urma pentru a se asigura că un semnatar 
care s-a stabilit că nu a respectat Codul este repus în drepturi cât mai repede 
după corectarea neconformității (partea a 2-a, Articolul 11); și 

• Prevederile tranzitorii aplicabile cazurilor în curs de soluționare la data de 1 
ianuarie 2021 (Partea a 2-a, Articolul 12).   

Obiectivul fundamental este de a se asigura că programele și reglementările anti-
doping conforme cu Codul se aplică în mod eficient în toate sporturile și în toate 
statele, astfel încât sportivii curați să aibă încredere că participă la o competiție 
corectă iar încrederea publicului în integritatea sportului să nu fie afectată. Cu toate 
acestea,  Standardul Privind Respectarea Codului De Către Semnatari este suficient 
de flexibil pentru a recunoaște anumite priorități. În particular, include prevederi 
specifice (inclusiv un proces special rapid) care să permită WADA să întreprindă 
acțiuni urgente și eficiente pentru a semnala aspecte de neconformitate deliberată 
sau cu rea-credință, în ce privește cerințele esențiale ale Codului. De asemenea, 
oferă WADA libertatea de a prioritiza eforturile sale privind conformitatea în 
anumite domenii și/sau cu privire la numiți semnatari. Mai important, semnatarii 
care caută cu bună-credință să respecte Codul vor fi încurajați și susținuți să ajungă 
și să păstreze conformitatea totală cu Codul.  

Întotdeauna există dorința ca semnatarii să abordeze voluntar price problemă de 
neconformitate. Declararea unui semnatar ca neconform și impunerea 
consecințelor relevante trebuie luate în ultimă instanță și aplicate doar atunci când 
un semnatar nu reușește, în ciuda oricăror eforturi de încurajare, să-și corecteze 
neconformitățile. 

În interesul transparenței și responsabilității, WADA poate publica câte informații 
consideră necesar în legătură cu programul de monitorizare a conformității, 
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inclusiv activitățile și rezultatele semnatarilor care au făcut subiectul unei acțiuni 
specifice în cadrul programului.  

Termenii folosiți în prezentul standard internațional, care sunt definiți în Cod, sunt 
scriși cu caractere italice. Termenii definiți în prezentul standard sau în alt standard 
internațional sunt subliniați. 

 

2.0  Prevederile relevante din Cod și Standardul Internațional pentru 
Laboratoare 

Următoarele articole din Cod sunt relevante, în mod direct, pentru  Standardul 
Privind Respectarea Codului De Către Semnatari. Ele pot fi obținute prin trimitere 
la Codul însuși: 

• Articolul 12 – Sancțiuni luate de semnatari împotriva altor organizme 
sportive 

• Articolul 13.6 – Apeluri împotriva deciziilor prevăzute la articolul 24.1 
• Articolul 20 – Roluri și responsabilități suplimentare ale semnatarilor și ale 

WADA 
• Articolul 24 – Monitorizare și implementarea conformității cu Codul și 

Convenția UNESCO 

Următoarele articole din Standardul Internațional pentru Laboratoare sunt 
relevante, în mod direct,  pentru  Standardul Privind Respectarea Codului De Către 
Semnatari. Ele pot fi obținute prin trimitere la însuși Standardul Internațional 
pentru Laboratoare: 

• Articolul 4.1.2 - Laboratorul candidat, transmiterea formularului inițial de 
solicitare  

• Articolul 4.8.1.2 -  Laboratorul care solicită aprobarea WADA pentru ABP, 
transmiterea formularului inițial de solicitare 
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3.0  Definiții și interpretare 
3.1 Termeni definiți de Cod, care sunt folosiți în Standardul Privind 
Respectarea Codului De Către Semnatari 

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. 

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 Internaţional pentru Laboratoare, 
prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor sau markerilor ei într-o 
probă biologică sau dovezi ale utilizării unei metode interzise. 

Rezultat pozitiv în pașaportul biologic: un raport identificat ca rezultat 
pozitiv în Paşaportul Biologic, aşa cum este descris în Standardele 
Internaţionale aplicabile. 

Circumstanțe agravante: circumstanțele referitoare la, sau acțiunile 
săvârșite de un sportiv sau o altă persoană, care ar putea justifica 
impunerea unei perioade de suspendare mai mari decât sancțiunea 
standard. Astfel de circumstanțe și acțiuni includ, dar nu se limitează la: 
sportivul sau o altă persoană a folosit sau a deținut mai multe substanțe 
sau metode interzise, a folosit sau a deținut o substanță sau o metodă 
interzisă de mai multe ori sau a săvârșit mai multe alte încălcări ale 
reglementărilor anti-doping; există posibilitatea ca o persoană normală 
să beneficieze de efectele de sporire a performanței generate de 
încălcarea reglementărilor anti-doping dincolo de perioada de 
suspendare altfel aplicabilă; sportivul sau o altă persoană s-a angajat în 
comportamente înșelătoare sau obstructive pentru a evita depistarea sau 
judecarea unei încălcări ale reglementărilor anti-doping; sportivul sau o 
altă persoană s-a implicat în activități de falsificare pe parcursul 
procesului de management al rezultatelor sau al audierii. Pentru 
evitarea oricărui dubiu, exemplele de circumstanțe și conduite descrise 
aici nu sunt exclusive, iar alte circumstanțe sau conduite similare pot 
justifica impunerea unei perioade mai mari de suspendare. 
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Activități anti-doping: activități privind informarea și educația anti-
doping, planificarea distribuirii testărilor, menținerea unui lot de testare 
înregistrat, gestionarea pașapoartelor biologice ale sportivilor, 
organizarea analizelor probelor, culegerea de informații și efectuarea de 
investigații, procesarea solicitărilor de SUT, managementul rezultatelor, 
audieri, monitorizarea și implementarea conformității cu toate 
consecințele impuse, precum și orice alte activități din domeniul anti-
doping care sunt efectuate de și în numele unei organizații anti-doping, 
așa cum este prevăzut în Cod și/sau în standardele internaționale. 

Organizație 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.  

Terț aprobat: una sau mai multe organizații anti-doping și/sau terți 
delegați selectați sau aprobați de AMAD, în urma consultării cu 
semnatarul neconform, pentru a superviza sau prelua unele sau toate 
activitățile anti-doping ale semnatarului. În ultimă instanță, dacă nu 
există o entitate potrivită disponibilă, atunci AMAD poate îndeplini 
această funcție ea însăși. 

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”. (...)  

(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 
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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.) 

Pașaportul biologic al sportivului: Programul şi metodele prin care se 
adună şi se consemnează date în conformitate cu Standardul 
Internaţional pentru Testare şi Investigaţii şi cu Standardul Internaţional 
pentru Laboratoare ale AMAD. 

Personal asistent al sportivului: orice antrenor, preparator, manager, 
agent, staff al echipei, oficial, personal medical sau paramedical, părinte 
sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistenţă unui 
sportiv care participă, sau se pregăteşte pentru competiţii sportive. 

Rezultat atipic: Un raport de la un laborator acreditat de AMAD sau de 
la un alt laborator aprobat de AMAD, care necesită investigaţii 
suplimentare conform prevederilor Standardului Internaţional pentru 
Laboratoare sau documentelor tehnice corespunzătoare, înainte de a se 
stabili un rezultat analitic pozitiv. 

CAS: Curtea de Arbitraj Sportiv 

Cod: Codul Mondial Anti-Doping 

Consecințe ale încălcării reglementărilor anti-doping (Consecințe): 
încălcarea de către un sportiv sau o altă persoană a reglementărilor 
anti-doping poate avea ca rezultat una sau mai multe din următoarele 
consecinţe: (a) Descalificarea, care înseamnă că rezultatele sportivului, 
obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive sunt 
invalidate, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv 
retragerea de medalii, puncte şi premii; (b) Suspendarea, care înseamnă 
că sportivului sau unei alte persoane i se interzice, pentru o perioadă 
determinată de timp, în temeiul încălcării unei reglementări anti-doping 
să participe la orice competiţie sau altă activitate sau să primească 
finanţare, aşa cum se prevede în Articolul 10.14.1; (c) Suspendarea 
Provizorie, care înseamnă că sportivului sau unei alte persoane i se 
interzice temporar să participe la orice competiţie sau activitate sportivă 
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până la luarea deciziei finale în cadrul audierii efectuate în conformitate 
cu prevederile Articolului 8; (d) Consecinţe Financiare, care înseamnă 
impunerea unei sancţiuni financiare pentru încălcarea reglementărilor 
anti-doping sau în scopul  recuperării cheltuielilor ce decurg din 
încălcarea reglementărilor anti-doping; (e) Informarea Publică, care 
înseamnă publicarea sau distribuirea de informaţii publicului larg sau 
unor persoane altele decât cele care trebuie înştiinţate în prealabil în 
conformitate cu Articolul 14. Echipele în Sporturile de Echipă pot de 
asemenea să facă obiectul Consecinţelor prevăzute în Articolul 11.  

Esențială: o cerință care este considerată a fi esențială pentru lupta 
împotriva dopajului în sport. A se vedea Anexa A din Standardul 
Internațional privind Respectarea Codului de către Semnatari. 

Terț delegat: orice persoană căreia, o organizație anti-doping îi 
deleagă orice parte a controlului doping sau a programului de educație 
anti-doping, incluzând dar nelimitându-se la terți sau alte organizații 
anti-doping care desfășoară servicii de recoltare a probelor sau alte 
servicii legate de controlul doping sau programele educaționale anti-
doping, pentru organizația anti-doping, sau persoane care acționează ca 
și contractori independenți care desfășoară servicii legate de controlul 
doping pentru organizația anti-doping (de ex. ofițeri de control doping 
sau însoțitori care nu sunt angajați). Această definiție nu include și CAS. 

Control doping: Toate etapele şi toate procesele începând cu 
planificarea distribuirii testelor şi până la ultima decizie în cazul unui 
apel și implementarea consecințelor - incluzând aici toţi paşii şi toate 
procesele intermediare, incluzând dar nelimitându-se la testare, 
investigații, informaţiile privind localizarea, scutirile pentru uz 
terapeutic, recoltarea şi manipularea de probe, analiza de laborator, 
gestionarea rezultatelor, audierile și apelurile, precum și investigațiile 
sau procedurile cu privire la încălcările prevederilor articolului 10.14 
(Statutul pe durata suspendării sau a suspendării provizorii). 

Educație: procesul de învățare pentru insuflarea valorilor și dezvoltarea 
comportamentelor care să promoveze și să protejeze spiritul sportului, și 
să prevină dopajul intenționat sau neintenționat. 
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Manifestare sportivă: o serie de competiţii individuale organizate 
împreună sub egida unui singur organism decizional (de exemplu, 
Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale ale unei federații 
internaționale sau Jocurile Pan Americane). 

Amendă: plata de către semnatar a unei sume care reflectă gravitatea 
neconformității/factori agravanți, durata sa, precum și necesitatea de a 
stopa un comportament similar pe viitor. În cazul în care neconformitatea 
nu presupune cerințe critice, amenda nu va fi mai mare decât cea mai 
mică parte reprezentând (a) 10% din cheltuielile bugetare anuale ale 
semnatarului; și (b) 100000 US$. Amenda va fi aplicată de către AMAD, 
pentru finanțarea ulterioară a activităților de monitorizare a conformității 
și/sau educație anti-doping și/sau cercetare anti-doping. 

Generală: o cerință care este considerată a fi importantă pentru lupta 
împotriva dopajului în sport dar nu intră în categoria celor esențiale sau 
prioritare. A se vedea Anexa A din Standardul Internațional privind 
Respectarea Codului de către Semnatari. 

Prioritară: o cerință care este considerată a fi prioritară dar nu esențială 
pentru lupta împotriva dopajului în sport. A se vedea Anexa A din 
Standardul Internațional privind Respectarea Codului de către Semnatari. 

Programul observatorilor independenți: o echipă de observatori și/sau 
auditori, aflată sub supravegherea AMAD, care observă şi poate oferi 
îndrumări cu privire la procesul de control doping, înainte sau în timpul 
anumitor manifestări sportive şi raportează observaţiile sale, ca parte a 
programului AMAD de monitorizare a conformității. 

Manifestare sportivă internațională: 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. 

Standard internațional: Un standard adoptat de AMAD în sprijinul 
prevederilor Codului. Respectarea standardului internaţional (spre 
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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. 

Organizație națională 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 coordona activitatea de prelevare a probelor, de a 
gestiona rezultatele testărilor şi de a efectua managementul rezultatelor 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. 

Comitet Olimpic Național: organizaţia recunoscută de Comitetul 
Internaţional Olimpic. Termenul de Comitet Naţional Olimpic include, 
de asemenea, Confederaţia Sportivă Naţională, în acele ţări în care 
aceasta îşi asumă responsabilităţi specifice Comitetului Naţional Olimpic 
în domeniul anti-doping. 

Neconformitate: atunci când un semnatar nu respectă prevederile 
Codului și/sau unul sau mai multe standarde internaționale și/sau orice 
alte cerințe impuse de Comitetul Executiv al AMAD, dar oportunitățile 
prevăzute în Standardul Internațional privind Respectarea Codului de 
către Semnatari pentru corectarea neconformităților nu au expirat încă și, 
astfel, AMAD nu a formulat oficial acuzația că un semnatar este 
neconform. 

Persoană: O persoană fizică sau o organizaţie sau altă entitate. 
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Informare publică: a se vedea mai sus Consecinţe ale încălcărilor 
reglementărilor anti-doping 

Lot de testare înregistrat: Lotul format din sportivi identificaţi ca 
priorităţi de vârf la nivel internaţional de către federaţiile internaţionale şi, 
respectiv, la nivel naţional de către organizaţiile naţionale anti-doping, 
care sunt supuşi testării în competiţie şi testării în afara competiţiei în 
cadrul planului de distribuire a testelor aparţinând unei federaţii 
internaţionale sau unei organizaţii naţionale anti-doping, şi care sunt în 
consecinţă obligaţi să furnizeze informaţiile de localizare conform 
articolului 5.5 şi Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 

Repunere în drepturi: atunci când se stabilește că un semnatar care a 
fost declarat neconform cu Codul și/sau standardele internaționale a 
corectat acea neconformitate și a respectat toate celelalte condiții impuse 
în conformitate cu articolul 11 din Standardul Internațional pentru 
Respectarea Codului de către Semnatari pentru repunerea în drepturi și 
adăugarea numelui său în lista cu semnatarii care respectă Codul (iar 
termenul repus în drepturi va fi interpretat în același sens.) 

Reprezentanți: oficiali, directori, membri aleși, angajați și membrii ai 
comitetelor semnatarilor sau ale altor organisme în cauză, dar și (în cazul 
unei organizații naționale anti-doping sau a unui comitet olimpic național 
care acționează ca organizație națională anti-doping) reprezentanții 
guvernului țării acelei organizații naționale anti-doping sau comitet 
olimpic național. 

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). 
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Probă sau specimen: Orice material biologic prelevat în scopul 
controlului doping. 

(Comentariu la Proba 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.) 

 
Semnatari: Acele entităţi care acceptă Codul şi se angajează să 
implementeze prevederile acestuia, în conformitate cu articolul 23. 

Monitorizare specială: atunci când, ca parte a consecințelor impuse 
unui semnatar neconform, AMAD aplică un sistem de monitorizare 
specifică și permanentă asupra unora sau tuturor activităților anti-doping 
ale semnatarului, pentru a se asigura că semnatarul desfășoară acele 
activități într-o manieră care respectă Codul. 

Supervizare: atunci când, ca parte a consecințelor impuse unui semnatar 
neconform, un terț aprobat supraveghează și supervizează activitățile 
anti-doping ale semnatarului, așa cum a fost instruit de AMAD, pe 
cheltuiala semnatarului (iar termenul supervizează va fi interpretat în 
același sens). Atunci când un semnatar a fot declarat neconform și nu a 
finalizat încă un acord de supervizare cu terțul aprobat, acel semnatar nu 
va implementa în mod independent nicio activitate anti-doping în 
domeniile pe care terțul aprobat trebuie să le supravegheze și supervizeze, 
fără consimțământul expres prealabil scris al AMAD. 

Preluare: atunci când, ca parte a consecințelor impuse unui semnatar 
neconform, un terț aprobat preia unele sau toate activitățile anti-doping 
ale semnatarului, așa cum a fost instruit de AMAD, pe cheltuiala 
semnatarului. Atunci când un semnatar a fot declarat neconform și nu a 
finalizat încă un acord de preluare cu terțul aprobat, acel semnatar nu va 
implementa în mod independent nicio activitate anti-doping în domeniile 
pe care terțul aprobat trebuie să le preia, fără consimțământul expres 
prealabil scris al AMAD. 

Testare țintă: Selecţionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor 
prevăzute în Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 
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Document tehnic: un document adoptat și publicat de AMAD periodic, 
care cuprinde cerințele tehnice obligatorii cu privire la anumite aspecte 
anti-doping prevăzute într-un standard internațional. 

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. 

Convenția UNESCO: Convenţia Internaţională împotriva Dopajului în 
Sport adoptată la cea de-a 33-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO 
din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele 
părţi la Convenţie şi de Conferinţa Părţilor la Convenţia Internaţională 
împotriva Dopajului în Sport. 

WADA: Agenția Mondială Anti-Doping 

3.2 Termeni definiți în Standardul Internațional pentru Educație: 

Plan de educație: un document care include: o evaluare a situației; 
stabilirea unui lot pentru educație; obiective; activități de educație și 
proceduri de monitorizare, conform articolului 4.  

Lot pentru educație: o listă a grupurilor țintă stabilite printr-un proces 
de evaluare sistemică. 

3.3  Termeni definiți în Standardul Internațional pentru Laboratoare 

Unitate pentru Managementul Pașaportului Biologic al Sportivului 
(APMU): o unitate compusă dintr-o persoană sau din persoane 
responsabile cu gestionarea la timp a pașapoartelor biologice ale 
sportivilor din ADAMS, în numele custodelui pașaportului. 
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3.4  Termeni definiți în Standardul Internațional pentru Protecția 
Confidențialității și a Informațiilor Personale: 

Informații personale: informații, inclusiv și fără limitare informații 
personale sensibile, cu privire la un participant sau o altă persoană 
identificată sau identificabilă, ale cărei informații sunt procesate exclusiv 
în contextul activităților anti-doping ale unei organizații anti-doping. 

(Comentariu la Informații personale: se înțelege că informațiile personale includ, 
fără a se limita la, informații privind numele sportivului, data nașterii, detaliile de 
contact și afilierea sportivă, informațiile de localizare, SUT acordate (dacă există), 
rezultatele testelor anti-doping, managementul rezultatelor (incluzând audieri 
disciplinare, apeluri și sancțiuni). De asemenea, informațiile personale includ și 
informații de contact și detalii personale cu privire la alte persoane, cum ar fi 
personalul medical și alte persoane care lucrează cu, tratează sau sprijină sportivul 
în contextul activităților anti-doping. Aceste informații rămân informații personale și 
sunt reglementate de prezentul standard internațional, pe toată durata procesării lor, 
indiferent dacă persoanele respective mai sunt sau nu implicate în sportul organizat). 

 

3.5  Termeni definiți în Standardul Internațional pentru Testare și 
Investigații 

Lanț de custodie: succesiune de indivizi sau organizaţii care au 
responsabilitate asupra custodiei probei din momentul recoltării acesteia, 
până în momentul când proba a fost trimisă la laborator pentru analiză.  

Testare fără aviz prealabil: o şedinţă de recoltare a probei care are loc 
fără înştiinţarea prealabilă a sportivului şi în care sportivul este însoţit în 
permanenţă, din momentul înştiinţării până în momentul recoltării probei.  

Evaluarea riscului: evaluarea riscului de dopaj într-un sport sau 
disciplină sportivă, efectuată de o organizație anti-doping, în 
conformitate cu articolul 4.2. 

Autoritate de recoltare a probelor: Organizaţia responsabilă cu 
recoltarea probelor, în conformitate cu cerinţele Standardului 
Internaţional pentru Testare şi Investigaţii, fie (1) însăşi autoritatea de 
testare; sau (2) o altă organizaţie (de exemplu, o terţă parte contractoare) 
căreia autoritatea de testare i-a delegat sau care a subcontractat o astfel de 
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responsabilitate (cu precizarea că autoritatea de testare rămâne în cele din 
urmă responsabilă, conform Codului, pentru respectarea cerinţelor 
Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii referitoare la 
recoltarea probelor). 

Echipament de recoltare a probelor: Recipientele A și B, kit-urile sau 
recipientele, recipientele de recoltare, tuburile sau alte aparate utilizate 
pentru recoltarea sau păstrarea probei, pe durata sau după şedinţa de 
recoltare a probei. trebuie să respecte prevederile articolului 6.3.4.  

Personal de recoltare a probelor: termen colectiv pentru oficialii 
calificaţi, autorizaţi de autoritatea pentru recoltarea probei să efectueze 
sau să participe la îndeplinirea sarcinilor din timpul şedinţei de recoltare 
a probei.   

Ședință de recoltare a probelor: toate activităţile succesive care implică 
direct sportivul, din momentul stabilirii contactului iniţial până când 
sportivul părăseşte staţia de control doping după recoltarea probei.  

Plan de distribuire a testărilor: un document întocmit de o organizaţie 
anti-doping, prin care se planifică testarea sportivilor asupra cărora are 
autoritate de testare, în conformitate cu cerinţele articolului 4. 

3.6  Termeni definiți în Standardul Internațional privind Scutirile pentru 
Uz Terapeutic 

Comitetul pentru scutirile pentru uz terapeutic (CSUT): comitetul 
stabilit de o organizație anti-doping pentru a analiza solicitările de SUT. 

3.7 Termeni specifici Standardului Internațional privind Respectarea 
Codului de către Semnatari: 

Program anti-doping: legislația, reglementările, regulamentele, 
procesele și procedurile, precum și alte activități (inclusiv activitățile 
anti-doping) pe care un semnatar trebuie să le implementeze, pentru a 
putea realiza conformitatea cu Codul. 
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Respectarea Codului: respectarea tuturor cerințelor Codului și/sau ale 
standardelor internaționale, care se aplică semnatarului în cauză, precum 
și a oricăror cerințe speciale impuse de Comitetul Executiv al WADA. 

Chestionar privind respectarea Codului: un sondaj de autoevaluare 
elaborat de WADA sub forma unui chestionar, prin care un semnatar 
raportează la WADA aspecte legate de conformitatea sa cu Codul. 

Audit privind conformitatea: o evaluare oficială desfășurată de WADA, 
cu privire la întregul program anti-doping al semnatarului sau doar la o 
parte din acesta, în conformitate cu articolul 7.7. 

Comitetul de revizuire a conformității sau CRC: conform descrierii 
din articolul 5.2.1. 

Planul acțiunilor corective: un plan întocmit de semnatar, care prevede 
modul în care semnatarul va implementa acțiunile corective stabilite de 
WADA în raportul acțiunilor corective, în intervalele de timp prevăzute 
în acel raport. 

Raportul acțiunilor corective: un raport elaborat de WADA, care 
stabilește neconformitățile unui semnatar și acțiunile corective pe care 
semnatarul trebuie să le aplice pentru corectarea lor, în intervalele de 
timp stabilite. 

Caz de forță majoră: un eveniment care influențează capacitatea unui 
semnatar de a realiza conformitatea deplină cu Codul, care rezultă din 
sau poate fi atribuit acțiunilor, întâmplărilor, omisiunilor sau accidentelor 
care sunt în afara controlului rezonabil al semnatarului. Astfel de 
evenimente pot include orice dezastru fizic natural, război, operațiuni 
militare, revoltă, dezordine publică, grevă, blocaje sau alte acțiuni 
industriale, acțiuni teroriste sau mișcare civilă. În conformitate cu 
articolul 8.4.3, astfel de evenimente nu include, în nicio circumstanță, 
lipsa de resurse din partea semnatarului, schimbări ale reprezentanților 
oficiali aleși sau ale personalului, sau orice interferență și/sau 
neasigurarea de sprijin sau altă acțiune sau omisiune din partea oricărei 
autorități guvernamentale sau publice. 
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Solicitare obligatorie de informații: o solicitare pe care WADA o poate 
trimite semnatarului, solicitându-i acestuia să transmită anumite 
informații până la o anumită dată, cu scopul de a permite WADA să 
evalueze respectarea Codului de către semnatar. 

Consecințe: una sau mai multe consecințe prevăzute în articolul 24.1.12 
don Cod, care pot fi impuse unui semnatar, ca urmare a nerespectării 
obligației de a menține conformitatea cu Codul, aceste consecințe 
urmând a se baza pe fapte și circumstanțe specifice cazului respectiv, dar 
și pe aplicarea principiilor stipulate în articolul 10.   

Auditor WADA: un membru cu experiență adecvată din cadrul 
personalului WADA sau un specialist anti-doping extern, care a fost 
instruit de WADA să realizeze evaluarea conformității unui semnatar cu 
Codul. Auditorul WADA nu trebuie să fie implicat în conflicte de 
interese în ce privește fiecare audit privind conformitatea pe care îl 
desfășoară. 

Privilegii WADA: beneficiile enumerate în articolul 24.1.12.1 din Cod. 

3.8    Interpretare 

3.8.1 Textul oficial al Standardului internaţional pentru respectarea Codului de 
către semnatari va fi păstrat de AMAD şi va fi publicat în engleză şi franceză. În 
eventualitatea unei discrepanţe între varianta în engleză şi cea în franceză, varianta 
în engleză va prevala.  

3.8.2 Ca și Codul, Standardul Privind Respectarea Codului De Către Semnatari a 
fost elaborat cu luarea în considerație a principiului proporționalității, al drepturilor 
omului, precum și alte principii de drept aplicabile. El va fi interpretat și aplicat în 
acest sens. 

3.8.3 Comentariile care însoţesc anumite prevederi ale Standardului Privind 
Respectarea Codului De Către Semnatari se vor folosi pentru interpretarea 
Standardului.  

3.8.4 Dacă nu se specifică altfel, referinţele la articole sau anexe sunt referinţe la 
articole sau anexe din Standardul Privind Respectarea Codului De Către Semnatari.  
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3.8.5 Atunci când este folosit termenul ”zile” în Standardul Internațional privind 
Respectarea Codului de către Semnatari, aceste va fi interpretat ca zile 
calendaristice, dacă nu se specifică altfel.  

3.8.6 Anexele la Standardul privind Respectarea Codului de către Semnatari au 
acelaşi caracter obligatoriu ca şi restul Standardului Internațional. 
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PARTEA A DOUA: STANDARDE PENTRU MONITORIZAREA ȘI 
IMPLEMENTAREA DE CĂTRE WADA A RESPECTĂRII CODULUI DE 
CĂTRE SEMNATARI 

4.0  Obiectiv 

4.1 Obiectivul celei de-a doua părți a Standardului Privind Respectarea Codului De 
Către Semnatari este de a se asigura că semnatarii transmit programe anti-doping 
care respectă cerințele Codului și ale standardelor internaționale, astfel încât să se 
asigure o competiție corectă și echitabilă ori de câte ori se practică sport.  

4.2 Să evidențieze dorința permanentă de a avea semnatari care să abordeze 
voluntar orice aspect privind conformitatea. Declararea unui semnatar ca 
neconform sau impunerea de consecințe pentru neconformitate trebuie să se facă în 
ultimă instanță și doar atunci când semnatarul nu a reușit, în ciuda tuturor 
încurajărilor, să aplice acțiunile corective necesare în intervalele de timp stabilite.  

4.3 Prin urmare, programul WADA de monitorizare a conformității pune accentul 
pe dialogul și comunicarea cu semnatarii, sprijinirea lor în eforturile de a respecta 
în totalitate Codul și oferirea de îndrumare pentru îmbunătățirea continuă a 
programelor lor anti-doping. Acolo unde se identifică neconformități,  Standardul 
privind Respectarea Codului de către Semnatari stabilește standarde și proceduri 
obiective, transparente și predeterminate, care să ofere semnatarilor oportunitatea 
de a corecta acele neconformități și (dacă nu sunt corectate) care să conducă la 
stabilirea neconformității și impunerea de consecințe previzibile, graduale și 
proporționate, pentru semnatari. De asemenea, Standardul Internațional privind 
Respectarea Codului de către Semnatari stipulează o traiectorie clară către 
repunerea în drepturi. 

 

5.0  Rolurile, responsabilitățile și procedurile diferitelor organisme implicate 
în rolul WADA de monitorizare a conformității 

Figura 1: schema descriptivă a procesului care pornește de la identificarea 
neconformității până la acuzația de neconformitate (articolele 5.1- 5.3) 

 



23 
 

 



24 
 

 

 

 

 

 



25 
 

5.1 Supravegherea operațională a respectării Codului 

5.1.1 Supravegherea operațională a respectării Codului este asigurată de 
conducerea WADA printr-un un Grup Operativ privind Conformitatea,, care este 
format din personal încadrat în diferite departamente ale WADA. 

5.1.2 Conducerea WADA este responsabilă cu coordonarea și direcționarea tuturor 
activităților legate de programul WADA de monitorizare a conformității, în 
cooperare cu Comitetul de analizare a conformității (CRC) și în concordanță cu 
prioritățile aprobate de CRC ca urmare a prevederilor articolului 7.2. Acestea 
includ: 

5.1.2.1 coordonarea asigurării de sprijin și asistență permanentă 
oferite de WADA semnatarilor, pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin Cod și Standardele Internaționale (a se vedea articolul 6); 

5.1.2.2 utilizarea tuturor instrumentelor pe care WADA le are la 
dispoziție pentru monitorizarea respectării Codului de către semnatari, 
incluzând dar fără a se limita la ADAMS, chestionare privind 
respectarea Codului, solicitări obligatorii de informații, audituri 
privind conformitatea, informații obținute prin monitorizarea 
permenentă a conformității și orice alte informații relevante primite 
sau culese de WADA (a se vedea articolul 7); 

5.1.2.3 în cazul în care se identifică neconformități, deschiderea 
dialogului cu semnatarul în cauză, identificarea acțiunilor corective de 
urmat de către semnatar pentru corectarea neconformităților și oferirea 
de îndrumare pentru a ajuta semnatarul să aplice acțiunile corective în 
intervalele de timp stabilite (a se vedea articolul 8); 

5.1.2.4 evaluarea eficienței acțiunilor corective aplicate de semnatar, 
transmiterea către CRC a cazurilor în care neconformitățile nu au fost 
corectate în totalitate, transmiterea de rapoarte cu informații relevante 
pentru a facilita discuțiile din cadrul CRC și implementarea și 
urmărirea recomandărilor CRC (a se vedea articolele 8 și 9); 

5.1.2.5 dacă un semnatar nu reușește să corecteze neconformitățile în 
intervalul de timp stabilit, și ca urmare a recomandării CRC, obținerea 
aprobării Consiliului Fondator al WADA pentru notificarea oficială a 
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semnatarului cu privire la presupusa neconformitate, specificarea 
consecințelor pe care WADA le consideră necesare pentru o astfel de 
neconformitate, precum și specificarea condițiilor pe care WADA 
consideră că trebuie să le îndeplinească semnatarul pentru a fi repus în 
drepturi (a se vedea articolele 8, 9, 10 și 11); și 

5.1.2.6 monitorizarea eforturilor semnatarului de a îndeplini condițiile 
de repunere în drepturi, care i-au fost impuse, în vederea raportării 
către CRC dacă sau când se recomandă repunerea în drepturi a 
semnatarului (a se vedea articolul 11). 

5.2 Analiza independentă și recomandări 

5.2.1Comitetul pentru analizarea conformității (CRC) este un comitet permanent al 
WADA apolitic și independent, care supraveghează eforturile de monitorizare și 
activitățile de implementare desfășurate de WADA cu privire la respectarea 
Codului și oferă sfaturi, îndrumări și recomandări Consiliului Fondator al WADA, 
pe marginea acestor aspecte.  

5.2.1.1 CRC este guvernat de Termenii de Referință elaborați cu 
scopul de a asigura independența, neutralitatea politică și specializarea 
membrilor săi, care susțin credibilitatea activității sale. Termenii de 
Referință includ prevederi privind conflictele de interese, care impun 
membrilor CRC să declare orice eventual conflict de interese și să se 
excludă din orice deliberare a CRC în chestiunile în care ar putea avea 
un conflict de interese. 

5.2.2 CRC se ghidează după proceduri standardizate care cuprind analizarea, 
evaluarea, comunicarea și formularea de recomandări către Comitetul Executiv al 
WADA asupra problemelor referitoare la respectarea Codului, corectarea 
neconformităților și repunerea în drepturi. Aceste proceduri (a se vedea articolele 8, 
9 și 11) sunt proiectate să susțină o abordare transparentă, obiectivă și consistentă a 
evaluării și aplicării regulilor de conformitate.  

5.2.2.1 În cazul în care managementul WADA raportează 
neconformități către CRC, procedura aplicabilă asigură semnatarului 
în cauză timpul și oportunitatea de a explica și corecta 
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neconformitățile, într-un anumit interval de timp și, astfel, de a 
restabili conformitatea cu Codul (vezi art. 9). 

5.2.2.2 Doar în cazul în care semnatarul nu corectează 
neconformitățile în cadrul stabilit de procedură, CRC va analiza cazul 
în detaliu și va decide dacă recomandă Comitetului Executiv al 
WADA ca acel semnatar să fie notificat oficial cu privire la acuzația 
de neconformitate (a se vedea articolul 5.3).  

5.2.3 Pe lângă analizarea și evaluarea aspectelor privind conformitatea ridicate de 
conducerea WADA, CRC poate identifica în orice moment aspecte legate de 
conformitate care să fie transmise conducerii WADA.  

5.3 Stabilirea independentă a neconformității și a consecințelor aplicabile 
semnatarului 

5.3.1 În conformitate cu articolul 24.1.4 din Cod, în baza recomandării CRC, 
Comitetul Executiv al WADA poate aproba trimiterea unei notificări oficiale către 
un semnatar, în legătură cu presupusa nerespectare a Codului și/sau a Standardelor 
Internaționale, notificare în care se mai precizează și consecințele pe care WADA 
consideră că trebuie aplicate semnatarului pentru o astfel de neconformitate, 
precum și condițiile pe care WADA consideră că semnatarul trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi repus în drepturi.  

5.3.2 În conformitate cu articolul 24.1.5 din Cod, dacă semnatarul acceptă sau nu 
contestă conținutul notificării în termen de 21 de zile, presupusa neconformitate se 
consideră recunoscută iar consecințele și condițiile de repunere în drepturi se 
consideră acceptate și (dacă nu sunt atacate cu apel conform articolului 13.6 din 
Cod) notificarea va deveni automat o decizie finală și executorie cu efecte imediate, 
conform articolului 24.1.9 din Cod. Dacă semnatarul contestă oricare parte a 
notificării, această contestație va fi soluționată de CAS în conformitate cu articolul 
24.1.6 din Cod. 

5.3.3 După acceptarea notificării ca decizie finală de către semnatar sau (dacă este 
contestată) după luarea unei decizii finale de către CAS, atunci, în conformitate cu 
articolul 24.1.9, această decizie va fi aplicabilă la nivel mondial și va fi respectată,  
recunoscută și implementată de toți ceilalți semnatari, potrivit atribuțiilor și 
sferelor lor de responsabilitate. (a se vedea figura 2 de mai jos) 
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5.4 Principiul Soluției de Ultimă Instanță 

5.4.1 Conform principiului soluției de ultimă instanță, în oricare din cazuri (atât 
cele ordinare, cât și cele în regim de urgență), dacă un semnatar nu respectă 
intervalele de timp impuse pentru corectarea neconformităților și, astfel, cazul este 
trimis la CRC și mai departe, cu condiția ca semnatarul să corecteze 
neconformitățile oricând înainte de impunerea de consecințe de către CAS, atunci 
nu vor mai fi impuse consecințe semnatarului, cu excepția situațiilor în care (a) au 
fost suportate cheltuieli cu ocazia urmăririi cazului în fața CAS (caz în care 
semnatarul trebuie să acopere acele cheltuieli); și/sau (b) neîndeplinirea obligației 
de a corecta neconformitatea în intervalul de timp impus a adus prejudicii 
ireparabile luptei împotriva dopajului în sport (caz în care consecințele pentru 
semnatar pot fi impuse astfel încât să reflecte acel prejudiciu).  

 

Figura 2: schema descriind procesul ce urmează după o acuzație oficială de 
neconformitate (articolele 5.3.1, 5.3.2 și 5.3.3) 
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5.5 Procedurile de repunere în drepturi 

5.5.1 Atunci când este cazul, conducerea WADA va raporta la CRC cu privire la 
implementarea de către semnatar a condițiilor pentru repunerea în drepturi, iar 
CRC va face recomandări către Comitetul Executiv al WADA, dacă un semnatar a 
îndeplinit sau nu aceste condiții și dacă ar trebui repus în drepturi. 

5.5.2 Dacă Comitetul Executiv al WADA susține că un semnatar nu a îndeplinit 
încă toate condițiile pentru repunere în drepturi și nu poate fi repus în drepturi, 
dacă semnatarul contestă acuzația, această contestație va fi soluționată de CAS în 
conformitate cu articolul 24.1.10 din Cod. În conformitate cu articolul 24.1.9 din 
Cod, decizia CAS va fi aplicabilă la nivel mondial și va fi recunoscută, respectată 
și aplicată în totalitate de toți semnatarii în concordanță cu autoritatea lor și în sfera 
lor de responsabilitate.  

 

6.0  Sprijinul WADA pentru eforturile semnatarilor de a atinge/menține 
conformitatea cu Codul 

6.1 Obiectiv 
6.1.1 Prioritatea WADA este de a susține semnatarii în ce privește îmbunătățirea 
programelor lor anti-doping, sporind în acest sens protecția pe care o asigură 
sportivilor curați. Întotdeauna obligația de a respecta Codul în totalitate va fi în 
sarcina semnatarului, iar faptul că alții nu l-au ajutat pe semnatar în acest sens nu 
va reprezenta o apărare sau o scuză. Totuși, WADA va depune toate eforturile să 
ofere sprijin și asistență semnatarilor care încearcă să ajungă, să mențină sau să 
revină la statul de conformitate totală.  

 

6.2 Sprijin tehnic și operațional 
6.2.1 WADA va oferi sprijin tehnic și operațional semnatarilor, pentru a-i ajuta să 
atingă, să mențină sau (dacă este cazul) să revină la statutul de conformitate totală, 
oferind sfaturi și informații, elaborând resurse, îndrumări, materiale și programe de 
instruire și facilitând parteneriatele cu alte organizații anti-doping, acolo unde este 
posibil. Atunci când bugetul WADA permite, acest sprijin va fi oferit semnatarilor 
cu titlu gratuit. 
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6.2.2 Ca exemplu, WADA a elaborat o serie de documente și instrumente pentru a 
ajuta semnatarii să înțeleagă responsabilitățile care le revin conform Codului și 
standardelor internaționale și de a atinge și menține statutul de conformitate totală 
cu aceste responsabilități, printre care: 

6.2.2.1 Reglementări model pentru implementarea Codului și a 
standardelor internaționale, în aria de competență a semnatarului; 
6.2.2.2 Documente de îndrumare cu privire la implementarea diferitelor 
părți ale unui program anti-doping care respectă prevederile Codului, 
inclusiv (dar fără a se limita la) testare, SUT, managementul rezultatelor, 
educație, intelligence și investigații; 
6.2.2.3 Documente și formulare cadru; și 
6.2.2.4 Instrumente educaționale on-line. 

6.2.3 În plus, WADA a elaborat chestionarul privind respectarea Codului și 
programul de audit privind conformitatea, pentru a ajuta semnatarii să identifice 
neconformitățile din programul lor anti-doping și să elaboreze și să implementeze 
planuri pentru corectarea acelor neconformități. WADA a oferit și va continua să 
ofere diferite forme de sprijin și asistență semnatarilor în ce privește înțelegerea 
chestionarului privind respectarea Codului, a programului de audit privind 
conformitatea și toate celelalte aspecte din programul său de monitorizare a 
conformității, inclusiv sesiuni de informare; o secțiune dedicată de pe site-ul său, 
unde au fost și vor continua să fie postate materiale relevante pentru programul de 
monitorizare a conformității, inclusiv răspunsuri la cele mai frecvente întrebări; 
precum și orice alte resurse. 
6.2.4 Un semnatar poate solicita asistență unui alt semnatar pentru a atinge statutul 
de conformitate totală. WADA va căuta să susțină semnatarii să încheie astfel de 
parteneriate, inclusiv prin oferirea, pe site-ul său, de informații suplimentare și 
îndrumări cu privire la parteneriatele. De asemenea, un semnatar poate desemna un 
terț delegat să efectueze activitățile anti-doping în numele său. În concordanță cu 
articolul 20 din Cod și articolul 8.4.3 din prezentul Standard, un semnatar va 
rămâne totuși complet răspunzător pentru orice neconformitate care ar putea apărea 
în acest context. Semnatarul se va asigura că poate solicita terțului delegat să 
răspundă în totalitate (și să permită semnatarului acest lucru) cu toate eforturile 
WADA de monitorizare a conformității, inclusiv (fără limitare) abordarea 
corespunzătoare a chestionarelor privind respectarea Codului, a solicitărilor 
obligatorii de informații, a auditurilor privind conformitatea și a tuturor cerințelor 
permanente de monitorizare a conformității (în legătură cu care, a se vedea 
articolul 7.8).  
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6.2.5 Așa cum se prevede în articolul 8, atunci când sunt identificate 
neconformități, fie prin intermediul chestionarului privind respectarea Codului sau 
a auditurilor privind conformitatea sau în orice alt fel, conducerea WADA se va 
concentra pe sprijinirea respectivului semnatar, prin dialog și sprijin pentru 
atingerea statutului de conformitate deplină cu Codul. Semnatarului i se va oferi o 
oportunitate adecvată de a contesta sau de a corecta neconformitățile, inclusiv 
(dacă este cazul) prezentarea unui raport al acțiunilor corective de către WADA, 
care să precizeze acțiunile corective impuse și intervalele de timp pentru aplicarea 
lor. Raportul acțiunilor corective poate include și recomandări cu titlu de bună 
practică și poate face referire, unde este nevoie, la resursele și materialele postate 
pe website-ul WADA care pot ajuta semnatarul să răspundă la cerințele raportului 
și sa-și consolideze programul anti-doping. În plus, WADA va analiza orice plan 
de acțiuni corective (inclusiv orice documente solicitat sau relevant) transmis de un 
semnatar și va formula observații, dacă este necesar, pentru a se asigura că 
răspunde scopului.  

 

7 Monitorizarea eforturilor semnatarilor privind conformitatea cu Codul 
7.1 Obiectiv 
7.1.1 În conformitate cu obligațiile asumate prin articolele 20.7.3 și 24.1.1 din 
Cod, de a monitoriza respectarea Codului de către semnatari, WADA analizează 
reglementările și legislația semnatarilor, pentru a se asigura că acestea sunt 
conforme cu Codul și standardele internaționale. De asemenea, verifică dacă 
semnatarii își implementează reglementările și legislația prin programe anti-doping 
care respectă toate cerințele Codului și ale standardelor internaționale. Scopul 
articolului 7 este de a stabili standardele care guvernează aceste activități de 
monitorizare. Obiectivul va fi întotdeauna acela de a face procesul de monitorizare 
cât mai eficient și mai economic posibil. 

 

7.2 Stabilirea de priorități între diferiți semnatari 
7.2.1 Următoarele părți sunt semnatari ai Codului: 

7.2.1.1 Comitetul Internațional Olimpic și Comitetul Internațional 
Paralimpic; 
7.2.1.2 Alți organizatorii de evenimente sportive majore;  
7.2.1.3 Federațiile internaționale; 
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7.2.1.4 Comitetele naționale olimpice și paralimpice; 
7.2.1.5 Organizațiile naționale anti-doping; și 
7.2.1.6 Diferite alte organizații menționate pe site-ul WADA, incluzând 
dar fără a se limita la asociațiile comitetelor naționale olimpice, 
asociațiile federațiilor internaționale, organizații pentru sportivii cu 
dizabilități care nu sunt federații internaționale și asociațiile naționale ale 
Jocurilor Commonwealth. 

7.2.2 Având în vedere numărul mare de semnatari și resursele limitate ale WADA, 
CRC poate aproba propunerea conducerii WADA de stabilire de priorități privind 
monitorizarea respectării Codului de către (a) anumite categorii de semnatari, în 
baza scopului activităților anti-doping impuse de Cod acestor categorii de 
semnatari; și/sau  

(b) anumiți semnatari, în baza unei analize de risc . Următoarea enumerare 
reprezintă o listă non-exhaustivă a factorilor care pot fi luați în considerație într-o 
astfel de evaluare:  

7.2.2.1 (dacă semnatarul este o FI) riscul fiziologic de dopaj într-un 
anumit sport/disciplină sportivă; 
7.2.2.2 (dacă semnatarul este o FI) participarea semnatarului la Jocurile 
Olimpice și/sau Paralimpice; 
7.2.2.3 (dacă semnatarul este un organizator de evenimente sportive 
majore) nivelul sportivilor care participă la acel eveniment sportiv; 
7.2.2.4 Performanțele sportivilor dintr-o anumită țară la manifestările 
sportive internaționale; 
7.2.2.5 Istoricul de dopaj dintr-o anumită țară sau un anumit 
sport/disciplină sportivă; 
7.2.2.6 Răspunsul unui semnatar la o solicitare obligatorie de 
informații sau la un chestionar privind respectarea Codului; 
7.2.2.7 Primirea de informații secrete credibile sau rezultatele unei 
investigații care sugerează că ar putea exista neconformități în programul 
anti-doping al unui semnatar; 
7.2.2.8 Încălcarea de către un semnatar a cerințelor esențiale sau 
prioritare din Cod sau standardele internaționale; 
7.2.2.9 nerespectarea de către semnatar a obligației de a implementa 
recomandările apărute în urma programelor de colaborare în care 
WADA a acționat ca mediator sau ca parte; 



35 
 

7.2.2.10 nerespectarea de către semnatar a obligației de a implementa 
măsurile (de ex. testarea țintă) ca urmare a recomandărilor formulate sau 
susținute de WADA (de ex. în ce privește testarea în calificările pentru 
JO sau Paralimpice sau o altă manifestare sportivă); 
7.2.2.11 (dacă semnatarul este o ONAD sau un comitet olimpic național 
care acționează ca ONAD) faptul că țara semnatarului găzduiește un 
laborator acreditat de WADA și/sau candidează să fie gazda sau a 
câștigat dreptul de a găzdui o manifestare sportivă majoră; 
7.2.2.12 Dacă un semnatar care a primit neconformitate încearcă să fie 
repus în drepturi; și/sau 
7.2.2.13 O solicitare din partea Comitetului Executiv sau a Consiliului 
Fondator al WADA. 

7.2.3 Articolul 20 din Cod impune federațiilor internaționale, comitetelor olimpice 
și paralimpice naționale să implementeze respectarea Codului de către 
membrii/organismele recunoscute. Dacă pe parcursul activităților de monitorizare 
WADA află despre o neconformitate cu Codul a unui astfel de membru/organism 
recunoscut al unui semnatar, va notifica semnatarul pentru a întreprinde acțiuni 
relevante în conformitate cu obligațiile asumate de semnatar prin Cod. 
7.2.4 În plus, având în vedere numărul mare de semnatari și resursele limitate ale 
WADA, CRC poate aproba propunerile conducerii WADA de prioritizare a 
implementării cerințelor esențiale și (în anumite circumstanțe) a celor prioritare din 
Cod și/sau standardele internaționale (inclusiv, dacă este necesar, prin declararea 
de neconformități și propunerea de impunere a consecințelor), oferindu-le 
semnatarilor oportunitatea suplimentară de a aplica orice măsuri corective necesare, 
care să asigure respectarea celorlalte cerințe ale Codului și/sau ale standardelor 
internaționale. Cea mai mare prioritate va fi acordată urmăririi impunerii de 
consecințe adecvate în cazurile care implică nerespectarea cerințelor critice și 
factori agravanți. 
7.2.5 De asemenea, WADA poate solicita susținerea altor organisme care s-o 
sprijine în îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare.  
7.2.6 Pentru evitarea oricărei îndoieli, un semnatar trebuie să respecte în 
permanență și în totalitate obligațiile asumate prin Cod și standardele 
internaționale, indiferent dacă a fost ales ca prioritar pentru monitorizare de către 
WADA. 
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7.3 Cooperarea cu alte organisme 
7.3.1 WADA poate coopera, după caz, cu alte organisme relevante, pentru 
promovarea conformității depline a semnatarilor cu Codul, inclusiv (fără limitare) 
cu UNESCO în eforturile sale de promovare a respectării Convenției UNESCO de 
către guverne, cu Consiliul Europei în eforturile sale de promovarea a respectării 
Convenției Anti-Doping de către guverne și/sau cu orice altă organizație sau 
inițiativă interguvernamentală. Scopul unei astfel de cooperări este de a facilita și 
maximiza eficiența eforturilor WADA în ce privește monitorizarea respectării 
Codului de către semnatari. O astfel de cooperare va fi coordonată într-o manieră 
care să respecte toate legile în vigoare cu privire la protecția datelor. 
7.3.2 O astfel de cooperare poate include (fără limitare) coordonarea cu activitățile 
de monitorizare ale altui organism cu referire la o anumită țară (de ex. vizite 
comune la fața locului, chestionare coordonate), schimb de informații relevante 
care pot fi de ajutor în astfel de activități și acțiuni de coordonare în scopul 
sprijinirii și încurajării respectării Codului de către părțile relevante. 

 

7.4  Instrumentele WADA pentru monitorizare 
7.4.1 WADA poate folosi oricare dintre mijloacele pe care le are la dispoziție 
pentru monitorizarea respectării Codului de către semnatari, incluzînd (fără 
limitare): 

7.4.1.1 solicitarea adresată semnatarilor, în conformitate cu articolul 
24.1.2 din Cod, de a completa și transmite chestionarele privind 
respectarea Codului și/sau alte rapoarte privind conformitatea cu Codul, 
în intervale de timp rezonabile și clar comunicate.  Aceste rapoarte 
trebuie să ofere informații corecte și complete despre orice 
neconformitate, să explice motivele neconformităților și să identifice 
eforturile pe care semnatarul le face sau își propune să le facă pentru 
corectarea acestor neconformități; 
7.4.1.2 efectuarea de audituri de conformitate cu privire la programele 
anti-doping ale semnatarilor, în conformitate cu articolul 7.7 din Cod, 
pentru a le evalua conformitatea cu Codul, pentru a identifica și clasifica 
neconformitățile și pentru a identifica acțiunile corective necesare pentru 
a se asigura conformitatea deplină.  
7.4.1.3 desfășurarea unui program al observatorilor independenți 
eficient, (a) în cadrul Jocurilor Olimpice și Paralimpice, și (b) la alte 
manifestări sportive selectate; 
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7.4.1.4 analizarea caracterului adecvat al răspunsurilor semnatarilor la 
solicitările făcute sau avizate de WADA pentru implementarea testării 
țintă și/sau a altor măsuri în calificările pentru Jocurile Olimpice sau 
Paralimpice sau alt eveniment sportiv; 
7.4.1.5 Analizarea următoarelor documente cheie: 

(a) regulile și reglementările semnatarilor (și/sau 
legislația relevantă, dacă așa a fost implementat Codul 
într-o anumită țară); 

(b) Evaluările de risc și planurile de distribuire a testărilor 
transmise în conformitate cu articolul 5.4 din Cod și 
articolul 4.1.3 din Standardul Internațional pentru 
Testare și Investigații; 

(c) Rapoartele statistice anuale ale semnatarilor, cu 
privire la activitățile de control doping, transmise în 
conformitate cu articolul 14.4 din Cod; 

(d) Formularele de control doping, deciziile de acordare a 
SUT și alte date completate în ADAMS (inclusiv 
evaluarea conformității cu cerințele de a completa 
aceste informații în ADAMS, în intervalele de timp 
specificate și analizarea deciziilor privind SUT pentru 
conformitatea cu Standardul Internațional privind 
Scutirile pentru Uz Terapeutic;  

(e) Rapoartele întocmite de alte organisme relevante (de 
ex. rapoartele de la vizitele efectuate de Grupul de 
Monitorizare a Convenției Anti-Doping a Consiliului 
Europei); și 

(f) Orice alte documente sau informații solicitate de 
conducerea WADA, de la semnatar, pentru evaluarea 
conformității cu Codul; 

7.4.1.6 Efectuarea altor activități de monitorizare permanentă a 
conformității, în concordanță cu articolul 7.8; 
7.4.1.7 Revizuirea deciziilor privind managementul rezultatelor luate 
de semnatari și comunicate WADA în conformitate cu articolele 7.6 și 
14.1.4 din Cod și cu Standardul Internațional pentru Managementul 
Rezultatelor, inclusiv (fără limitare) deciziile semnatarilor cu privire la: 
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(a) Decizia de a nu investiga un rezultat atipic ca fiind un 
rezultat pozitiv; 

(b) Decizia de a nu investiga un rezultat pozitiv sau un 
rezultat pozitiv în pașaportul biologic ca o încălcare a 
reglementărilor anti-doping; 

(c) Decizia de a nu investiga o încălcare a obligației de a 
transmite informații de localizare sau orice altă 
abatere aparentă ca o încălcare a reglementărilor anti-
doping; 

(d) Decizia de a retrage acuzația de încălcare a 
reglementărilor anti-doping; și 

(e) Decizia de a lua o hotărâre la finalul procedurilor 
privind o acuzație de încălcare a reglementărilor anti-
doping, fără a organiza o audiere în prealabil; 

cu condiția ca, exceptând situațiile excepționale, WADA nu va susține că 
un semnatar este neconform doar pe baza unei singure decizii privind 
managementul rezultatelor care nu respectă prevederile Codului. În 
schimb, WADA va notifica semnatarul într-un termen rezonabil de la 
primirea unui număr de decizii privind managementul rezultatelor pe 
care conducerea WADA le consideră neconforme. Ulterior, WADA va 
acționa împotriva semnatarului pentru neconformitate (prin transmiterea 
unui raport de acțiuni corective, în conformitate cu articolul 8.2.2) dacă, 
în ciuda unei astfel de notificări, (1) semnatarul nu reușește să aplice 
măsuri rezonabile pentru a evita orice neconformitate ulterioară a 
vreunei decizii privind managementul rezultatelor; sau (2) WADA 
primește o nouă decizie neconformă privind managementul rezultatelor, 
pentru care este responsabil semnatarul;  

7.4.1.8 analizarea și procesarea informațiilor secrete despre eventuale 
neconformități, obținute din surse de încredere, incluzând dar fără a se 
limita la Departamentul WADA pentru intelligence și investigații, 
semnatari și alți parteneri, laboratoarele acreditate de WADA și alte 
laboratoare aprobate de WADA, autorități de recoltare a probelor și/sau 
personal de recoltare a probelor, poliție și alte autorități relevante 
(inclusiv alte organisme disciplinare și/sau de reglementare), sportivi și 
alte persoane, denunțători, mass-media și persoane din public; 
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7.4.1.9 utilizarea atribuțiilor conferite WADA prin articolul 10.7.1 din 
Cod pentru încurajarea sportivilor și a altor persoane să ofere informații 
în legătură cu orice neconformitate a semnatarilor; 
7.4.1.10 determinarea Departamentului WADA pentru intelligence și 
investigații să urmărească informațiile secrete privind eventuale 
neconformități și/sau să investigheze posibilele neconformități ale unui 
semnatar; și 
7.4.1.11 utilizarea oricăror alte informații relevante și de încredere pe 
care le are la dispoziție. 

7.4.2 Dacă unui semnatar i se solicită să ofere WADA informații privind 
conformitatea (de ex. ca răspuns la un chestionar privind conformitatea cu Codul 
sau la o solicitare obligatorie de informații) care sunt deținute în strictă 
confidențialitate exclusiv de semnatar, WADA va trata acele informații cu 
confidențialitate și le va folosi doar pentru monitorizarea respectării Codului și nu 
pentru alte scopuri.  

 

7.5 Chestionarele privind respectarea Codului 
7.5.1 Articolul 24.1.2 din Cod cere semnatarilor să raporteze la WADA cu privire 
la respectarea Codului, ori de câte ori li se solicită de către WADA. 
7.5.2 Dacă și când se stabilește de către Comitetul Executiv al WADA, la 
recomandarea CRC (dar nu mai mult de o dată la trei ani, exceptând circumstanțele 
excepționale), WADA va trimite semnatarilor chestionare privind respectarea 
Codului, pentru a le permite să se auto-evalueze și să raporteze despre respectarea 
Codului și eventualele neconformități. Chestionarul privind respectarea Codului 
poate solicita semnatarului să transmită documente în sprijinul și în completarea 
răspunsurilor la întrebările din chestionarul privind respectarea Codului. 
7.5.3 WADA va stabili o dată rezonabilă pentru returnarea chestionarului 
completat, inclusiv a documentației relevante. Pe măsură ce se apropie data 
respectivă, WADA va trimite memento-uri semnatarilor, 
7.5.4 Ca urmare a articolului 24.1.3 din Cod, nerespectarea de către un semnatar a 
obligației de a trimite la WADA chestionarul privind respectarea Codului 
completat corect și în întregime, până la data stabilită reprezintă o nerespectare a 
articolului 24.1.2 din Cod, ceea ce va duce la declanșarea procesului prevăzut la 
articolul 8.3.1. 
7.5.5 După primirea chestionarului completat, WADA va analiza informațiile din 
chestionar, pentru a evalua gradul de conformitate cu Codul. WADA va încerca să 
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verifice răspunsurile semnatarului la anumite întrebări din chestionarul privind 
respectarea Codului, prin referințe la informații obținute din alte surse de încredere, 
precum datele completate în ADAMS și rapoartele de investigații independente. 
Înainte de a trage concluzii, WADA va discuta cu semnatarul orice discrepanțe 
aparente între răspunsurile semnatarului și aceste date.  
7.5.6 Daca WADA stabilește că chestionarul privind respectarea Codului nu 
relevă nici o neconformitate, semnatarul va fi notificat în scris în legătură cu acest 
aspect. Dacă, ulterior, WADA stabilește că de fapt există (și existau și la acel 
moment) neconformități pe care WADA nu le-a putut identifica în cadrul revizuirii 
chestionarului completat de semnatar, dar au fost identificate ca parte a altor 
activități de monitorizare a conformității, concluzia inițială a WADA nu va 
împiedica în nici un fel WADA să ia măsurile specificate în Standardul Privind 
Respectarea Codului De Către Semnatari pentru corectarea de către semnatar a 
neconformităților. 
7.5.7 Dacă WADA identifică neconformități în baza chestionarului privind 
respectarea Codului completat de semnatar, va elabora un raport de acțiuni 
corective, în conformitate cu articolul 8.2.2. 

 

7.6 Solicitări obligatorii de informații 
7.6.1 Independent de orice altă activitate de monitorizare, dacă WADA primește 
sau culege informații care să indice că un semnatar nu respectă cerințele critice sau 
prioritare, conducerea WADA poate trimite semnatarului o solicitare obligatorie de 
informații, prin care să ceară transmiterea de informații care să permită WADA să 
confirme poziția actuală. WADA va solicita doar informațiile care sunt necesare 
pentru evaluarea efectivă a conformității semnatarului și care nu se află deja la 
dispoziție prin alte surse (cum ar fi ADAMS). Solicitarea va preciza motivele 
pentru care conducerea WADA solicită aceste informații, precum și data până la 
care semnatarul trebuie să transmită informațiile solicitate (dată care nu va fi  mai 
devreme de 21 de zile). 
7.6.2 Conducerea WADA va desemna un auditor WADA, care să analizeze 
răspunsul primit de la semnatar și să prezinte o evaluare și o recomandare, inclusiv 
(dacă este cazul) recomandarea de a întocmi un raport de acțiuni corective, în 
conformitate cu articolul 8.2.2.  
7.6.3 Dacă un semnatar nu reușește să transmită răspunsul la o solicitare 
obligatorie de informații până la data specificată de WADA pentru primirea unui 
astfel de răspuns, va duce la declanșarea procedurii prevăzute la articolul 8.3.1. 
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7.7 Programul de audit privind conformitatea 
7.7.1 Conducerea WADA va decide (sub supravegherea CRC) care semnatari vor 
trece printr-un audit privind conformitatea. Factorii prevăzuți la articolul 7.2.2 pot 
duce la declanșarea unui audit privind conformitatea. Semnatarii pot fi selectați 
pentru un audit privind conformitatea și în baza oricăror altor motive relevante sau 
informații secrete credibile, culese sau primite de WADA. 
7.7.2 Auditul privind conformitatea va fi efectuat de auditori WADA. Auditul 
privind conformitatea poate fi efectuat la fața locului (adică, atunci când echipa de 
audit vizitează semnatarul și efectuează evaluarea programului anti-doping al 
semnatarului în prezența membrilor relevanți din echipa semnatarului) sau printr-
un schimb de informații în scris, inițiat printr-o solicitare formulată de WADA, 
cum ar fi solicitarea obligatorie de informații. 
7.7.3 În oricare situație, semnatarul va coopera cu WADA și echipa de audit în 
toate aspectele auditului privind conformitatea. Lipsa cooperării va putea fi deferită 
de conducerea WADA la CRC pentru a fi analizată ca o posibilă neconformitate. 
7.7.4 Pregătirea unui audit la fața locului: 

7.7.4.1 WADA va trimite semnatarului o notificare în legătură cu 
faptul că a fost selecționat pentru un audit privind conformitatea, numele 
conducătorului echipei de auditori și al celorlalți membri ai echipei, 
precum și datele în care echipa de audit va vizita birourile semnatarului 
(care de obicei durează între două și trei (2-3) zile). Datele stabilite 
trebuie să-i ofere semnatarului cel puțin o lună, pentru a se pregăti pentru 
vizita de audit. 
7.7.4.2 Semnatarul are la dispoziție paisprezece (14) zile pentru a 
răspunde la notificare, confirmând că datele propuse pentru audit sunt 
adecvate sau explicând de ce acele date nu sunt convenabile si 
propunând date alternative, care să fie cât mai aproape posibil de datele 
propuse de WADA. Dacă semnatarul refuză să fie auditat sau împiedică 
procesul prin refuzul de a coopera în stabilirea unor date convenabile 
pentru audit, această atitudine va fi considerată o neconformitate potrivit 
articolului 24.1.2 din Cod și va atrage aplicarea procedurii prevăzute la 
articolul 8.3.1. 
7.7.4.3 Odată ce datele sunt confirmate, WADA va trimite 
semnatarului un plan de audit, care să ofere îndrumare cu privire la 
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scopul auditului și modul în care trebuie să se pregătească pentru vizita 
de audit.  
7.7.4.4 Cu cel puțin paisprezece (14) zile înainte de vizita de audit, 
conducătorul echipei de audit trebuie să comunice direct (de ex. prin 
teleconferință sau întâlnire directă) cu persoana principală de contact din 
partea semnatarului, responsabilă cu aspectele de conformitate, pentru a 
confirma toate pregătirile, pentru a răspunde la orice întrebări pe 
marginea auditului și pentru a discuta cum trebuie pregătite și prezentate 
informațiile de către semnatar echipei de audit.  

7.7.5 În toate cazurile, semnatarul trebuie să faciliteze vizita echipei de audit a 
WADA, inclusiv să pregătească personalul corespunzător astfel încât să fie prezent 
pe durata vizitei de audit și să asigure spațiile și materialele necesare pentru 
desfășurarea auditului de către echipa de audit a WADA. Dacă semnatarul deleagă 
oricare parte a programului său anti-doping unui terț delegat, trebuie să se asigure 
că reprezentanții terțului delegat sunt disponibili să răspundă la întrebările echipei 
de audit a WADA ți să ofere documentele sau informațiile solicitate pe parcursul 
auditului. 
7.7.6 La ședința de deschidere a auditului, echipa de audit va explica modul în 
care va aborda auditul privind conformitatea, va prezenta scopul auditului și care 
sunt așteptările din partea semnatarului cu privire la cooperare și sprijin pentru 
realizarea auditului. Semnatarului i se va oferi oportunitatea de a pune orice 
întrebare în legătură cu auditul.  
7.7.7 Pe durata auditului privind conformitatea, echipa de audit va evalua 
programul anti-doping al semnatarului, folosind informațiile obținute din surse 
diferite, inclusiv chestionarul privind conformitatea completat de semnatar, datele 
completate în ADAMS, rapoartele investigațiilor independente, informațiile secrete 
culese sau primite, rapoartele media pe care le consideră de încredere, precum și 
orice altă informații pertinente pe care le are la dispoziție. Echipa de audit va căuta 
exemple și dovezi concludente ale activității desfășurate de semnatar ca parte a 
programului anti-doping, notând orice discrepanță între astfel de exemple și 
dovezile și informațiile furnizate de semnatar (de ex. în chestionarul privind 
conformitatea). Semnatarul va coopera prin oferirea accesului total la toate 
informațiile, procedurile și sistemele pe care echipa de audit le solicită în scopul 
efectuării auditului privind conformitatea.  
7.7.8 La ședința de închidere, echipa de audit va prezenta verbal rezultatele 
preliminare, inclusiv identificarea oricărei neconformități aparente (cu accent pe 
cele care sunt considerate esențiale sau prioritare). De asemenea, echipa de audit 
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poate prezenta orice rezultate și/sau recomandări de bună practică cu privire la 
cerințele generale. Semnatarului i se va oferi oportunitatea de a nota orice dezacord 
cu rezultatele preliminare ale echipei de audit, pe parcursul ședinței de încheiere. 
Echipa de audit va sublinia consecințele probabile și intervalele de timp în ce 
privește acțiunile corective, astfel încât semnatarul să poată demara soluționarea 
imediată a rezultatelor, adică fără a fi necesar să aștepte raportul privind acțiunile 
corective. După încheierea auditului, conducătorul echipei de audit va prezenta 
conducerii WADA rezultatele finale ale auditului într-un raport preliminar privind 
acțiunile corective (care, după o analiză mai amănunțită, pot fi mai ample decât 
rezultatele preliminare prezentate verbal la ședința de închidere). Imediat ce este 
posibil, un raport final privind acțiunile corective va fi trimis semnatarului, în 
conformitate cu articolul 8.2.2. 
7.7.9 WADA va suporta costurile auditului privind conformitatea, cu posibilitatea 
de a fi despăgubită de către semnatar, în conformitate cu articolul 11.2.1.4. 
7.7.10  WADA va publica pe website-ul propriu o listă a semnatarilor care au trecut 
printr-un audit privind conformitatea. După încheierea auditului și primirea de 
către semnatar a raportului final de privind acțiunile corective, WADA poate 
publica un rezumat al rezultatelor auditului.  

7.8 Monitorizarea continuă a conformității 

7.8.1 Conducerea WADA va identifica o serie de cerințe (prin consultare cu CRC), 
pentru care semnatarii vor face subiectul monitorizării continue a conformității, 
folosind mijloace complementare chestionarului privind conformitatea și 
auditurilor privind conformitatea. 

7.8.2 Departamentul relevant din cadrul WADA va fi responsabil pentru 
monitorizarea continuă a conformității semnatarului cu cerința/cerințele în cauză. 
Vor fi stabilite intervale de timp adecvate și vor fi transmise memento-uri către 
semnatari, alocându-se suficient timp pentru corectarea oricărei neconformități. 

7.8.3 Dacă semnatarul nu corectează o neconformitate în intervalul de timp stabilit 
de departamentul relevant din cadrul WADA, atunci acest departament va raporta 
neconformitatea către conducerea WADA, care va întocmi un raport de acțiuni 
corective, în conformitate cu articolul 8.2.2. 

7.8.4 În plus față de monitorizarea continuă a conformității, în cazul semnatarilor 
supuși unui audit privind conformitatea, orice neconformitate cu cerințele esențiale 
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sau prioritare identificată în momentul auditului, poate fi reanalizată după 
finalizarea raportului de acțiuni corective post-audit. Un auditor al WADA va 
evalua dacă cerințele critice sau prioritare sunt în continuare respectate, prin 
referință la orice informație la care WADA are acces, inclusiv prin intermediul 
solicitării obligatorii de informații. Dacă auditorul WADA identifică 
neconformități cu cerințele esențiale sau prioritare, WADA va întocmi un raport de 
acțiuni corective, în conformitate cu articolul 8.2.2.   

7.9 Prevederi speciale aplicabile organizatorilor de evenimente sportive 
majore 

7.9.1 Organizatorii de evenimente sportive majore fac subiectul acelorași 
reglementări și proceduri  de aplicare și monitorizare a conformității cu Codul, 
stabilite în prezentul standard ca și toți ceilalți semnatari. Totuși, organizatorii de 
evenimente sportive majore pot face și subiectul unui program al observatorilor 
independenți; iar procedurile obișnuite pentru identificarea și corectarea 
neconformităților pot fi urgentate pentru aceștia, în maniera stabilită în prezentul 
articol 7.9, din cauza calendarului manifestărilor sportive respective. Pentru 
evitarea oricărui dubiu, dacă nu se precizează altfel în prezentul articol 7.9, 
reglementările, procedurile și intervalele de timp obișnuite, prevăzute în prezentul 
standard se vor aplica și organizatorilor de evenimente sportive majore. 

7.9.2 WADA poate trimite către un organizator de evenimente sportive majore un 
chestionar privind conformitatea special adaptat pentru organizatorii de 
evenimente sportive majore, în termen de 1 an de la manifestarea sportivă 
respectivă, care să fie completat și returnat într-un interval de timp rezonabil, 
specificat de WADA, și în care să se descrie programul anti-doping pe care 
organizatorul de evenimente sportive majore intenționează să-l aplice în cadrul 
manifestării sportive, astfel încât orice neconformitate să poată fi identificată și 
corectată în avans.  

7.9.3 Dacă WADA identifică neconformități în baza chestionarului privind 
neconformitatea completat de organizatorul de evenimente sportive majore, va 
întocmi un raport de acțiuni corective, în conformitate cu articolul 8.2.2, cu 
mențiunea că, acolo unde raportul de acțiuni corective : 
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7.9.3.1 identifică neconformități cu cerințe considerate esențiale, 
semnatarul trebuie să le corecteze într-un interval de timp specificat 
de WADA, care nu poate depăși două (2) luni; și/sau 

7.9.3.2 identifică neconformități cu cerințe considerate prioritare, 
semnatarul trebuie să le corecteze într-un interval de timp specificat 
de WADA, care nu poate depăși patru (4) luni; și/sau 

7.9.3.3 identifică neconformități cu cerințe considerate generale, 
semnatarul trebuie să le corecteze într-un interval de timp specificat 
de WADA, care nu poate depăși șase (6) luni. 

7.9.4 Dacă un organizator de evenimente sportive majore nu reușește să corecteze 
neconformitățile în intervalele de timp specificate de WADA, conducerea WADA 
va urma procedurile corective standard și intervalele de timp prevăzute în articolele 
8.1-8.3, cu excepția cazurilor în care urgența situației / programarea evenimentului 
sportiv înseamnă că aceste proceduri și intervale de timp standard nu sunt adecvate, 
iar conducerea WADA poate stabili intervale de timp mai scurte (cu condiția să 
informeze organizatorul de evenimente sportive majore în legătură cu intervalele 
de timp reduse, precum și consecințele nerespectării acestora) și/sau poate trimite 
cazul la CRC pentru o analiză urgentă, fără a se urma toți pașii prevăzuți la 
articolele 8.1-8.3. 

7.9.4.1 În astfel de cazuri, conducerea WADA va oferi organizatorului 
de evenimente sportive majore oportunitatea de a explica 
neconformitățile aparente, până la o dată anume stabilită și va 
transmite la CRC orice explicație oferită de semnatar până la acea 
dată.  

7.9.5 Atunci când conducerea WADA trimite un caz la CRC în conformitate cu 
prezentul articol 7.9: 

7.9.5.1 CRC se va întruni (fizic sau altfel) cât de repede posibil pentru 
a analiza speța. Va lua în considerație evaluarea făcută de conducerea 
WADA și orice altă explicație sau observații trimise de organizatorul 
de evenimente sportive majore în conformitate cu articolul 7.9.4.1. 

7.9.5.2 După o astfel de analiză, dacă CRC consideră că nu se impune 
o procedură rapidă, poate recomanda: 
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a) organizarea unei misiuni din cadrul Programului observatorilor 
independenți la evenimentul asportiv al organizatorului de evenimente 
sportive majore (dacă nu a fost deja planificată); și/sau 

b) întocmirea unui raport de acțiuni corective pentru semnatar, care să 
fie urmat în baza unor proceduri rapide care să asigure că 
neconformitățile sunt corectate mult înaintea următoarei ediții a 
evenimentului sportiv în cauză; și/sau 

c) contractarea unui terț delegat de către organizatorul de evenimente 
sportive majore, care să ofere sprijin pentru activitățile anti-doping din 
cadrul evenimentului sportiv. 

7.9.6 Dacă, totuși, CRC consideră că se impune o procedură rapidă, atunci se 
aplică prevederile articolelor 8.5.4.3 și 8.5.4.4. 

7.9.7 Dacă se aplică sau nu prevederile articolului 7.9.5(2): 

7.9.7.1 În conformitate cu articolul 7.4.1.3, ca măsuri suplimentare de 
monitorizare a respectării Codului de către organizatorii de 
evenimente sportive majore, WADA poate desfășura Programul 
observatorilor independenți (a) la Jocurile Olimpice și Paralimpice,  

(b) la Jocurile continentale (de ex. Jocurile Africane, Jocurile Asiatice, 
Jocurile Europene, Jocurile Pan Americane), precum Jocurile 
Commonwealth și Jocurile Mondiale; și  

(c) la alte evenimente sportive, selectate în baza unor criterii obiective 
convenite cu CRC.  

7.9.7.2 Dacă WADA a întocmit un raport de acțiuni corective pentru 
un organizator de evenimente sportive majore, în conformitate cu 
articolul 7.9.3, una din sarcinile Programului observatorilor 
independenți desfășurat la acel următorul evenimen sportiv al 
organizatorului de evenimente sportive majore va fi să stabilească 
dacă Comitetul Internațional Olimpic sau Comitetul Internațional 
Paralimpic sau alt organizatpr de evenimente sportive majore (după 
caz) a implementat acțiunile corective prevăzute în acel raport de 
acțiuni corective. Dacă acțiunile corective nu au fost implementate 
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corespunzător, vor fi menționate în raportul întocmit de Programul 
observatorilor independenți și publicat de WADA după desfășurarea 
evenimentului sportiv în cauză, împreună cu orice alte neconformități 
identificate de Programul observatorilor independenți pe durata 
evenimentului sportiv. 

7.9.7.3 Cand raportul întocmit de Programul observatorilor 
independenți este finalizat, toate neconformitățile vor fi incluse într-
un nou raport de acțiuni corective, prin care se solicită (după cum 
consideră WADA că este potrivit) fie (a) implementarea acțiunilor 
corective în intervalele de timp specificate (care pot fi sau nu aceleași 
cu cele prevăzute în articolul 7.9.3), fie (b) angajamentul de a 
implementa acțiunile corective înainte de următoarea ediție a 
evenimentului sportiv respectiv.  

 

8  Oportunitatea oferită semnatarilor pentru corectarea neconformităților 
8.1 Obiectiv 
8.1.1 Atunci când sunt identificate neconformități, obiectivul este de a oferi 
asistență semnatarului în cauză, prin intermediul dialogului și a sprijinului pentru 
corectarea neconformităților și, astfel, de a realiza și menține conformitatea deplină 
cu prevederile Codului.  
8.1.2 Articolul 8 prevede procedurile pe care trebuie să le urmeze WADA pentru a 
oferi semnatarului oportunitatea de a corecta neconformitățile identificate. 
Diferitele etape ale procesului sunt prezentate în diagrama 1 (articolul 5 de mai 
sus). 

 

8.2 Rapoartele de acțiuni corective și planurile de acțiuni corective 
8.2.1 În cazul în care regulamentele sau reglementările semnatarului (sau legislația 
aplicabilă dacă aceasta este metoda folosită într-o anumită țară pentru 
implementarea Codului) nu respectă prevederile Codului, conducerea WADA va 
notifica în scris semnatarul cu privire la neconformități și îi va acorda un interval 
de timp de trei (3) luni pentru corectarea acestora (sau pentru a transmite 
corecturile planificate și un interval de timp pentru adoptarea lor). 
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8.2.2 Daca WADA identifică neconformități în orice alte aspecte ale programului 
anti-doping al unui semnatar (fie ca urmare a chestionarului privind conformitatea, 
sau a auditului privind conformitate, sau în baza informațiilor transmise ca răspuns 
la o solicitare obligatorie de informații, sau în orice altă situație), conducerea 
WADA va trimite semnatarului un raport de acțiuni corective, care: 

8.2.2.1 Identifică neconformitățile cu cerințe care sunt considerate 
esențiale, pe care semnatarul trebuie să le corecteze în intervalul de 
timp specificat de WADA, care să nu depășească trei (3) luni; și/sau 

8.2.2.2 Identifică neconformitățile cu cerințe care sunt considerate 
prioritare, pe care semnatarul trebuie să le corecteze în intervalul de 
timp stabilit de WADA, care să nu depășească șase (6) luni; și/sau 

8.2.2.3 Identifică neconformitățile cu cerințe care sunt considerate 
generale, pe care semnatarul trebuie să le corecteze în intervalul de 
timp stabilit de WADA, care să nu depășească nouă (9) luni. 

8.2.3 După transmiterea raportului de acțiuni corective, conducerea WADA va 
stabili un dialog cu semnatarul, pentru a se asigura că acesta a primit raportul de 
acțiuni corective și că înțelege ce are de făcut în ce privește implementarea 
acțiunilor corective în intervalele de timp specificate.  
8.2.4 Dacă semnatarul contestă neconformitățile identificate în raportul de acțiunil 
corective și/sau clasificarea lor ca fiind esențiale sau prioritare, conducerea WADA 
își va reanaliza poziția. Dacă își menține poziția după această analiză, semnatarul 
poate solicita ca această contestație să fie trimisă la CRC, în conformitate cu 
articolul 8.4.1. Dacă CRC este de acord cu opinia conducerii WADA și speța 
continuă cu o acuzație de neconformitate, semnatarul poate continua să conteste 
neconformitățile și/sau clasificarea lor la CAS. Dacă CRC nu este de acord cu 
opinia conducerii WADA, conducerea WADA poate dezbate speța în cadrul 
Comitetului Executiv, care va lua o decizie. 
8.2.5 Conform articolului 8.2.4, semnatarul va corecta neconformitățile în 
intervalele de timp stabilite în raportul de acțiuni corective. Acest raport va include 
o rubrică cu un plan de acțiuni corective pe care semnatarul să o completeze, 
pentru a-l ajuta să planifice ce persoană din cadrul organizației va implementa 
fiecare acțiune corectivă, cum și până când. Nu este obligatoriu ca semnatarul să 
ofere WADA un plan de acțiuni corective, dar este recomandat cu tărie. Dacă 
semnatarul transmite un plan de acțiuni corective, WADA va analiza acel plan 
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pentru a confirma că se încadrează în scop, iar dacă nu se încadrează, WADA va 
transmite observații pentru a ajuta semnatarul să-l facă compatibil cu scopul.  
8.2.6 Conducerea WADA va monitoriza progresul înregistrat de semnatar în ce 
privește corectarea neconformităților identificate în raportul de acțiuni corective.  
8.2.7 Dacă mai sunt descoperite și alte neconformități după trimiterea unui raport 
de acțiuni corective către semnatar, dar înainte ca speța să fie trimisă la CRC, sau 
dacă se repetă neconformitatea care ar fi trebuit să fie corectată, înainte ca speța să 
fie trimisă la CRC, conducerea WADA poate trimite semnatarului un raport de 
acțiuni corective actualizat, care adaugă noile neconformități și care oferă un 
nou/noi interval/e de timp pentru corectarea tuturor neconformităților identificate 
în raportul de acțiuni corective actualizat. 

 

8.3 Oportunitatea finală pentru corectare înainte de trimitere către CRC 

8.3.1 Dacă un semnatar nu corectează neconformitățile în intervalele de timp 
stabilite în raportul de acțiuni corective, sau dacă un semnatar nu reușește să 
trimită în intervalul de timp specificat răspunsul cerut la chestionarul privind 
conformitatea cu Codul, la o notificare despre un audit privind conformitatea, la o 
solicitare formulată ca parte a monitorizării permanente a conformității sau la o 
solicitare obligatorie de informații, conducerea WADA va notifica în scris 
semnatarul cu privire la această nerespectare și va stabili un nou interval de timp 
(de maxim trei (3) luni) pentru a o corecta. Acest interval de timp suplimentar nu 
mai poate fi extins, mai puțin în situații excepționale, când semnatarul stabilește că 
un caz de forță majoră face imposibilă corectarea situației în intervalul de timp 
stabilit.  

8.3.2 Dacă mai sunt descoperite și alte neconformități, sau dacă se repetă 
neconformitatea care ar fi trebuit să fie corectată, după ce semnatarului i s-a 
acordat un nou interval de timp pentru corectarea neconformităților originale 
conform articolului 8.3.1, dar înainte ca speța să fie trimisă la CRC, conducerea 
WADA poate trimite semnatarului o notificare privind noile neconformități, 
stabilind un nou interval de timp pentru corectarea tuturor neconformităților, atât a 
celor originale cât și a celor nou identificate.  
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8.4 Trimiterea la CRC 

8.4.1 Dacă un semnatar (a) continuă să conteste neconformitatea după un schimb 
de opinii cu conducerea WADA și solicită trimiterea speței la CRC; sau  

(b) nu corectează o neconformitate în intervalul de timp stabilit în conformitate cu 
articolul 8.3.1; sau  

(c) nu oferă răspunsul cerut la o solicitare obligatorie de informații sau la 
chestionarul privind conformitatea cu Codul în intervalul de timp stabilit în 
conformitate cu art. 8.3.1, conducerea WADA va trimite cazul la CRC pentru 
analiză, conform articolelor 8.4.2 – 8.4.6.  

8.4.2 Conducerea WADA va informa semnatarul despre decizia de a trimite speța 
la CRC și despre posibilitatea semnatarului de a trimite orice explicații sau 
observații pe care dorește să le prezinte CRC. Conducerea WADA va transmite 
CRC orice explicații sau observații primite de la semnatar.  

8.4.3 În toate cazurile, CRC va analiza și va stabili dacă este de acord cu 
clasificarea făcută de conducerea WADA în ce privește neconformitățile, ca fiind 
esențiale, prioritare sau generale. Dacă nu, acestea vor fi re-clasificate (iar 
intervalele de timp pentru acțiunile corective vor fi modificate corespunzător) (cu 
excepția cazului în care conducerea WADA își menține poziția, caz în care va 
decide Comitetul Executiv al WADA). De asemenea, CRC va analiza complet și 
imparțial orice explicații și observații primite de la semnatar cu privire la acele 
neconformități. În particular, orice caz de forță majoră care poate explica 
neconformitățile semnatarului sau incapacitatea acestuia de a le corecta conform 
raportului de acțiuni corective va fi luat în considerație în mod complet și imparțial. 
În situații extraordinare, CRC poate recomanda Comitetului Executiv al WADA ca 
neconformitățile să fie trecute cu vederea provizoriu, în perioada în care situația de 
forță majoră continuă să-l împiedice pe semnatar să-și corecteze neconformitățile. 
Cu toate acestea, în nici un caz nu vor fi considerate scuze acceptabile sau 
circumstanțe atenuante următoarele: 

8.4.3.1 neconformitatea semnatarului a fost cauzată de lipsa 
resurselor, modificări în ce privește reprezentanții oficiali aleși sau 
personalul, sau orice interferență și/sau neoferirea de sprijin sau orice 
altă acțiune sau omisiune din partea unei alte autorități 
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guvernamentale sau publice. Fiecare semnatar a acceptat în mod 
voluntar obligația de a-și respecta obligațiile asumate prin Cod și 
standardele internaționale, care includ și obligația prevăzută la 
articolul 23.3 din Cod, de a aloca resursele necesare și, dacă este cazul, 
obligația de a obține sprijinul autorităților guvernamentale sau publice 
necesar pentru a realiza și menține conformitatea cu Codul; sau 
8.4.3.2 delegarea de către semnatar a sarcinii de a îndeplini unele 
sau toate obligațiile sale asumate prin Cod și/sau standardele 
internaționale unui terț delegat (cum ar fi autoritatea de recoltare a 
probelor, căreia semnatarul i-a delegat sarcina de a recolta probe, sau 
comitetul local de organizare căruia organizatorul de evenimente 
sportive majore i-a delegat sarcina de a aplica programul anti-doping 
la evenimentul sportiv în cauză). 
(Comentariu la articolul 8.4.3.2: conform deciziei CAS în cazul RPV 
versus IPC, CAS 2016/A/4745,  
(a) un organism care are obligația de a aplica Codul în sfera sa de 
autoritate rămâne pe deplin răspunzător pentru orice incălcare, chiar 
dacă se datorează acțiunilor altor organisme pe care se prijină, dar 
pe care nu le controlează; și  
(b) așa cum un sportiv nu poate scăpa de consecințele unei încălcări a 
reglementărilor anti-doping prin delegarea responsabilității sale de a 
respecta obligațiile anti-doping altor persoane, tot așa un semnatar 
are o obligație absolută, netransferabilă de a respecta cerințele 
Codului și ale standardelor internaționale. Semnatarul are dreptul de 
a decide cum își respectă această obligație, inclusiv dreptul de a 
delega anumite atribuții unor terți corespunzători, dacă el consideră 
potrivit, însă rămâne pe deplin responsabil pentru respectarea 
Codului și a standardelor internaționale și răspunde în totalitate 
pentru orice neconformitate cauzată de încălcări ale acestor terți.) 

8.4.4 Dacă CRC  consideră că semnatarul a eșuat, fără un motiv temeinic, să 
corecteze neconformitățile în cauză, sau să răspundă la o solicitare obligatorie de 
informații sau la chestionarul privind conformitatea cu Codul, în intervalele de 
timp specificate, CRC va transmite Comitetului Executiv al WADA un raport al 
faptelor relevante și o explicație care să justifice de ce, în baza acelor fapte, CRC 
recomandă trimiterea unei notificări oficiale către semnatar, informându-l că este 
acuzat de neconformitate cu cerințele Codului și/sau a standardelor internaționale. 
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De asemenea, raportul va clasifica cerințele respective în esențiale, prioritare sau 
generale, va identifica orice factori agravanți, va recomanda, în conformitate cu 
articolul 10 ca anumite consecințe pentru semnatar să fie propuse în notificarea 
oficială a neconfomrmității și va recomanda, în conformitate cu articolul 11, 
condițiile pe care notificarea oficială ar trebui să le propună semnatarului, pentru a 
fi îndeplinite în scopul repunerii în drepturi.  

8.4.5 Alternativ, dacă semnatarul a transmis un plan de acțiuni corective care să 
explice, în mod satisfăcător pentru CRC, modul în care semnatarul va corecta 
neconformitățile în termen de patru (4) luni, atunci CRC poate recomanda 
Comitetului Executiv al WADA să decidă (a) să ofere semnatarului acea perioadă 
(care începe să curgă de la data deciziei Comitetului Executiv) pentru corectarea 
neconformităților, și (b) să trimită notificarea oficială descrisă la articolul 8.4.4 
către semnatar, după expirarea intervalului de timp (fără a mai fi necesară o nouă 
decizie a Comitetului Executiv al WADA), dacă CRC consideră că 
neconformitățile nu au fost corectate în întregime până atunci.  

8.4.6 În oricare din situații, făcând aplicarea principiilor prevăzute în articolul 10, 
CRC va evalua și analiza, în formularea recomandării, potențialul impact asupra 
terților, în special asupra sportivilor, a consecințelor propuse pentru semnatar. 
Conducerea WADA este responsabilă să se asigure că CRC este complet informat 
în legătură cu acest impact potențial. 

 

8.5 Procedura rapidă 

8.5.1 Dacă nu se specifică altfel, prezentul articol 8.5 se aplică acelor cazuri în care 
(a) există o neconformitate a unui semnatar cu una sau mai multe cerințe esențiale 
ale Codului și/sau ale standardelor internaționale; și (b) este necesară intervenția 
urgentă pentru păstrarea încrederii în integritatea unui anumit sport sau sporturi 
și/sau a unui anumit eveniment sportiv.  

8.5.2 Conducerea WADA poate trimite un caz care intră sub incidența articolului 
8.5.1 la CRC pentru analiza lui urgentă fără a mai urma toți pașii stabiliți în 
articolele precedente din prezentul standard. În mod alternativ, conducerea WADA 
poate urma unii sau toți pașii, dar cu intervale de timp reduse, în concordanță cu 
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urgența speței, și poate trimite cazul la CRC, dacă semnatarul nu a corectat 
neconformitățile în intervalele de timp reduse.  

8.5.3 În astfel de cazuri, conducerea WADA va oferi semnatarului oportunitatea de 
a explica, într-un anumit interval de timp specificat, neconformitățile identificate și 
va transmite la CRC orice explicații oferite de semnatar în acel interval de timp.  

8.5.4 În cazul în care conducerea WADA trimite un caz la CRC conform 
articolului 8.5: 

8.5.4.1 CRC se va reuni (personal sau altfel) cât mai repede posibil, 
pentru a analiza speța. Va lua în considerație evaluarea făcută de 
conducerea WADA și orice explicații sau observații transmise de 
semnatar, în conformitate cu articolul 8.5.3. 
8.5.4.2 După această analiză, dacă CRC nu consideră că este necesară 
o procedură rapidă, poate recomanda:  

(a) semnatarul să fie supus unui audit privind conformitatea  
și/sau 

(b) transmiterea către semnatar a unui raport de acțiuni 
corective, care să fie respectat, în conformitate cu 
procedurile uzuale stabilite în articolele 8.3 și/sau 8.4.  

8.5.4.3 Dacă, totuși, CRC consideră că este necesară o procedură 
rapidă, CRC poate recomanda Comitetului Executiv al WADA să 
trimită semnatarului o notifcare oficială, privind acuzația de 
neconformitate cu cerințe esențiale al Codului și/sau ale standardelor 
internaționale, identificând orice factori agravanți stabiliți de WADA, 
specificând consecințele asupra semnatarului care se consideră că 
trebuie aplicate pentru astfel de neconformitate (în conformitate cu 
articolul 10) (inclusiv orice consecințe în legătură cu care CRC 
consideră că ar trebui impuse urgent pentru protejarea drepturilor 
sportivilor curați și/sau pentru menținerea încrederii în integritatea 
sportului și/sau a unui eveniment/e sportiv/e) și precizând condițiile 
propuse pentru a fi îndeplinite de către semnatar pentru a fi repus în 
drepturi (în conformitate cu articolul 11).  
8.5.4.4 Dacă Comitetul Executiv al WADA acceptă această 
recomandare (prin vot la reuniunile personale sau, pentru evitarea 
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amânării, prin teleconferință sau circulară pe email), de a trimite o 
notificare oficială semnatarului, în conformitate cu articolul 9.2.3. În 
același timp sau oricând după acest moment, WADA poate trimite 
cazul la Divizia de arbitraj ordinar de la CAS și poate solicita CAS 
asistență provizorie adecvată, în conformitate cu articolul 9.4.4 și/sau 
o audiere pe fond în regim de urgență. 

 

9 Confirmarea neconformității și stabilirea consecințelor pentru 
semnatarul 

9.1 Recomandarea CRC 

9.1.1 Articolele 8.4 și 8.5 stabilesc circumstanțele în care CRC poate recomanda 
trimiterea unei notificări oficiale semnatarului acuzându-l că nu respectă cerințele 
Codului și/sau ale standardelor internaționale, clasificând cerințele în cauză în 
esențiale, prioritare sau generale, identificând factorii agravanți invocați de WADA 
(în cazurile care implică neconformitatea cu cerințe esențiale), specificând 
consecințele pentru semnatar care se consideră că ar trebui aplicate pentru o 
asemenea neconformitate (potrivit articolului 10) precum și condițiile pe care ar 
trebui să le îndeplinească semnatarul pentru a fi repus în drepturi (în conformitate 
cu articolul 11). 

9.2 Analiza efectuată de Comitetul Executiv al WADA 

9.2.1 La următoarea reuniune în persoană sau altfel (dacă CRC recomandă astfel) - 
prin teleconferință sau circulară transmisă pe email, Comitetul Executiv al WADA 
va decide dacă acceptă recomandarea CRC. Recomandarea CRC și decizia 
Comitetului Executiv al WADA cu privire la acea recomandare vor fi făcute 
publice (de ex. prin publicarea minutelor de la deliberările Comitetului Executiv al 
WADA cu privire la speță) în maxim paisprezece (14) zile după luarea deciziei de 
către Comitetul Executiv al WADA. 

9.2.2 În cazul în care Comitetul Executiv al WADA nu acceptă recomandarea CRC 
– parțial sau în totalitate, nu va decide el ci va remite cazul la CRC pentru analiză 
suplimentară și pentru a decide cum se va proceda în continuare (de ex. formularea 
unei recomandări revizuite către Comitetul Executiv al WADA). De asemenea, 
dacă Comitetul Executiv al WADA nu acceptă cea de-a doua recomandare a CRC 
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cu privire la speță, fie poate trimite cazul din nou la CRC, fie poate lua propria 
decizie cu privire la speță, după cum consideră oportun.  

9.2.3 În cazul în care Comitetul Executiv decide să accepte recomandarea CRC de 
a trimite semnatarului o notificare oficială privind neconformitatea (fie imediat sau, 
în mod automat, după expirarea intervalului de timp stabilit în conformitate cu 
articolul 8.4.5, dacă CRC concluzionează că neconformitățile tot nu au fost 
corectate), WADA va trimite semnatarului o astfel de notificare oficială, precizând 
aspectele la care face referire articolul 9.1.1. În continuare, procesul este stabilit în 
diagrama-tip din figura 2 (articolul 5 de mai sus).  

9.2.4 În cazul în care consecințele pentru semnatar propuse în notificarea oficială 
pot afecta participarea/concurarea la Jocurile Olimpice sau Paralimpice, WADA va 
trimite notificarea oficială și la Comitetul Internațional Olimpic și/sau Comitetul 
Internațional Paralimpic (după caz). Notificarea oficială trimisă semnatarului (sau 
un rezumat al acesteia) va fi publicată și pe site-ul oficial al WADA și va fi trimisă 
către partenerii WADA, după ce a fost primită de semnatar. Partenerii WADA pot 
oferi sprijin în prezentarea publică a notificării, cum ar fi prin publicarea pe 
propriile site-uri web.  

9.3 Acceptarea de către semnatar 

9.3.1 Semnatarul are la dispoziție douăzeci și una (21) de zile de la data primirii 
notificării oficiale, pentru a contesta acuzația WADA privind neconformitatea 
și/sau consecințele aplicabile și/sau condițiile propuse de WADA pentru repunerea 
în drepturi. Potrivit articolului 24.1.5 din Cod, dacă semnatarul nu transmite o 
contestație la WADA, în scris, în termenul de douăzeci și una (21) de zile (sau un 
termen prelungit, convenit cu WADA), acuzația se va considera acceptată iar 
consecințele pentru semnatar și condițiile pentru repunerea în drepturi propuse de 
WADA în cuprinsul notificării  vor fi considerate acceptate, iar notificarea va 
deveni automat o decizie definitivă și executorie (în conformitate cu articolul 
9.3.2), cu efecte imediate, potrivit articolului 24.1.9 din Cod. Acest rezultat va fi 
publicat de WADA. 

9.3.1.1 Dacă, în mod alternativ, semnatarul susține că va corecta 
neconformitățile în totalitate, în termenul de douăzeci și una (21) de 
zile de la primirea notificării oficiale, conducerea WADA va trimite 
cazul la CRC. Dacă CRC este mulțumit că neconformitatea a fost 



56 
 

corectată în totalitate, va recomanda Comitetului Executiv al 
WADA să retragă notificarea oficială. Dacă CRC nu este mulțumit 
de corectarea neconformității, WADA va retrimite semnatarului 
notificarea oficială (modificată, dacă este necesar, la îndrumarea 
CRC), oferidu-i un nou termen de douăzeci și una (21) de zile de la 
data primirii notificării, fie pentru a contesta, fie pentru a accepta 
conținutul notificării. 

9.3.2 WADA va publica decizia la care se face referire în articolul 9.3.1, prin 
postarea pe website-ul său. Orice parte care ar fi fost îndreptățită de drept conform 
articolului 24.1.7 din Cod de a interveni în procedurile CAS care ar fi avut loc dacă 
semnatarul ar fi contestat orice aspect din notificarea WADA, va avea drept de 
apel împotriva deciziei prin înaintarea unui apel la CAS în termen de douăzeci și 
una (21) de zile de la postarea de către WADA a deciziei pe website. Apelul va fi 
soluționat de Divizia de arbitraj a apelurilor de la CAS în conformitate cu Codul 
CAS pentru sport – cu privire la arbitraj și regulile de mediere din prezentul 
standard (iar în caz de conflict între acestea, cel din urmă va prevala). Legislația 
elvețiană va guverna aceste proceduri. Sediul arbitrajului și locul audierilor va fi în 
Lausanne, Elveția. Dacă părțile nu stabilesc altfel, procedurile vor fi desfășurate în 
limba engleză iar completul CAS care audiază și soluționează litigiul va fi format 
din trei (3) arbitri. WADA și semnatarul vor desemna fiecare câte un arbitru în 
completul CAS, alegând fiecare din lista de arbitri desemnați de CAS pentru 
cazurile ce decurg din articolul 24.1 din Cod sau din lista generală de arbitri CAS, 
după cum consideră fiecare oportun, iar acei doi (2) arbitri vor alege împreună un 
al treilea arbitru din ultima listă, ca președinte al completului CAS. Dacă nu se pot 
hotărî în termen de trei (3) zile, președintele Diviziei de apel va alege președintele 
completului CAS din ultima listă. Cazurile vor fi soluționate cu celeritate iar (mai 
puțin în circumstanțe excepționale) decizia motivată va fi emisă în maximum trei 
(3) luni de la data desemnării completului CAS. Această decizie va fi făcută 
publică de CAS și de părți.  

9.4 Soluționarea de către CAS 
9.4.1 Dacă semnatarul contestă acuzația de neconformitate și/sau consecințele 
propuse pentru semnataru și/sau condițiile propuse pentru repunerea în drepturi a 
semnatarului, atunci (conform articolului 24.1.6 din Cod) acesta trebuie să notifice 
WADA în scris în termen de douăzeci și una (21) de zile de la primirea notificării 
de la WADA. Apoi, WADA va trimite o notificare oficială a contestației la CAS, 
iar contestația va fi soluționată de Divizia de arbitraj ordinar a CAS în conformitate 
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cu Codul CAS pentru sport – cu privire la arbitraj și regulile de mediere din 
prezentul standard (iar în caz de conflict între aceste două documente, cel din urmă 
va prevala). Legislația elvețiană va guverna aceste proceduri. Sediul arbitrajului și 
locul audierilor va fi în Lausanne, Elveția. Dacă părțile nu stabilesc altfel, 
procedurile vor fi desfășurate în limba engleză iar completul CAS care audiază și 
soluționează conflictul va fi format din trei (3) arbitri. WADA și semnatarul vor 
desemna fiecare câte un arbitru în completul CAS, alegând fiecare din lista de 
arbitri desemnați de CAS pentru cazurile ce decurg din articolul 24.1 din Cod sau 
din lista generală de arbitri CAS, după cum consideră fiecare oportun, iar acei doi 
arbitri vor alege împreună un al treilea arbitru din ultima lisă, ca președinte al 
completului CAS. Dacă nu se pot hotărî în termen de trei (3) zile, președintele 
Diviziei de arbitraj ordinar va alege președintele completului CAS din ultima listă. 
Terții pot interveni sau pot solicita să intervină (după caz), așa cum se prevede în 
articolul 24.1.7 din Cod. Cazurile vor fi soluționate cu celeritate iar (mai puțin în 
circumstanțe excepționale) decizia motivată va fi emisă în maximum trei (3) luni 
de la data desemnării completului CAS. Această decizie va fi făcută publică de 
CAS și de părți.  
9.4.2 Dacă semnatarul a contestat acuzația WADA conform căreia este neconform 
cu Codul și/sau standardele internaționale, WADA va avea sarcina de a demonstra, 
pe baza balanței probabilităților, că semnatarul nu respectă Codul, așa cum a fost 
acuzat. Dacă completul CAS stabilește că WADA și-a îndeplinit aceasctă sarcină și 
dacă semnatarul a contestat și consecințele aplicabile și/sau condițiile de repunere 
în drepturi stabilite de WADA, completul CAS va analiza, prin trimitere la 
prevederile articolului 10, ce consecințe ar trebui impuse semnatarului și, prin 
trimitere la prevederile articolului 11, ce condiții ar trebui să îndeplinească 
semnatarul pentru a fi repus în drepturi. 
9.4.3  În aplicarea principiului ”soluției de ultimă instanță”, în orice caz (nu doar 
în cele ordinare, ci și în cele soluționate în procedură rapidă), dacă semnatarul nu 
respectă intervalele de timp impuse pentru corectarea neconformităților și, pe cale 
de consecință, cazul este trimis la CRC, dacă semnatarul corectează 
neconformitățile într-o manieră satisfăcătoare pentru CRC, în orice moment înainte 
de impunerea de către CAS a consecințelor pentru semnatar, atunci va evita aceste 
consecințe, cu excepția situației în care au fost suportate anumite costuri în 
derularea procedurii în fata CAS (caz în care semnatarul trebuie să acopere acele 
cheltuieli) și/sau a situației în care necorectarea neconformității în intervalul de 
timp stabilit a determinat un prejudiciu ireparabil (caz în care consecințele pentru 
semnatar pot fi stabilite astfel încât să reflecte acel prejudiciu). 
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9.4.4 Nu va fi aplicată semnatarului nici o consecință, până când nu decide CAS. 
În cazurile urgente, totuși, precum și acolo unde este necesară (de exemplu) 
menținerea integrității unui eveniment sportiv, WADA poate solicita CAS să aplice 
măsuri provizorii. În astfel de cazuri, orice terț care ar avea un drept de a interveni 
potrivit articolului 24.1.7 din Cod are dreptul de a fi audiat în ce privește aplicarea 
de măsuri provizorii, în măsura în care ar fi afectat de acele măsuri. Dacă se decide 
aplicarea de măsuri provizorii, semnatarul nu are drept de apel împotriva acelor 
măsuri provizorii dar, în schimb, are dreptul la o audiere în regim de urgență pe 
fondul cazului; dacă nu se decide aplicarea de măsuri provizorii, CAS formula 
îndrumări pentru organizarea unei audieri în regim de urgență pe fondul cazului.  

9.4.4.1 Dacă este necesar (de exemplu, pentru evitarea riscului de 
distrugere a probelor), WADA poate solicita măsuri provizorii ex 
parte (în absența sau fără notificarea altei părți), chiar înainte ca 
speța să ajungă la Comitetul Executiv al WADA sau înainte de 
trimiterea unei notificări oficiale a litigiului către semnatarul în 
cauză. În astfel de cazuri, dacă se decide aplicarea de măsuri 
provizorii, semnatarul va avea drept de apel împotriva acestor 
măsuri provizorii, la Divizia de arbitraj al apelurilor de la CAS. 

9.5 Recunoașterea și aplicarea de către alți semnatari 
9.5.1 Odată ce o decizie privind neconformitatea unui semnatar este definitivă (fie 
pentru că semnatarul nu a contestat notificarea oficială trimisă de WADA potrivit 
articolului 9.2.3, fie pentru că semnatarul a contestat notificarea dar CAS a decis 
împotriva semnatarului), în conformitate cu articolul 24.1.9 din Cod, acea decizie 
va fi aplicabilă oriunde și va fi recunoscută, respectată și aplicată în întregime de 
toți semnatarii, în conformitate cu autoritatea lor și în cadrul sferei lor de 
responsabilitate. 
9.5.2 Semnatarii se vor asigura că au autoritatea necesară, conform propriilor 
statute, regulamente și reglementări, de a respecta această cerință în timp util.  

 

9.6  Contestații în legătură cu repunerea în drepturi 
9.6.1 Dacă un semnatar dorește să contesta acuzația WADA că nu ar fi îndeplinit 
condițiile de repunere în drepturi impuse și, prin urmare, nu este îndreptățit să fie 
repus în drepturi, trebuie să informeze WADA în scris, în termen de douăzeci și 
una (21) de zile de la primirea unei astfel de acuzații de la WADA (a se vedea 
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articolul 24.1.10 din Cod). WADA va trimite o notificare oficială a contestației la 
CAS, iar contestația va fi soluționată de Divizia de arbitraj ordinar a CAS în 
conformitate cu articolele 24.1.6 – 24.1.8 din Cod și prezentul articol 9. 
9.6.2 WADA va avea sarcina de a demonstra, în baza unei balanțe a 
probabilităților, că semnatarul nu a îndeplinit condițiile de repunere în drepturi 
impuse asupra sa și nu are dreptul de a fi repus în drepturi. Dacă acel caz a fost 
judecat anterior de un complet CAS conform articolului 24.1.6 din Cod, dacă este 
posibil, va fi alcătuit același complet CAS pentru audierea și soluționarea acestei 
noi contestații. 

 

10 Stabilirea consecințelor pentru semnatar 

10.1 Posibile consecințe pentru semnatar 

10.1.1 Consecințele care pot fi impuse unui semnatar, individual sau cumulativ, în 
cazurile de neconformitate, prin aplicarea principiilor stipulate în articolul 10.2 la 
particularitățile și circumstanțele fiecărui caz gestionat, sunt prevăzute în articolul 
24.1.12 din Cod. 

10.2 Principii relevante în stabilirea consecințelor pentru semnatar aplicabile 
într-un anumit caz 

10.2.1  Consecințele pentru semnatar aplicate într-un anumit caz vor reflecta natura 
și gravitatea neconformității din acel caz, luând în considerație atât gradul de 
vinovăție a semnatarului cât și potențialul impact al neconformității sale asupra 
sportului curat. Ca o îndrumare în evaluarea potențialului impact al neconformității 
semnatarului asupra sportului curat, diferitele cerințe ale Codului și ale 
standardelor internaționale vor fi clasificate (în ordine crescătoare a gravității lor) 
ca fiind generale, prioritare sau esențiale, așa cum este prezentat în anexa A. 
Atunci când cazul presupune mai multe categorii de neconformitate, consecințele 
pentru semnatar vor fi bazate pe cea mai gravă categorie de neconformitate. În ce 
privește gradul de vinovăție a semnatarului, obligația de conformitate este absolută 
iar orice presupusă lipsă de intenție sau vină nu este un factor atenuant, însă orice 
vină sau neglijență din partea semnatarului poate avea impact asupra impunerii 
consecințelor pentru semnatar.  
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10.2.2 Dacă există factori agravanți într-un anumit caz, acel caz va atrage 
consecințe semnificativ mai aspre pentru semnatar decât decât într-un caz în care 
nu există factori agravanți. Pe de altă parte, dacă un caz include circumstanțe 
atenuante, acest aspect ar putea garanta impunerea unor consecințe mai lejere 
pentru semnatar. 

10.2.3 Consecințele impuse semnatarului vor fi aplicate fără nicio discriminare 
neadecvată între diferitele categorii de semnatari. În particular, având în vedere că 
federațiile internaționale și organizațiile naționale anti-doping au deopotrivă roluri 
importante în combaterea dopajului în sport, ele ar trebui tratate la fel (mutatis 
mutandis) când vine vorba despre impunerea de consecințe pentru neconformitatea 
cu obligațiile pe care le au conform Codului și standardelor internaționale.  

10.2.4 Consecințele impuse semnatarilor într-un anumit caz ar trebui să meargă 
până în punctul în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor din Cod. În 
particular, consecințele ar trebui să fie suficient de aspre pentru a determina 
respectarea în totalitate a Codului de către semnatarul în cauză, pentru a sancționa 
neconformitatea semnatarului, pentru a stopa orice neconformitate ulterioară din 
partea semnatarului în cauză și/sau a altor semnatari și pentru a îndemna toți 
semnatarii să se asigure că respectă în permanență, complet și la timp prevederile 
Codului. 

10.2.5 Înainte de toate, consecințele pentru semnatar trebuie să fie suficient de 
aspre pentru a menține încrederea sportivilor, a partenerilor, dar și a publicului larg, 
în angajamentul WADA și al partenerilor săi din rândul autorităților publice și al 
mișcării sportive de a face tot ce este necesar pentru a apăra integritatea sportului 
împotriva flagelului dopajului. Acesta este cel mai important și fundamental 
obiectiv, care le surclasează pe toate celelalte. 

(Comentariu la articolele 10.2.4 și 10.2.5: așa cum a decis CAS în cazul ROC et al 
versus IAAF, CAS 2016/O/4684 și în cazul RPC versus IPC, CAS 2016/A/4745, 
dacă un semnatar nu reușește să implementeze un program anti-doping care 
respectă prevederile Codului, atunci, pentru a restabili condiții competiționale 
echitabile, pentru a aplica sancțiuni semnificative care să provoace o schimbare 
comportamentală în sfera de influență a semnatarului și pentru a menține 
încrederea publică în integritatea evenimentelor sportive internaționale, ar putea 
fi necesar (și, prin urmare, legitim și proporționat) excluderea sportivilor afiliați și 
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a personalului lor asistent și/sau a reprezentanților semnatarului de la 
participarea la acele evenimente sportive internaționale.) 

10.2.6 Consecințele pentru semnatar nu trebuie să fie mai aspre decât este necesar 
pentru îndeplinirea obiectivelor Codului. În particular, atunci când o consecință 
pentru semnatar este excluderea sportivilor și/sau a personalului asistent al 
sportivilor de la participarea la unul sau mai multe evenimente sportive, trebuie 
luat în considerație dacă este fezabil (logistic, practic sau în orice alt fel) pentru alți 
semnatari relevanți să creeze și să implementeze un mecanism care să permită 
sportivilor și personalului asistent ai semnatarului neconform să demonstreze că nu 
sunt afectați de neconformitatea semnatarului. Dacă da, și dacă este clar că faptul 
că permițându-le să participe la un eveniment sportiv internațional ca neutrii (adică 
fără să reprezinte nicio țară) nu va scădea eficacitatea consecințelor pentru 
semnatar, nu va fi inechitabil față de ceilalți competitiori și nici nu va submina 
încrederea publică în integritatea acelui eveniment sportiv internațional (de ex. 
datorită faptului că sportivii au fost supuși unui regim de testare adecvat, pentru o 
perioadă de timp suficient de lungă) sau în angajamentul WADA și al partenerilor 
săi de a face tot ce este necesar pentru a apăra integritatea sportului împotriva 
dopajului, atunci un astfel de mecanism poate fi permis, sub controlul și/sau după 
aprobarea WADA (pentru a asigura caracterul adecvat și consistent al 
tratamentului aplicabil diferitelor cazuri).  

(Comentariu la art. 10.2.6: Un exemplu este Regula 22.1A din Regulamentul 
competițional al IAAF (discutată la cazul ROC et al versus IAAF, CAS 
2016/O/4684) care a creat posibilitatea ca sportivii afiliați la o federație națională 
membră suspendată să aplice pentru eligibilitate specială de a concura la 
competițiile internaționale ca ”sportivi neutri”, dacă puteau demonstra că 
neaplicarea reglementărilor anti-doping de către federația membră nu a afectat 
sportivul în nici un fel, deoarece el sau ea au făcut subiectul altui sistem anti-
doping complet și eficient pentru o perioadă suficient de lungă pentru a oferi 
garanții solide și obiective privind integritatea. În particular, sportivul a trebuit să 
demonstreze că el sau ea au făcut subiectul unei testări conforme, atât în 
competiție cât și în afara competiției, echivalentă ca și calitate cu testarea la care 
au fost supuși ceilalți competitori în competițiile internaționale în cauză, în 
perioada respectivă.) 

10.2.7 Consecințele pentru semnatar trebuie să includă încetarea activităților anti-
doping ale semnatarului neconform atunci când este necesară păstrarea încrederii 
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în integritatea sportului, dar trebuie gândite să fie cât mai practice pentru a nu 
exista o lacună în ce privește protecția oferită sportivilor curați în timp ce 
semnatarul se străduiește să ducă la îndeplinire condițiile pentru repunerea în 
drepturi. În funcție de circumstanțele fiecărui caz, acest aspect poate presupune 
supervizarea și/sau preluarea unora sau tuturor activităților anti-doping ale 
semnatarului. Dacă circumstanțele permit, totuși, semnatarului i se poate permite 
să continue să desfășoare unele sau toate activitățile anti-doping (de ex. educație) 
până la repunerea în drepturi, cu condiția ca acest lucru să poată fi făcut fără 
periclitarea sportului curat. În astfel de circumstanțe, poate fi justificată 
monitorizarea specială a activităților în cauză.  

10.2.8 Dacă nu se specifică altfel, toate consecințele pentru semnatar rămân în 
vigoare până la repunerea în drepturi a semnatarului.  

10.2.9 Decizia de impunere a consecințelor inițiale pentru semnatar (indiferent 
dacă decizia este propunerea WADA acceptată de semnatar sau este decizia CAS 
în cazul în care propunerea WADA este contestată de semnatar) poate specifica că 
acestea pot fi sporite în cazul în care semnatarul nu îndeplinește toate condițiile 
pentru repunerea în drepturi, până la termenul stabilit. 

10.2.10 În aplicarea principiilor menționate mai sus, Anexa B specifică categoriile 
de consecințe pentru semnatar, graduale și proporționate, care se vor aplica în 
primă instanță în cazurile care implică neconformitate cu cerințele esențiale  sau 
doar cu cele prioritare sau doar cu cele generale. Intenția care stă la baza Anexei B 
este de a promova predictibilitatea și consistența în ce privește impunerea 
consecințelor pentru semnatari în toate cazurile. Totuși, trebuie să existe 
flexibilitatea de a varia sau chiar de a se abate de la această clasificare în anumite 
cazuri, unde aplicarea principiilor de mai sus la anumite fapte și circumstanțe o 
impune. În particular, cu cât mai gravă este neconformitatea (de ex. cu cât sunt mai 
multe cerințe pe care nu le respectă semnatarul și cu cât mai importante sunt acele 
cerințe pentru sportul curat) cu atât mai severe ar trebui să fie consecințele pentru 
semnatar).  

 

11 Repunerea în drepturi 

11.1 Obiectiv 
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11.1.1 Odată ce s-a stabilit că un semnatar este neconform, obiectivul este de a-l 
ajuta să fie repus în drepturi cât mai curând posibil, cu asigurarea că au fost 
derulate acțiuni corective care duc la respectarea Codului de către acel semnatar. 

11.1.2 Deși conducerea WADA va încerca să îndrume semnatarul în eforturile sale 
de a îndeplini condițiile de repunere în drepturi cât mai repede posibil, acest 
obiectiv nu va putea să compromită integritatea procesului și/sau a eventualului 
rezultat. 

11.2 Condiții pentru repunerea în drepturi 

11.2.1 În conformitate cu articolul 24.1.4 din Cod, în notificarea oficială trimisă 
semnatarului, care cuprinde acuzația privind neconformitatea și consecințele 
propuse, WADA va specifica și condițiile pe care consideră că semnatarul trebuie 
să le îndeplinească pentru a fi repus în drepturi, care sunt după cum urmează: 

11.2.1.1 toate aspectele care au dus la declararea semnatarului ca 
neconform trebuie să fi fost corectate în totalitate; 

11.2.1.2 semnatarul trebuie să fi demonstrat  că este pregătit, dornic 
și capabil să-și îndeplinească toate obligațiile asumate prin Cod și 
standardele internaționale, incluzând (fără limitare) efectuarea tuturor 
activităților anti-doping independent și fără interferențe neadecvate 
din exterior. Dacă sunt identificate alte neconformități după ce 
semnatarul a fost declarat neconform și înainte de a fi repus în 
drepturi, WADA va emite un nou raport de acțiuni corective cu 
privire la acele neconformități noi, iar procesul normal și intervalele 
de timp pentru corectarea lor (stabilite în articolul 8) se vor aplica 
întocmai, însă semnatarul nu va fi repus în drepturi până când nu 
corectează toate neconformitățile noi care au legătură cu cerințele 
esențiale sau prioritare.  

11.2.1.3 semnatarul trebuie să fi respectat și analizat toate 
consecințele aplicate împotriva sa; 

11.2.1.4 semnatarul trebuie să fi achitat toate costurile și cheltuielile 
următoare, la solicitarea WADA: 
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(a) orice costuri și cheltuieli specifice suportate în mod 
rezonabil de WADA în cadrul acțiunilor de monitorizare 
specială (adică cele care exced costurile privind activitatea 
de rutină a WADA cu monitorizarea) care a dus la 
identificarea neconformității semnatarului (de exemplu 
costurile investigațiilor specifice efectuate de Departamentul 
WADA pentru Intelligence și Investigații care a identificat 
neconformitatea); 

(b) costurile și cheltuielile suportate în mod rezonabil de 
WADA și/sau terți delegați, de la data la care decizia privind 
neconformitatea semnatarului a rămas definitivă până la data 
repunerii în drepturi a semnatarului, incluzând (fără limitare) 
costurile și cheltuielile suportate pentru implementarea 
consecințelor pentru semnatar (inclusiv costurile efectuate în 
legătură cu monitorizarea specială, supervizarea sau 
preluarea, precum și costurile de monitorizare a respectării 
consecințelor pentru semnatar) și costurile și cheltuielile 
ocazionate de evaluarea eforturilor semnatarului de a 
îndeplini condițiile pentru repunerea în drepturi; și 

11.2.1.5 semnatarul să fi îndeplinit orice alte condiții pe care 
Comitetul Executiv al WADA le stabilește (potrivit recomandării 
CRC), în funcție de faptele și circumstanțele particulare ale cazului. 

11.2.2 În termen de douăzeci și una (21)  de zile de la primirea notificării prevăzute 
în articolul 24.1.4 din Cod, potrivit prevederilor articolului 24.1.6 din Cod, 
semnatarul poate contesta condițiile propuse de WADA pentru repunerea în 
drepturi, caz în care WADA va trimite dosarul la Divizia de arbitraj ordinar a CAS, 
în conformitate cu articolul 24.1.6 din Cod, iar CAS va stabili dacă toate condițiile 
pentru repunerea în drepturi propuse de WADA sunt necesare și proporționate. 

11.2.3 Exceptând dispozițiile contrare ale CAS, pentru a deveni eligibil pentru 
repunerea în drepturi, un semnatar declarat neconform va trebui să demonstreze 
(prin eforturi proprii dar și pe baza sprijinului și ajutorului autorităților publice 
și/sau ale altor părți relevante, după caz) că a îndeplinit fiecare dintre condițiile 
stabilite de WADA pentru repunerea în drepturi. 
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11.2.4 WADA (și/sau CAS) poate stabili un plan de rate pentru plata costurilor și a 
cheltuielilor prevăzute în articolul 11.2.1.4. În acest caz, și cu condiția ca 
semnatarul să fie la zi cu plata ratelor, odată ce semnatarul a îndeplinit toate 
celelalte condiții pentru repunerea în drepturi, el poate fi repus în drepturi chiar 
dacă ratele rămase de plată vor fi scadente după data repunerii în drepturi. Totuși, 
semnatară rămâne răspunzător pentru plata tuturor ratelor scadente după repunerea 
în drepturi. Nerespectarea acestei prevederi va fi considerată o nouă 
neconformitate cu o cerință prioritară. 

11.3 Procesul de repunere în drepturi 
11.3.1  Conducerea WADA va monitoriza eforturile semnatarului de a îndeplini 
condițiile pentru repunerea în drepturi și va raporta periodic la CRC, cu privire la 
progresul înregistrat de semnatar. Se poate decide efectuarea unui audit privind 
conformitatea sau aplicarea altor instrumente de monitorizare a conformității 
pentru a ajuta la îndeplinirea acestei sarcini.  
11.3.2  Dacă dreptul unui semnatar de a efectua anumite sau toate activitățile anti-
doping a fost retras, CRC poate recomanda Comitetului Executiv al WADA să 
redea semnatarului dreptul de a efectua anumite activități anti-doping (sub 
monitorizare specială și/sau supervizare de către un terț autorizat) înainte de 
repunerea completă în drepturi. Această recomandare va fi făcută doar dacă CRC 
este de acord cu decizia conducerii WADA că eforturile de până acum ale 
semnatarului de corectare a neconformităților demonstrează că se află în poziția de 
a implementa astfel de activități anti-doping într-o manieră corespunzătoare. 
11.3.3  De îndată ce conducerea WADA consideră că semnatarul a îndeplinit toate 
condițiile pentru repunerea în drepturi, va informa CRC despre acest lucru.  
11.3.4  În cazul în care CRC este de acord cu conducerea WADA că semnatarul a 
îndeplinit toate condițiile pentru repunerea în drepturi, va recomanda Comitetului 
Executiv al WADA să confirme repunerea în drepturi a semnatarului. 
11.3.5  Potrivit articolului 13.6 din Cod, decizia CRC și/sau a Comitetului Executiv 
al WADA potrivit căreia semnatarul nu a îndeplinit condițiile pentru repunerea sa 
în drepturi poate fi atacată cu apel la CAS, conform prevederilor articolului 9.6. 
11.3.6  Doar Comitetul Executiv al WADA are autoritatea de a repune în drepturi 
un semnatar care a fost declarat neconform. 
11.3.7  WADA va publica o informare cu privire la repunerea în depturi a 
semnatarului. După repunerea în drepturi a semnatarului, WADA va monitoriza 
îndeaproape respectarea Codului de către semnatar, pe o perioadă pe care o 
consideră adecvată. 
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11.3.8  Când confirmă repunerea în drepturi, Comitetul Executiv al WADA poate 
impune condiții speciale recomandate de CRC, pe care semnatarul trebuie să le 
îndeplinească după repunerea în drepturi, pentru a demonstra respectarea continuă 
a Codului de către semnatar, care pot include (fără limitare) efectuarea unui audit 
privind conformitatea într-o anumită perioadă de timp după repunerea în drepturi. 
Orice încălcare a acestor condiții, va fi gestionată în acceași manieră ca orice nouă 
neconformitate. 

 

12. Dispoziții tranzitorii 

12.1 Procedurile aflate în curs de desfășurare la 1 ianuarie 2021 

12.1.1 În cazul în care a fost trimis un raport de acțiuni corective și/sau a fost 
declanșată o procedură de neconformitate înainte de 1 ianuarie 2021, dar nu a fost 
finalizată până la 1 ianuarie 2021, orice modificări procedurale introduse de 
versiunea revizuită a prezentului standard aprobat pe 7 noiembrie 2019 se vor 
aplica acelui raport de acțiuni corective și/sau proceduri de neconformitate, însă 
modificările de fond nou introduse nu se vor aplica, cu excepția cazului în care 
sunt în beneficiul semnatarului în cauză. 
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ANEXA A: CATEGORII DE NECONFORMITĂȚI 

Cerințele diferite impuse semnatarilor prin Cod și standardele internaționale vor fi 
clasificate ca fiind generale, prioritare sau esențiale, în funcție de importanța lor în 
ce privește lupta împotriva dopajului. Mai jos sunt prezentate exemple de cerințe 
din fiecare dintre cele trei categorii. Cerințele care nu sunt menționate mai jos vor 
fi incluse fie în categoria celor generale, fie în categoria celor prioritare, prin 
analogie cu exemplele de mai jos (adică, cerințele considerate la fel de importante 
pentru combaterea dopajului în sport ca cele prevăzute mai jos ca fiind prioritare 
vor fi clasificate ca fiind prioritare, etc.). Clasificarea se va face inițial de 
conducerea WADA, dar semnatarul va avea dreptul de a contesta acea clasificare 
iar CRC și Comitetul Executiv al WADA (în baza recomandării CRC) pot avea o 
altă opinie. Dacă semnatarul continuă să conteste clasificarea, în cele de urmă va 
decide CAS. 

A.1. În continuare este prezentată o listă non-exhaustivă a cerințelor considerate 
generale în lupta împotriva dopajului în sport: 

a. stabilirea unui proces care să asigure că sportivii și alte persoane nu 
încalcă interdicția de participare pe perioada suspendării sau a suspendării 
provizorii, așa cum prevede articolul 10.14 din Cod. 

b. în cazurile în  care se s-a stabilit, în urma unei audieri sau a unui apel, că 
un sportiv sau o altă persoană nu a săvârșit o încălcare a reglementărilor 
anti-doping, folosirea eforturilor rezonabile pentru a obține consimțământul 
acelui sportiv sau al acelei persoane de a face publică decizia, în 
conformitate cu articolul 14.3.4 din Cod. 

c. stabilirea unui proces care să asigure că o persoană poate confirma, în 
scris sau verbal, că a înțeles termenii care stau la baza procesării datelor sale 
cu caracter personal, în conformitate cu articolele 6 și 7 din Standardul 
Internațional pentru Protecția Confidențialității și a Datelor cu Caracter 
Personal. 

d. desemnarea unei persoane din cadrul organizației anti-doping, 
responsabile cu respectarea Standardului Internațional pentru Protecția 
Confidențialității și a Datelor cu Caracter Personal și a tuturor legilor 
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aplicabile pe plan local, privind protecția confidențialității și a datelor cu 
caracter personal, în conformitate cu articolul 4.5 din acel standard. 

A2. În continuare este prezentată o listă non-exhaustivă a cerințelor considerate 
prioritare în lupta împotriva dopajului în sport: 

a. elaborarea, publicarea și implementarea unui Plan de educație, în 
conformitate cu articolul 18.2 din Cod, care să concentreze activitățile 
asupra lotului pentru educație, așa cum este prevăzut în articolul 18.2.1 
din Cod și în Standardul Internațional pentru Educație. 

b. dezvoltarea de capabilități de intelligence și investigații, precum și 
utilizarea acestor capabilități pentru urmărirea potențialelor încălcări ale 
reglementărilor anti-doping, conform cerințelor articolului 5.7 din Cod și 
în conformitate cu articolele 11 și 12 din Standardul Internațional pentru 
Testare și Investigații. 

c. implementarea unei proceduri documentate pentru a se asigura că 
sportivii (și/sau un terț, dacă sportivul este minor) sunt înștiințați că 
trebuie să se supună recoltării de probe, în conformitate cu articolul 5.4 
din Standardul Internațional pentru Testare și Investigații. 

d. Implementarea cerințelor stipulate în articolele 7.4.5 – 7.4.7 din 
Standardul Internațional pentru Testare și Investigații pentru 
documentarea recoltării probei de la un sportiv. 

e. implementarea programelor de training/acreditare/reacreditare a 
personalului de recoltare a probelor, în conformitate cu articolul  5.3.2 și 
Anexa G din Standardul Internațional pentru Testare și Investigații. 

f. implementarea unei politici privind conflictul de interese în legătură cu 
activitățile personalului de recoltare a probelor, în conformitate cu 
articolele 5.3.2, G.4.2 ți G.4.3 din Standardul Internațional pentru 
Testare și Investigații. 

g. recoltarea și procesarea probelor, în conformitate cu cerințele Anexelor 
A-F și I din Standardul Internațional pentru Testare și Investigații. 

h. implementarea lanțului de custodie a probelor, în concordanță cu 
cerințele articolelor 8 și 9 din Standardul Internațional pentru Testare și 
Investigații. 

i. analiza tuturor rezultatelor atipice, în conformitate cu articolul 5.2 din 
Standardul Internațional pentru Managementul Rezultatelor. 

j. Notificarea la timp a WADA și a federației internaționale și a 
organizației naționale anti-doping în legătură cu subiectul investigației 
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unei posibile încălcări a reglementărilor anti-doping și a rezultatului 
acelei investigații, conform articolului 12.3 din Standardul Internațional 
pentru Testare și Investigații și Standardului Internațional pentru 
Managementul Rezultatelor. 

k. raportarea în ADAMS a tuturor deciziilor privind SUT, cât mai repede 
posibil, dar în orice caz nu mai târziu de douăzeci și una (21) de zile de 
la primirea deciziei, în conformitate cu articolul 14.5.2 din Cod și 
articolul 5.5 din Standardul Internațional privind Scutirile pentru Uz 
Terapeutic. 

l. Publicarea rezultatului și a detaliilor necesare din toate cazurile, în 
termen de douăzeci (20) de zile de la emiterea deciziei, în conformitate 
cu articolul 14.3 din Cod. 

m. Cerința ca o federație internațională sî impună ca și condiție a dobândirii 
calității de membru ca politicile, reglementările și programele 
federațiilor sale naționale și a altor membri să fie în conformitate cu 
Codul și standardele internaționale și să ia măsuri adecvate pentru 
implementarea acestei conformități, potrivit articolelor 12 și 20.3.2 din 
Cod. 

n. Cerința de a plăti (i) costurile investigației WADA, în conformitate cu 
articolul 11.2.1(a); și/sau (ii) costurile efectuate cu managementul 
rezultatelor, în conformitate cu articolul 7.1.5 din Cod. 

o. Cerința pentru un semnatar declarat neconform de a îndeplini toate 
consecințele impuse, în conformitate cu articolul 24.1 din Cod, care 
trebuie îndeplinite după repunerea în drepturi, inclusiv (fără limitare) 
achitarea costurilor și cheltuielilor care intră sub incidența articolului 
11.2.1.4 și care au făcut obiectul unui plan de plată în rate, în 
conformitate cu articolul 11.2.4. 

A.3 În continuare este prezentată o listă non-exhaustivă a cerințelor considerate 
esențiale în lupta împotriva dopajului în sport: 

a. adoptarea de reguli, reglementări și/sau (dacă este necesar) legislație, care 
să respecte obligația semnatarului, prevăzută în articolul 23.2 din Cod, de a 
implementa prevederile Codului în sfera de responsabilitate a semnatarului. 

b. respectarea obligației semnatarului prevăzută în articolul 23.3, de a aloca 
resurse suficiente pentru implementarea unui program anti-doping care 
respectă Codul și standardele internaționale în toate domeniile. 
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(Comentariu: pentru a se asigura o evaluare obiectivă. Implementarea 
acestei cerințe esențiale nu va fi măsurată în izolare, ci prin implementarea 
de către semnatar a celorlalte cerințe privind respectarea Codului.) 

c. prezentarea de informații corecte și actualizate pentru sportivi și alte 
persoane, în conformitate cu temele stipulate în articolul 18.2 din Cod și în 
Standardul Internațional pentru Educație, prin afișarea lor într-un loc vizibil 
pe un website, acolo unde este posibil.  

d. întocmirea și implementarea unui Plan de distribuire a testărilor eficient, 
inteligent și proporționat, în conformitate cu articolul 5.4 din Cod, care să 
aibă la bază principiile prevăzute în articolul 2 din Standardul Internațional 
pentru Testare și Investigații, incluzând în special: 

 i. elaborarea și aplicarea unei evaluări de risc documentate; 

ii.  implementarea unui program eficient de testare în afara competiției, 
inclusiv (dacă este cazul) întocmirea și administrarea unui lot de 
testare înregistrat bine proporționat și a unuia sau mai multor loturi de 
testare complementare; 

iii. implementarea testării, care să se desfășoare în conformitate cu 
Documentul Tehnic pentru Analize Specifice Sportului; 

iv. testarea fără aviz prealabil; 

v. folosirea unei APMU (Unitate pentru managementul pașaportului 
biologic al sportivului), în conformitate cu Anexa C din Standardul 
Internațional pentru Managementul Rezultatelor; și 

vi. implementarea unui program eficient pentru testarea sportivilor 
înainte de participarea la Jocurile Olimpice, Paralimpice și/sau alte 
evenimente sportive majore (cu respectarea articolului 4.8.12.5(a) din 
Standardul Internațional pentru Testare și Investigații). 

e. utilizarea echipamentelor de recoltare a probelor, care respectă cerințele 
prevăzute în articolul 6.3.4 din Standardul Internațional pentru Testare și 
Investigații. 
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f. analizarea tuturor probelor în conformitate cu articolul 6.1 din Cod. 

g. transportarea la timp a probelor pentru analiză, în conformitate cu 
articolul 9.3.2 din Standardul Internațional pentru Testare și Investigații. 

h. aderarea la cerințele procedurale aplicabile analizei probei B (inclusiv, 
fără limitare, informarea adecvată a sportivului și oferirea oportunității de a 
asista la deschiderea și analiza probei B de către laborator), în conformitate 
cu articolul 6.7 din Cod, articolul 5.3.4.5.4.8 din Standarduk Internațional 
pentru Laboratoare și articolele 5.1 și 5.2 din Standardul Internațional pentru 
Managementul Rezultatelor. 

i. introducerea tuturor formularelor de control doping în ADAMS, în termen 
de douăzeci și una (21) de zile de la data recoltării probei, în conformitate cu 
articolul 14.5.1 din Cod și articolul 4.9.1(b) din Standardul Internațional 
pentru Testare și Investigații. 

(Comentariu: introducerea formularelor de control doping în ADAMS este 
considerată esențială datorită importanței pe care introducerea la timp o 
are asupra actualizării pașaportului biologic al sportivului în ADAMS, care 
ar putea duce fie la o solicitare automată de efectuare a analizei IRMS pe o 
probă de urină, fie, ca urmare a analizei unui pașaport de sânge sau 
steroidic de către o APMU, la necesitatea testării țintă a unui sportiv sau 
analiza retrospectivă pentru substanțe (de ex., agenți de stimulare a 
eritropiezei) care nu au fost analizate inițial în acea probă.) 

j. desemnarea unui Comitet privind Scutirile pentru Uz Terapeutic și a unui 
proces documentat pentru sportivi, pentru a solicita la acest Comitet 
acordarea sau recunoașterea unei SUT, în conformitate cu cerințele 
Standardului Internațional privind Scutirile pentru Uz Terapeutic. 

k. urmărirea corespunzătoare și în timp util a tuturor încălcărilor privind 
obligația de a trimite informații de localizare și a potențialelor încălcări ale 
reglementărilor anti-doping, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Cod, 
inclusiv notifcarea corespunzătoare, în conformitate cu articolul 7.2 din Cod 
și Standardul Internațional pentru Managementul Rezultatelor și prevederea 
unei audieri corecte și în timp util, de către o comisie de audiere corectă, 
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imparțială și independentă din punct de vedere operațional, în conformitate 
cu articolul 8.1 din Cod. 

l. fără a aduce atingere caracterului general al articolului A.3(k), (i) cerința 
prevăzută în articolul 7.1.5 din Cod, de a efectua managementul rezultatelor 
într-un anumit caz în conformitate cu indicațiile WADA; și (ii) atunci când 
semnatarul nu respectă acea cerință, cerința prevăzută în articolul 7.1.5 din 
Cod, de a rambursa costurile și taxele avocaților pe care o altă organizație 
anti-doping desemnată de WADA le suportă în cadrul managementului 
rezultatelor.  

m. notificarea WADA și a altor organizații anti-doping, în legătură cu toate 
activitățile relevnte de management al rezultatelor, în conformitate cu 
articolele 7.6 și 14 din Cod și Standardul Internațional pentru Managementul 
Rezultatelor. 

n. impunerea suspendărilor provizorii obligatorii, în conformitate cu 
articolul 7.4.1 din Cod. 

o. cerința de a raporta cu privire la respectarea Codului, în conformitate cu 
articolele 24.1.2 și 24.1.3 din Cod, inclusiv (fără limitare) cerința de a 
răspunde la chestionarul privind conformitatea cu Codul potrivit articolului 
7.5, cerința de a răspunde la solicitarea obligatorie de informații potrivit 
articolului 7.6 și cerința de a se supune unui audit privind conformitatea 
potrivit articolului 7.7. 

p. recunoașterea, implementarea și obligativitatea automată a deciziilor 
privind încălcările reglementărilor anti-doping emise de alți semnatari, un 
organism național arbitral (articolul 13.2.2 din Cod) sau CAS, în 
conformitate cu articolul 15.1 din Cod. 

q. recunoașterea și implementarea deciziilor finale prin care se stabilește 
neconformitatea altor semnatari, se stabilesc consecințele pentru acea 
neconformitate și/sau se stabilesc condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească semnatarii pentru a fi repuși în drepturi, emise în conformitate 
cu articolul 24.1.9. 
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r. orice cerință care nu este deja prevăzută în Cod sau în standardele 
internaționale, pe care Comitetul Executiv al WADA consideră, în mod 
excepțional, că este necesar să le impună ca și cerințe esențiale.  
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ANEXA B: CONSECINȚE PENTRU SEMNATARI 

Anexa B stabilește categoriile de consecințe graduale și proporționate, care se 
aplică în primă instanță în cazurile de neconformitate cu cerințele esențiale (a se 
vedea articolul B.3) sau doar cu cerințele prioritare (a se vedea articolul B.2) sau 
doar cu cerințele generale (a se vedea articolul B.1). Intenția este de a promova 
predictibilitatea și consistența în ce privește impunerea de consecințe pentru 
semnatari în toate cazurile. Totuși, trebuie să existe flexibilitate pentru a varia sau 
chiar pentru a se abate de la această clasificare în anumite cazuri, unde aplicarea 
principiilor prevăzute de articolul 10 la situațiile și circumstanțele specifice unui 
caz o impune. În particular, cu cât mai gravă este neconformitatea (adică cu cât mai 
multe cerințe a fost semnatarul neconform sau cu cât mai grave sunt acele cerințe), 
cu atât mai severe vor fi consecințele pentru semnatar. Dacă într-un caz este vorba 
atât de neconformitate cu una sau mai multe cerințe esențiale dar și factori 
agravanți, acest aspect garantează impunerea de consecințe cu mult mai grave 
pentru semnatar. Pe de altă parte, dacă este vorba despre circumstanțe atenuante, 
acest aspect poate garanta impunerea de consecințe mai lejere pentru semnatar. 

În fiecare caz, punctul de plecare va fi după cum urmează: 

B.1 În cazurile de neconformitate cu una sau mai multe cerința generale (dar nu și 
cu cerințe prioritare sau esențiale): 

 B.1.1 În primă instanță: 

  a. semnatarul va pierde privilegiile WADA; 

b. semnatarul va fi asistat în activitățile sale anti-doping (prin oferirea 
de sfaturi și informații, dezvoltarea de resurse, îndrumări și materiale 
de instruire, și/sau, acolo unde este cazul, furnizarea de programe de 
instruire) de către WADA sau un terț autorizat, pe cheltuiala 
semnatarului, incluzând maxim două (2) vizite pe an, cu toate 
cheltuielile cunoscute achitate în avans; și 

c. unele sau toate activitățile anti-doping (după cum precizează 
WADA) pot face obiectul unei monitorizări speciale din partea 
WADA sau vor fi supervizate de un terț autorizat, pe cheltuiala 
semnatarului. 
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B.1.2 Dacă semnatarul nu a îndeplinit condițiile pentru repunerea în drepturi 
la douăsprezece (12) luni după impunerea consecințelor pentru semnatar 
prevăzute la articolul B.1.1 (sau o altă perioadă stabilită de WADA – sau, 
dacă este contestată, de CAS), atunci se vor aplica următoarele consecințe 
pentru semnatar: 

a. unele sau toate activitățile sale anti-doping vor fi supervizate, pe 
cheltuiala semnatarului, de către un terț autorizat, incluzând până la 
patru (4) vizite pe an la fața locului, cu toate cheltuielile cunoscute 
achitate în avans; și 

b. reprezentanții semnatarului nu vor fi eligibili pentru a fi membri în 
consilii sau comitete sau alte organisme ale oricărui alt semnatar (sau 
ale membrilor săi) sau asociații de semnatari, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului neconform. 

B.1.3 Dacă semnatarul tot nu a îndeplinit condițiile pentru repunerea în 
drepturi la douăzeci și patru (24) de luni după impunerea consecințelor 
pentru semnatar prevăzute în articolul B.1.1 (sau o altă perioadă stabilită de 
WADA – sau, dacă este contestată, de CAS), atunci se vor aplica 
următoarele consecințe pentru semnatar: 

a. toate activitățile anti-doping ale semnatarului vor fi supervizate, pe 
cheltuiala semnatarului, de către un terț autorizat, incluzând până la 
șase (6) vizite pe an la fața locului, cu toate cheltuielile cunoscute 
achitate în avans;  

b. reprezentanții semnatarului nu vor fi eligibili pentru a fi membri în 
consilii sau comitete sau alte organisme ale oricărui alt semnatar (sau 
ale membrilor săi) sau asociații de semnatari, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului neconform sau pe o perioadă de un (1) an 
(oricare dintre aceste perioade este cea mai lungă); și 

c. (dacă semnatarul este o organizație din afara mișcării olimpice, 
nerecunoscută de Comitetul Internațional Olimpic și care-și păstrează 
statutul de semnatar sub auspiciile politicii aplicabile a aWADA) 
statutul de semnatar al Codului va înceta, fără niciun drept de 
rambursare a vreunei taxe plătite pentru acest statut. 
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B.2 În cazurile neconformitate cu una sau mai multe cerințe prioritare (dar cu nicio 
cerință esențială): 

 B.2.1 În primă instanță: 

  a. semnatarul va pierde toate privilegiile WADA; 

b. unele sau toate activitățile sale anti-doping (așa cum precizează 
WADA) vor fi supervizate sau preluate pe cheltuiala semnatarului, de 
către un terț autorizat, incluzând până la șase (6) vizite pe an la fața 
locului, cu toate cheltuielile cunoscute achitate în avans (acolo unde 
se știe exact);  

c. semnatarului i se poate cere să plătească o amendă; 

d. reprezentanții semnatarului nu vor fi eligibili pentru a fi membri în 
consilii sau comitete sau alte organisme ale oricărui alt semnatar (sau 
ale membrilor săi) sau asociații de semnatari, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului neconform; 

e. (dacă semnatarul este o organizație națională anti-doping sau 
comitet olimpic național care acționează ca ONAD) țara semnatarului 
poate să nu primească dreptul de a găzdui campionate regionale, 
continentale sau mondiale, sau evenimente sportive organizate de 
organizatori de evenimente sportive majore și/sau va fi ineligibilă să 
găzduiască Jocuri Olimpice și/sau Paralimpice, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului; 

f. (dacă semnatarul este o federație internațională) semnatarului i se va 
suspenda orice finanțare sau alte beneficii ale recunoașterii de către 
Comitetul Internațional Olimpic sau ale calității de membru al 
Comitetului Internațional Paralimpic, sau ale recunoașterii de către 
sau ale calității de membru în cadrul oricărui alt semnatar,  până la 
repunerea în drepturi a semnatarului; și 

g. (dacă semnatarul este un organizator de evenimente sportive 
majore), va exista monitorizare specială sau supervizare sau preluare a 
programului său anti-doping, de către un terț autorizat, pe cheltuiala 
semnatarului, la următoarea ediție a evenimentului sportiv respectiv. 
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B.2.2 Dacă semnatarul nu a îndeplinit condițiile pentru repunerea în drepturi, 
la douăsprezece (12) luni de la impunerea consecințelor prevăzute în 
articolul B.2.1, (sau o altă perioadă stabilită de WADA – sau, dacă este 
contestată, de CAS), atunci se vor aplica și următoarele consecințe pentru 
semnatar: 

a. reprezentanții semnatarului nu vor fi eligibili pentru a fi membri în 
consilii sau comitete sau alte organisme ale oricărui alt semnatar (sau 
ale membrilor săi) sau asociații de semnatari, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului neconform sau pe o perioadă de doi (2) ani 
(oricare dintre aceste perioade este cea mai lungă); 

b. semnatarului i se poate cere să plătească o amendă; 

c. (dacă semnatarul este o organizație națională anti-doping sau 
comitet olimpic național care acționează ca ONAD) reprezentanții 
comitetului olimpic național și ai comitetului paralimpic național ale 
țării semnatarului vor fi excluși de la a participa sau asista la 
următoarea ediție a campionatelor regionale și/sau continentale și/sau 
a campionatelor mondiale și/sau a Jocurilor Olimpice și Paralimpice 
(de iarnă sau de vară, după caz) sau până la repunerea în drepturi a 
semnatarului (oricare perioadă este mai lungă); 

d. (dacă semnatarul este o federație internațională): 

1. semnatarul va fi ineligibil să primească sau să se bucure de 
celelalte beneficii ale recunoașterii de către Comitetul 
Internațional Olimpic sau ale calității de membru al Comitetului 
Internațional Paralimpic sau ale recunoașterii de către sau ale 
calității de membru în cadrul altui semnatar, până la repunerea 
în drepturi a semnatarului (și chiar după aceea, tot nu va putea 
primi nici o finanțare sau alte beneficii retroactiv, pentru 
perioada de neconformitate de dinaintea repunerii în drepturi); 
și 

2. reprezentanții semnatarului vor fi excluși de la a participa sau 
asista la următoarea ediție a evenimentelor sportive 
pluridisciplinare regionale și/sau continentale și/sau a Jocurilor 
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Olimpice și Paralimpice (de iarnă sau de vară, după caz) sau 
până la repunerea în drepturi a semnatarului (oricare perioadă 
este mai lungă); 

e. (dacă semnatarul este un organizator de evenimente sportive majore) 

1. semnatarului i se va suspenda orice finanțare sau alte 
beneficii ale recunoașterii de către Comitetul Internațional 
Olimpic sau ale calității de membru al Comitetului Internațional 
Paralimpic, sau ale recunoașterii de către sau ale calității de 
membru în cadrul oricărui alt semnatar,  până la repunerea în 
drepturi a semnatarului (și chiar după aceea, tot nu va putea 
primi nici o finanțare sau alte beneficii retroactiv, pentru 
perioada de neconformitate de dinaintea repunerii în drepturi); 
și 

2. se va pierde statutul următorului/următoarelor evenimente 
sportive ale semnatarului ca și competiții de calificare la 
Jocurile Olimpice sau Paralimpice; și 

f. (dacă semnatarul este o organizație din afara mișcării olimpice, 
nerecunoscută de Comitetul Internațional Olimpic și care-și păstrează 
statutul de semnatar sub auspiciile politicii aplicabile a aWADA) 
statutul de semnatar al Codului va înceta, fără niciun drept de 
rambursare a vreunei taxe plătite pentru acest statut. 

B.2.3 Dacă semnatarul nu a îndeplinit condițiile pentru repunerea în drepturi, 
la douăzeci și patru (24) luni de la impunerea consecințelor prevăzute în 
articolul B.2.1, (sau o altă perioadă stabilită de WADA – sau, dacă este 
contestată, de CAS), atunci se vor aplica și următoarele consecințe pentru 
semnatar: 

a. (dacă semnatarul este o organizație națională anti-doping sau 
comitet olimpic național care acționează ca ONAD) sportivii și 
personalul asistent al sportivilor reprezentând acea țară sau 
reprezentând comiteul național olimpic, comitetul național paralimpic 
sau federația națională a acelei țări vor fi excluși (conform articolului 
10.2.6) de la a participa sau asista la următoarea ediție a Jocurilor 
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Olimpice și Paralimpice (de iarnă sau de vară, după caz) și a 
campionatelor mondiale sau până la repunerea în drepturi a 
semnatarului (oricare perioadă este mai lungă); și 

b. (dacă semnatarul este o federație internațională) sportivii și 
personalul asistent al sportivilor care participă la sportul semnatarului 
(sau la una sau mai multe discipline ale acelui sport) vor fi excluși de 
la a participa sau asista la Jocurile Olimpice și Paralimpice și/sau 
orice alt eveniment sportiv pluridisciplinar, pentru următoarea ediție a 
acelui eveniment sportiv (de iarnă sau de vară, după caz) sau până la 
repunerea în drepturi a semnatarului (oricare perioadă este mai lungă). 

B.3 În cazurile de neconformitate cu una sau mai multe cerințe esențiale:  

 B.3.1 În primă instanță: 

  a. semnatarul va pierde toate privilegiile WADA; 

  b. semnatarului i se va cere să plătească o amendă; 

c. unele sau toate activitățile sale anti-doping vor fi supervizate sau 
preluate, pe cheltuiala semnatarului, de către un terț autorizat, 
incluzând până la șase (6) vizite pe an la fața locului, cu toate 
cheltuielile achitate în avans (acolo unde se știe exact);  

d. reprezentanții semnatarului nu vor fi eligibili pentru a fi membri în 
consilii sau comitete sau alte organisme ale oricărui alt semnatar (sau 
ale membrilor săi) sau asociații de semnatari, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului sau pe o perioadă de un (1) an (oricare dintre 
acestea este mai lungă); 

e. (dacă semnatarul este o organizație națională anti-doping sau 
comitet olimpic național care acționează ca ONAD): 

1. țara semnatarului poate să nu primească dreptul de a găzdui 
campionate regionale, continentale sau mondiale, sau 
evenimente sportive organizate de organizatori de evenimente 
sportive majore, pe o anumită perioadă de timp;  
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2. steagul țării nu va flutura iar reprezentanții comitetului 
olimpic național și ai comitetului paralimpic național din țara 
semnatarului vor fi excluși de la participarea sau asistarea la, și 
(conform articolului 10.2.6) sportivii și personalul lor asistent 
reprezentând acea țară (sau reprezentând comitetul olimpic 
național, comitetul paralimpic național sau federația națională), 
pot fi excluși de la participare sau concurare la următoarea 
ediție a campionatelor regionale, continentale sau mondiale sau 
a evenimentelor sportive organizate de organizatori de 
evenimente sportive majore (altele decât Jocurile Olimpice și 
Paralimpice) sau până la repunerea în drepturi a semnatarului 
(oricare perioadă este mai lungă);  

3. steagul țării nu va flutura iar reprezentanții comitetului 
olimpic național și ai comitetului paralimpic național din țara 
semnatarului vor fi excluși de la participarea sau asistarea la 
următoarea ediție Jocurilor Olimpice și Paralimpice(de vară sau 
de iarnă, după caz) sau până la repunerea în drepturi a 
semnatarului (oricare perioadă este mai lungă); 

f. (dacă semnatarul este o federație internațională)  

1. reprezentanții semnatarului vor fi excluși de la a participa sau 
asista la, iar sportivii și personalul asistent al sportivilor care 
participă la sportul semnatarului (sau la una sau mai multe 
discipline ale acelui sport) pot fi excluși de la a participa sau 
asista la următoarea ediție a campionatelor regionale, 
continentale sau a evenimentelor sportive internaționale 
pluridisciplinare organizate de organizatori de evenimente 
sportive majore (altele decât Jocurile Olimpice și Paralimpice) 
sau până la repunerea în drepturi a semnatarului (oricare 
perioadă este mai lungă); și 

2. reprezentanții semnatarului vor fi excluși de la a participa sau 
asista la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice și/sau 
Paralimpice și/sau a altor evenimente sportive pluridisciplinare 
(de vară sau de iarnă, după caz) sau până la repunerea în 
drepturi a semnatarului (oricare perioadă este mai lungă);  
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g. (dacă semnatarul este un organizator de evenimente sportive majore) 

1. va exista supervizare sau preluare a unei părți sau a întregului 
program anti-doping al semnatarului, pe cheltuiala semnatarului, 
la evenimentele sale sportive, până la repunerea în drepturi; și 

2. semnatarul va fi ineligibil să primească o parte sau toată 
finanțarea sau să se bucure de celelalte beneficii ale 
recunoașterii de către Comitetul Internațional Olimpic sau ale 
calității de membru al Comitetului Internațional Paralimpic sau 
ale recunoașterii de către sau ale calității de membru în cadrul 
altui semnatar, până la repunerea în drepturi a semnatarului (și 
chiar după aceea, tot nu va putea primi nici o finanțare sau alte 
beneficii retroactiv, pentru perioada de dinaintea repunerii în 
drepturi); și 

h. (dacă semnatarul este o organizație din afara mișcării olimpice, 
nerecunoscută de Comitetul Internațional Olimpic și care-și păstrează 
statutul de semnatar sub auspiciile politicii aplicabile a aWADA) 
statutul de semnatar al Codului va înceta, fără niciun drept de 
rambursare a vreunei taxe plătite pentru acest statut. 

B.3.2 Dacă semnatarul nu îndeplinește condițiile pentru repunerea în 
drepturi la douăsprezece (12) luni de la impunerea consecințelor prevăzute 
în articolul B.3.1, (sau o altă perioadă stabilită de WADA – sau, dacă este 
contestată, de CAS), atunci se vor aplica și următoarele consecințe pentru 
semnatar: 

a. reprezentanții semnatarului nu vor fi eligibili pentru a fi membri în 
consilii sau comitete sau alte organisme ale oricărui alt semnatar (sau 
ale membrilor săi) sau asociații de semnatari, până la repunerea în 
drepturi a semnatarului neconform sau pe o perioadă de patru (4) ani 
(oricare dintre aceste perioade este cea mai lungă); 

b. (dacă semnatarul este o organizație națională anti-doping sau 
comitet olimpic național care acționează ca ONAD)  

1. țara semnatarului nu mai poate găzdui Jocurile Olimpice 
și/sau Paralimpice pentru o anumită perioadă de timp; și 
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2. (conform articolului 10.2.6) sportivii și personalul asistent al 
sportivilor reprezentând acea țară (sau reprezentând comitetul 
național olimpic, comitetul național paralimpic sau federația 
națională a acelei țări) vor fi excluși de la a participa sau asista 
la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice și Paralimpice și/sau a 
altor evenimente sportive organizate de organizatorii de 
evenimente sportive majore și/sau a campionatelor mondiale 
(de vară sau de iarnă, după caz) sau până la repunerea în 
drepturi a semnatarului (oricare perioadă este mai lungă);  

c. (dacă semnatarul este o federație internațională): 

1. sportivii și personalul asistent al sportivilor care participă la 
sportul semnatarului (sau la una sau mai multe discipline ale 
acelui sport) vor fi excluși de la a participa sau asista la 
următoarea ediție a Jocurilor Olimpice și Paralimpice și/sau a 
altor evenimente sportive pluridisciplinare (de vară sau de iarnă, 
după caz) sau până la repunerea în drepturi a semnatarului 
(oricare perioadă este mai lungă); și 

2. semnatarul va fi ineligibil să primească finanțare sau să se 
bucure de celelalte beneficii ale recunoașterii de către Comitetul 
Internațional Olimpic sau ale calității de membru al Comitetului 
Internațional Paralimpic sau ale recunoașterii de către sau ale 
calității de membru în cadrul altui semnatar, până la repunerea 
în drepturi a semnatarului sau pe o perioadă de patru (4) ani, 
oricare dintre acestea este mai lungă (și chiar după aceea, tot nu 
va putea primi nici o finanțare retroactiv, pentru perioada de 
dinaintea repunerii în drepturi);  

d. (dacă semnatarul este un organizator de evenimente sportive majore) 

1. semnatarul va fi ineligibil să primească finanțare sau să se 
bucure de celelalte beneficii ale recunoașterii de către Comitetul 
Internațional Olimpic sau ale calității de membru al Comitetului 
Internațional Paralimpic sau ale recunoașterii de către sau ale 
calității de membru în cadrul altui semnatar, până la repunerea 
în drepturi a semnatarului sau pe o perioadă de patru (4) ani, 
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oricare dintre acestea este mai lungă (și chiar după aceea, tot nu 
va putea primi nici o finanțare retroactiv, pentru perioada de 
dinaintea repunerii în drepturi);și 

2. se va pierde statutul următorului/următoarelor evenimente 
sportive ale semnatarului ca și competiții de calificare la 
Jocurile Olimpice sau Paralimpice; și 

e. semnatarului i se va cere să plătească o amendă. 

B.3.3 (dacă semnatarul este o federație internațională sau un comitet olimpic 
național sau un comitet paralimpic național) dacă semnatarul nu a îndeplinit 
condițiile pentru repunerea în drepturi în termen de douăzeci și patru (24) de 
luni de la impunerea consecințelor prevăzute în articolul B.3.1 (sau o altă 
perioadă stabilită de WADA – sau, dacă este contestată, de CAS), atunci se 
vor aplica și următoarele consecințe pentru semnatar: suspendarea 
recunoașterii de către mișcarea olimpică și/sau a calității de membru a 
mișcării paralimpice și/sau a recunoașterii de către / a calității de membru în 
cadrul altui semnatar.  
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