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PARTEA ÎNTÂI 

INTRODUCERE, PREVEDERILE CODULUI, PREVEDERILE 

STANDARDULUI INTERNAȚIONAL ŞI DEFINIŢII 

 

1.0  Introducere şi scop 

Standardului Internaţional pentru testare şi investigaţii presupune planificarea de 

testări inteligente şi eficiente, atât în competiţie cât şi în afara competiţiei şi 

menţinerea integrităţii şi identităţii probelor recoltate, din momentul înştiinţării 

sportivului despre selecția sa pentru testare până la predarea probelor la laborator, 

pentru analiză. Standardul Internaţional pentru testare şi investigaţii (inclusiv 

anexele) stabileşte standarde obligatorii pentru planificarea distribuirii testelor 

(inclusiv culegerea şi folosirea informaţiilor privind localizarea sportivilor), 

înştiinţarea sportivilor, pregătirea şi realizarea recoltării de probe, securitatea / 

administrarea ulterioară testării a probelor şi a documentaţiei, şi transportul 

probelor la laborator pentru analiză. 

Cel de-al doilea scop al Standardului Internaţional pentru testare şi investigaţii este 

stabilirea de standarde obligatorii pentru culegerea, evaluarea şi folosirea eficientă 

şi operativă a informaţiilor anti-doping secrete şi pentru efectuarea eficientă şi 

operativă a investigaţiilor unor posibile încălcări a reglementărilor anti-doping. 

Standardul internațional pentru testare sau investigații  va fi susținut de documente 

tehnice elaborate de AMAD, pentru a furniza detalii îmbunătățite pentru a ajuta 

organizațiile anti-doping în îndeplinirea îndatoririlor lor în cadrul programului anti-

doping mondial. Documentele tehnice sunt obligatorii. Procesele privind 

managementul rezultatelor care au fost anterior cuprinse în Standardul 

internațional pentru testare și investigații sunt acum reflectate în Standardul 

internațional privind managementul rezultatelor. 



 

Termenii folosiţi în prezentul Standard, care sunt termeni definiţi în Cod, sunt 

scrişi cu caractere italice. Termenii definiţi aici sau în alt Standard Internaţional 

sunt subliniaţi.  

2.0  Prevederile Codului 

Următoarele articole din Codul  au legătură directă cu Standardul internațional 

pentru testare și investigații, ele pot fi obținute prin trimitere la Cod: 

• Articolul 2 Încălcările reglementărilor anti-doping 

• Articolul 5 Testarea și investigațiile 

• Articolul 6 Analiza probelor 

• Articolul 8 Mangementul rezultatelor dreptul la o audiere corectă și 

notificarea deciziei luate după audiere 

• Articolul 10 Sancțiuni aplicate indivizilor 

• Articolul 12 Sancțiuni aplicate de semnatari împotriva altor organisme 

sportive 

• Articolul 13 Managementul rezultatelor apelurile 

• Articolul 14 Confidențialitatea și raportarea 

• Articolul 20 Rolurile și responsabilitățile suplimentare semnatarilor și ale 

AMAD 

• Articolul 21 Rolurile și responsabilitățile suplimentare ale sportivilor și 

altor persoane 

• Articolul 23 Acceptarea și interpretarea 

3.0  Definiții și interpretare 



 

3.1Termeni definiți de Codul  și care sunt folosiți în Standardul 

internațional pentru testare și investigații 

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 Paşaportul Biologic: un raport identificat ca rezultat pozitiv în 

Paşaportul Biologic, aşa cum este descris în Standardele Internaţionale aplicabile.  
Organizaţie anti–doping: AMAD sau un semnatar care este responsabil cu 

adoptarea de reguli pentru iniţierea, implementarea sau aplicarea oricărei 

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

Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, alţi 

organizatori de manifestări sportive majore care efectuează testarea în 

cadrul acestor manifestări sportive, federaţiile internaţionale şi organizaţiile 

naţionale anti-doping. 

 

Sportiv: Orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internaţional 

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

atare de fiecare organizaţie naţională anti-doping). O organizaţie anti-doping poate 



 

alege să aplice reglementările anti-doping unui sportiv care nu este nici de nivel 

internaţional, nici de nivel naţional, şi astfel să încadreze sportivul respectiv în 

definiţia ”Sportivului”. În privința unui sportiv care nu este nici de nivel 

internaţional, nici de nivel naţional, o organizaţie anti-doping poate alege: să 

efectueze o testare limitată sau să nu efectueze nicio testare; să analizeze probe pe 

un meniu mai redus decât meniul complet prevăzut pentru Substanţele Interzise; să 

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

localizare; sau să nu solicite în avans Scutiri pentru Uz Terapeutic. Totuşi, dacă s-a 

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

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

autoritatea de testare şi care concurează la un nivel inferior celui internaţional sau 

naţional, atunci Consecinţele prevăzute în Cod trebuie aplicate. În scopul 

articolelor 2.8 şi 2.9 şi în scopul informării şi educaţiei anti-doping, orice persoană 

care participă la activitatea sportivă sub autoritatea unui semnatar, guvern, sau a 

unei alte organizaţii sportive care acceptă Codul este considerată un ”Sportiv”. 

 

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

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

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

nivel internațional sau național dar asupra cărora  federația internațională sau 

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

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

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

autoritate. Toți sportivii de nivel internațional sau național fac subiectul 

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

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

federațiilor internaționale și ale organizațiilor naționale anti-doping.) 



 

 

Paşaportul 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. 

 

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

desfăşurarea unei activităţi plănuite să culmineze cu comiterea unei încălcări a 

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

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

încălcare, dacă persoana renunţă la tentativă mai înainte ca aceasta să fie 

descoperită de o terţă parte, neimplicată în respectiva tentativă. 

 

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. 

 

Rezultat atipic în paşaport: Un raport descris drept rezultat atipic în paşaport în 

conformitate cu descrierea din standardele internaţionale aplicabile.  

 

CAS: Curtea de Arbitraj Sportiv 

 

Cod: Codul Mondial Anti-Doping 



 

 

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

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

pe etape şi alte întreceri sportive în care premiile sunt acordate zilnic sau într-o altă 

modalitate intermediară, distincţia între o competiţie şi o manifestare sportivă va fi 

făcută conform regulamentelor respectivei federaţii internaţionale. 

 

Consecinţe ale încălcărilor reglementărilor anti-doping (Consecinţe): 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; şi (c) Suspendarea Provizorie, care înseamnă că sportivului sau 

unei alte persoane i se interzice temporar să participe la orice competiţie sau 

activitate sportivă până la luarea deciziei finale în cadrul audierii efectuate în 

conformitate cu prevederile Articolului 8; (d) Consecinţe Financiare, care 

inseamnă 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. 



 

Limită decizională: valoarea rezultatului în cazul unei substanțe cu prag într-o 

probă, dincolo de care se va raporta un rezultat analitic pozitiv, așa cum este definit 

în Standardul Internațional pentru Laboratoare. 

 

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, informaţiil 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). 

 

Educația: procesul de învățare pentru insuflarea valorilor și dezvoltarea 

comportamentelor care să promoveze și să protejeze spiritul sportului, și să prevină 

dopajul intenționat sau neintenționat. 

 

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).   

 

Locul unei manifestări sportive: Acele locuri stabilite de organismul decizional al 

manifestării sportive. 

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

competiţii în care sportivul este programat să participe şi care se termină la finalul 

unei astfel de competiţii şi al procesului de prelevare a probelor legat de acea 

competiţie. Cu toate acestea, AMAD poate aproba, într-un anumit sport, o definiței 

alternativă dacă o federație internațională oferă o justificare rezonabilă pentru care 

este necesară o definiție diferită în sportul său; după aprobarea AMAD în acest 

sens, definiția alternativă va fi luată în considerație de toți organizatorii de 

evenimente sportive majore, pentru acel sport. 

 

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

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

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

termenele relevante pentru testarea în-competiție, evită rezultate analitice pozitive 

inadvertente între competiții pe durata unei manifestări sportive și ajută la 

prevenirea oricăror potențiale beneficii privind sporirea performanței de la 

substanțele interzise în-afara-competiției și suprapuse peste perioada competiției.) 

 

Programul observatorilor independenţi: 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.  

 



 

Suspendare: a se vedea mai sus Consecinţe ale încălcărilor reglementărilor anti-

doping.  

 

Manifestare sportivă internaţională: o manifestare sau o competiţie sportivă 

pentru care Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, o 

federaţie internaţională, un organizator de manifestări sportive majore sau o altă 

organizaţie sportivă internaţională este organismul decizional sau desemnează 

oficialii tehnici pentru acea manifestare sportivă. 

 

Sportiv de nivel internaţional: Sportivi care concurează la nivel internaţional, 

conform definiţiei date de fiecare Federaţie Internaţională, în conformitate cu 

Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 

 

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

Internaţional pentru Testare şi Investigaţii, federaţia internaţională este liberă să 

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

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

manifestare sportivă internaţională, cu un anumit tip de licenţă, etc. Totuşi, 

respectiva federaţie trebuie să facă publice aceste criterii într-o formulă clara şi 

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

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

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

sportive internaţionale, atunci federaţia internaţională trebuie să facă publică o 

lista cu aceste manifestări sportive internaţionale.) 

 

Standard internaţional: Un standard adoptat de AMAD în sprijinul prevederilor 

Codului. Respectarea standardului internaţional (spre deosebire de un alt standard, 

o altă  practică sau procedură alternativă) este suficientă pentru a concluziona că 



 

procedurile la care se face referire în standardul internaţional au fost îndeplinite în 

mod corespunzător. Standardele internaţionale vor include orice document tehnic 

elaborat pe baza lor. 

 

Marker: Un compus, grup de compuşi sau parametri biologici care indică 

utilizarea  unei substanţe interzise sau metode interzise. 

 

Minor: o persoană fizică ce nu a împlinit vârsta de 18 ani. 

 

Organizaţie naţională anti-doping: acea entitate∕acele entităţi 

desemnată∕desemnate de fiecare ţară ca având autoritatea şi responsabilitatea 

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

activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor şi audierile, toate la 

nivel naţional. Dacă această desemnare nu a fost făcută de autoritatea∕autorităţile 

publice competentă∕competente, entitatea respectivă va fi Comitetul Naţional 

Olimpic al ţării respective sau entitatea pe care acesta o va desemna. 

 

Manifestare sportivă de nivel naţional: O manifestare sau competiţie sportivă ce 

implică participarea sportivilor de nivel naţional sau internaţional, care nu este o 

manifestare sportivă internaţională.   

 

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

nivel naţional, conform definiţiei elaborate de fiecare organizaţie naţională anti-

doping în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 

 

Comitet Naţional Olimpic: 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. 

În afara competiţiei: Orice perioadă care nu este în competiţie. 

 

Persoană: O persoană fizică sau o organizaţie sau altă entitate. 

 

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

 

Substanţă interzisă: orice substanţă sau clasă de substanţe calificată astfel în 

cuprinsul Listei interzise. 

 

Persoană protejată: un sportiv sau o altă persoană fizică, care, la momentul 

săvârșirii încălcării reglementărilor anti-doping: (i) nu a împlinit vârsta de 16 ani; 

(ii) nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu este inclus în niciun lot de testare înregistrat 

și nu a participat la nicio manifestare sportivă internațională la o categorie 

deschisă; sai (iii) pentru alte motive decât vârsta, s-a stabilit lipsa capacității legale 

conform legislației naționale în vigoare.  

 

(Comentariu la Persoană protejată: Codul tratează persoanele protejate diferit de 

alți sportivi sau persoane, în anumite circumstanțe bazate pe înțelegerea că, sub o 

anumită vârstă sau capacitate intelectuală, un sportiv sau o altă persoană ar putea 

să nu posede capacitatea mentală de a înțelege și aprecia interdicțiile prevăzute de 

Cod. Aces aspect include, de exemplu un sportiv paralimpic cu o lipsă a capacității 

legate demonstrată cu documente, datorită unei deficiențe intelectuale. Termenul 

de ”categorie deschisă” urmărește excluderea competițiilor care sunt limitate la 

categoriile de juniori sau grupuri de vârstă.) 

 



 

Suspendare provizorie: a se vedea mai sus Consecinţe ale încălcărilor 

reglementărilor anti-doping. 

 

 

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

de către organizația națională anti-doping relevantă; totuși, termenul nu va include 

nicio persoană care, timp de cinci ani înainte de săvârșirea unei încălcări a 

reglementărilor anti-doping, a fost sportiv de nivel internațional (așa cum este 

definit de fiecare federație internațională în conformitate cu Standardul 

Internațional pentru Testare și Investigații) sau sportiv de nivel național (așa cum 

este definit de fiecare organizație națională anti-doping, în conformitate cu 

Standardul Internațional pentru Testare și Investigații), a reprezentat o țară la o 

manifestare sportivă internațională la o categorie deschisă sau a fost inclus într-un 

lot de testare înregistrat sau în alt lot cuprinzând informații de localizare deținut de 

orice federație internațională sau organizație națională anti-doping. 

 

(Comentariu la Sportiv practicant al sportului recreativ: termenul ”categorie 

deschisă” are ca scop excluderea competițiilor care sunt limitate la categoriile de 

juniori sau grupuri de vârstă.) 

 

Lotul 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. 

 



 

Managementul rezultatelor: procesul care cuprinde perioada de timp dintre 

notificarea prevăzută la articolul 5 din Standardul Internațional pentru 

Managementul Rezultatelor sau, în anumite cazuri (de ex., rezultate atipice, 

pașaportul biologic al sportivului, încălcări privind informațiile de localizare), cum 

ar fi etapele de dinaintea notificării prevăzute în mod expres în articolul 5 din 

Standardul Internațional pentru Managementul Rezultatelor, trecând prin acuzație 

și până la soluționarea finală a cazului, incluzând finalul procesului de audiere în 

primă instanță sau în apel (dacă a fost formulat apel). 

 

Probă sau Specimen: Orice material biologic prelevat în scopul controlului 

doping. 

 

(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. 

 

Ajutor substanţial: În scopul art. 10.7.1, o persoană care oferă ajutor substanţial 

trebuie: (1) să declare sub semnătură sau într-un interviu înregistrat toate 

informaţiile pe care le deţine legate de încălcări ale reglementărilor anti-doping sau 

alte proceduri descise la articolul 10.7.1.1, şi (2) să coopereze pe deplin în cazul 

investigării şi judecării oricărui caz sau speță legată de acele informaţii, inclusiv, 

de exemplu, prin depunerea unei mărturii la o audiere dacă organizaţia anti-doping 

sau organismul de audiere solicită acest lucru. Mai mult, informaţiile trebuie să fie 

credibile şi să cuprindă o parte importantă a oricărui caz sau procedură aflată în 

curs de investigare şi, dacă nu a fost începută o investigare a cazului sau a 



 

procedurii, trebuie să ofere o bază suficientă pentru declanșarea investigării unui 

caz sau a unei spețe.  

 

Falsificare: comportament intenționat care subminează procesul de control doping 

dar care nu ar fi fost inclus altfel în definiția Metodelor interzise. Falsificarea 

include, fără limitare, oferirea sau acceptarea unei mite pentru efectuarea sau 

încercarea de a efectua o acțiune, prevenirea recoltării probei, influențarea sau 

punerea în imposibilitate a analizei probelor, falsificarea documentelor trimise la o 

organizație anti-doping sau comitet SUT sau comisie de audiere, procurarea de 

mărturii mincinoase de la martori, săvârșirea oricărei alte acțiuni frauduloase în 

relația cu organizația anti-doping sau comisia de audiere, care afectează 

managementul rezultatelor sau impunerea de consecințe, precum și orice alte 

interferențe similare intenționate sau tentative de interferențe în orice aspect al 

controlului doping. 

 

(Comentariu la Falsificare: de exemplu, acest articol ar interzice modificarea 

numerelor de identificare pe un formular de control doping pe parcursul testării, 

deschiderea recipientului B la momentul analizei probei B, alterarea unei probe 

prin adăugarea unei substanțe străine sau intimidarea sau tentativa de intimidare 

a unui potențial martor care a oferit o mărturie sau informații în cadrul procesului 

de control doping. Falsificarea include comportamente negative care apar pe 

parcursul procesului de management al rezultatelor sau de audiere. A se vedea 

articolul 10.9.3.3. Totuși, acțiunile întreprinse ca parte a unei apărări legitime ale 

unei persoane, față de o acuzație de încălcare a reglementărilor anti-doping nu va 

fi considerată falsificare. Comportamentul ofensiv față de un oficial al controlului 

doping sau o altă persoană implicată în controlul doping, care altfel nu ar 

reprezenta falsificare, va fi gestionată pe baza reglementărilor disciplinare al 

organizațiilor sportive.) 



 

 

Testare ţintă: Selecţionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute 

în Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii.  

 

Sport de echipă: Un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe parcursul 

unei competiţii. 

Document tehnic: un document adoptat și publicat de AMAD periodic, care 

cuprinde cerințel 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. 

 

AMAD: Agenţia Mondială Anti-Doping.  

 

3.3 Termeni definiți în Standardul internațional pentru laboratoare 

 

Model de adaptare: un model matematic conceput pentru a identifica 

rezultatele longitudinale anormale ale sportivilor. Modelul calculează 

probabilitatea unui profil longitudinal al valorilor markerilor, presupunând 

că sportivul are o stare fiziologică normală. 

Testare analitică: etapele procesului de control doping efectuate în laborator, 

care includ mânuirea, analiza probei și raportarea rezultatelor. 

Unitatea de management a pașaportului sportivilor (APMU): unitate 

compusă dintr-o persoană sau persoane, care este responsabilă cu 



 

gestionarea la timp a pașapoartelor biologice ale sportivilor în ADAMS în 

numele custodelui pașaportului. 

Procedura de confirmare (PC): o procedură de testare analitică care are ca 

scop: confirmarea prezenței și/sau, după caz, confirmarea 

concentrației/raportului/rezultatului și/sau stabilirea originii (exogene sau 

endogene) a uneia sau mai multor substanțe interzise specifice, metabolit (i) 

ai unei substanțe interzise, sau marker (i) ai utilizării unei substanțe sau 

metode interzise într-o probă. 

Laborator (laboratoare): (A) Laboratorul acreditat AMAD care aplică 

metode și procese de testare care să furnizeze informații probatorii pentru 

detectarea și/sau identificarea substanțelor sau metodelor interzise din Lista 

interzisă și, dacă este cazul, cuantificarea unei substanțe cu prag în probele 

de urină și alte matrice biologice în contextul activităților de control doping. 

Laborator (laboratoare) aprobat AMAD pentru pașaportul biologic al 

sportivului laborator (laboratoare) care nu este acreditat de AMAD, care 

aplică metode și procese analitice în susținerea modulului hematologic al 

programului ABP și în conformitate cu criteriile pentru aprobarea 

laboratoarelor neacreditate pentru ABP. 

3.3 Termenii definiți în Standardul internațional privind managementul 

rezultatelor 

Nerespectarea obligaţiilor: termen utilizat pentru a descrie încălcările 

reglementărilor anti - doping descrise în articolele 2.3 şi/sau 2.5 ale Codului.  

Nerespectarea obligaţiilor de a oferi informaţii privind localizarea sportivului: 

nerespectarea de către sportiv (sau de către o terţă parte căreia sportivul  i-a delegat 

această sarcină) a cerinţelor de a oferi informaţii corecte şi complete care să 

permită localizarea sportivului pentru testare, la orele şi locurile indicate în 



 

formularul completat în acest sens, precum şi de a actualiza aceste informaţii, 

acolo unde este cazul, pentru a se asigura că informaţiile sunt actuale şi complete, 

în conformitate cu prevederile articolului 4,8 din Standardul internaţional pentru 

testare şi investigaţii și anexa B. din Standardul internațional privind 

managementul rezultatelor. 

Test neefectuat: nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a fi disponibil 

pentru testare la locul şi timpul indicate în formularul pentru informaţii privind  

localizarea sa, pentru perioada de 60 de minute din ziua respectivă, în conformitate 

cu articolul 4.8 din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii și anexa B. 

din Standardul internațional privind managementul rezultatelor.  

Pașaport: un ansamblu al tuturor datelor relevante unice ale unui sportiv, care pot 

include profilurile longitudinale ale markerilor, factorii eterogeni unici ai acelui 

sportiv și alte informații relevante care ar putea fi utile pentru evaluarea markerilor. 

Custodele pașaportului: organizația anti-doping responsabilă cu gestionarea 

rezultatelor pașaportului unui sportiv și cu diseminarea informațiilor relevante 

asociate cu pașaportul acelui sportiv către alte organizații anti-doping. 

Autoritate pentru managementul rezultatelor: organizaţia anti-doping 

responsabilă cu gestionarea rezultatelor dintr-un caz. 

Nerespectarea obligaţiilor privind localizarea: nerespectarea obligaţiei de a 

oferi informaţii privind localizarea sau un test neefectuat. 

 3.4  Termenii definiți în Standardul internaţional pentru protecţia datelor 

cu caracter personal 

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

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

informațiilor cu caracter personal. 



 

 

3.5  Termeni specifici Standardului internaţional pentru testare şi  

Ofiţer pentru recoltarea probelor de sânge: un oficial care este calificat şi a fost 

autorizat de autoritatea pentru recoltarea probelor să recolteze o probă de sânge de 

la un sportiv. 

Lanţ 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. 

Însoţitor: un oficial instruit corespunzător şi autorizat de către autoritatea pentru 

recoltarea probelor să îndeplinească sarcini specifice, incluzând una sau mai multe 

din următoarele (la alegerea autorităţii pentru recoltarea probelor): înştiinţarea 

sportivului selectat pentru recoltarea probei; însoţirea şi ţinerea sub observaţie a 

sportivului până la sosirea la staţia de control doping; însoţirea şi/sau ţinerea sub 

observaţie a sportivilor prezenţi în staţia de control doping; şi / sau asistarea şi 

verificarea emiterii probei, dacă pregătirea sa îi califică să facă acest lucru. 

Codul Articolul 2.4 Cerinţe referitoare la informaţiile privind localizarea: 

cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea prevăzute la articolul 4.8, 

care se aplică sportivilor incluşi în lotul de testare înregistrat al unei federaţii 

internaţionale sau al unei organizaţii naţionale anti-doping. 

Coordonator de control doping O terță parte a unei organizații anti-doping sau 

delegată care coordonează orice aspect al controlului doping  în numele unei 

organizații anti-doping. Organizația anti-doping rămâne întotdeauna principalul 

responsabil cu respectarea cerințelor Standardului internațional pentru testare și 

investigații, pentru scutiri de uz terapeutic, protecția datelor cu caracter personal și 

managementul rezultatelor potrivit Codului.  



 

Ofiţer de control doping (OCD): un oficial care a fost instruit şi autorizat de 

autoritatea pentru recoltarea probei să îndeplinească responsabilitățile atribuite 

ofiţerilor de control doping prin Standardul Internaţional pentru Testare şi 

Investigaţii.  

Staţie de control doping: locul în care se va desfăşura şedinţa de recoltare a 

probei în conformitate cu articolul 6.3.2.. 

Expert: Expertul (i), și/sau Comisia de experți, cu cunoștințe în domeniu de 

interes, ales de organizația anti-doping și/sau departamentul pentru managementul 

pașaportului biologic al sportivului, care sunt responsabili cu evaluarea 

pașaportului. Expertul trebuie să fie din afara organizației anti-doping. 

Pentru modulul hematologic, comisia de experți trebuie să fie compusă din cel 

puțin trei (3)experții care au cunoștințe într-unul sau mai multe domenii ale 

hematologiei clinice sau de laborator, ale medicinii sportive sau ale fiziologiei 

exercițiului. Pentru modulul steroidal, comisia trebuie să fie compusă din cel puțin 

trei (3) persoane care au cunoștințe în analiza de laborator, dopajul cu steroizi 

și/sau endocrinologie. Pentru ambele module  o comisie de experți trebuie să fie 

formată din experți cu cunoștințe suplimentare, astfel încât să fie cuprinse toate 

domeniile relevante. Comisia de experți poate cuprinde o comisie de cel puțin trei 

experți numiți și alți experți ad hoc suplimentari, care pot fi solicitați la cerere de 

oricare expert numit sau de departamentul pentru managementul pașaportului 

biologic al sportivului al organizației anti-doping. 

O dată în competiţie: termen definit de articolul 4.8.8.4.. 

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.  

Selecţie aleatorie: selectarea sportivilor pentru testare, alta decât testarea ţintă.  



 

Evaluarea riscurilor Evaluarea riscurilor de dopaj într-un sport sau disciplină 

sportivă efectuată  

Autoritate de recoltare a probei : Organizaţia responsabilă cu recoltarea probelor, 

în conformitate cu cerinţele Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii, 

fie (1) însăşi autoritatea de testare; sau (2) o terță parte delegată pe care autoritatea 

de testare a delegat-o sau a subcontractat-o. 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 pentru recoltarea probei: 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 pentru recoltarea probei: 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.   

Şedinţa de recoltare a probei: toate activităţile succesive care implică direct 

sportivul, din momentul stabilirii contactului iniţial până când sportivul părăseşte 

staţia de control doping după recoltarea probei.   

Densitate specifică potrivită pentru analiză: Pentru probele cu un volum cuprins 

între 90ml și 150 ml, densitatea specifică este măsurată cu un refractometru – la 

1.005 sau mai mult, sau cu baghete de laborator – la 1.010 sau mai mult. Pentru 

probele cu un volum mai mare de 150 ml, gravitatea specifică este măsurată doar 

cu un refractometru la 1.003 sau mai mult. 



 

Volum de urină potrivit pentru analiză: un volum minim de 90 ml, chiar dacă 

laboratorul va analiza proba pentru toate sau doar pentru unele substanţe sau 

metode interzise.  

Sigiliu: se referă la faptul că unul sau mai  mulți indicatori sau bariere încorporate 

în sau, dacă este cazul, incluse în echipamentul recoltării probei, care, dacă este 

rupt sau lipsește sau este compromis, poate furniza dovezi vizibile că falsificarea 

sau tentativa de falsificare a echipamentului de recoltare a probei a avut loc. 

Activitate/activităţi de echipă: activităţi sportive efectuate de sportivi în mod 

colectiv, ca parte a unei echipe (de ex. antrenament, călătorii, şedinţe tactice) sau 

sub supravegherea echipei (de ex. tratament aplicat de medicul echipei). 

Document tehnic pentru analize specifice sportive (TDSSA):  documentul 

tehnic care stabilește nivelurile minime de analiză pe care organizația anti-doping 

trebuie să le aplice disciplinelor sportive pentru anumite substanțe și/sau metode 

interzise, care sunt cel mai probabil folosite în anumite sporturi și dișcipline 

sportive. 

Testare (i)  Orice combinație a probei (lor0 recoltate (și analizate) de la un sportiv 

într-o ședință de recoltare a probei. 

Planul de distribuire a testărilor:  un document întocmit de o organizaţie anti-

doping, prin care se planifică testarea sportivilor, în conformitate cu cerinţele 

articolului 4 . 

Autoritate de testare: organizaţia anti-doping care autorizează testarea sportivilor 

asupra cărora are autoritate. Poate autoriza o terță parte delegată să efectueze 

testarea în baza autorităţii şi în conformitate cu regulamentele organizaţiei anti-

doping. O astfel de autorizare va fi DOCUMENTATĂ. Organizația anti-doping 

care autorizează testarea rămâne autoritatea de testare și este responsabilă potrivit 



 

Codului să asigure părții terțe delegată efectuarea testării în conformitate cu 

prevederile Standardului internațional pentru testare și investigații. 

Raport privind o încercare nereuşită: un raport detaliat cu privire la o încercare 

nereuşită de recoltare a probei de la un sportiv din lotul de testare înregistrat sau 

lotul de testare, în care se precizează data încercării, locul, orele exacte de sosire şi 

plecare din locul respectiv, paşii urmaţi la faţa locului pentru a încerca găsirea 

sportivului (inclusiv detalii referitoare la orice contact cu terțe persoane) şi orice 

alte detalii relevante despre încercarea nereuşită. 

Completarea informaţiilor privind localizarea: informaţiile oferite de sau în 

numele unui sportiv dintr-un lot de testare înregistrat (sau lot de testare după caz), 

care precizează localizarea sportivului pentru următorul trimestru, în conformitate 

cu articolul 4.8.  

3.6  Interpretare 

3.6.1 Textul oficial al Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii va fi 

publicat în engleză şi franceză. În eventualitatea unei discrepanţe între varianta în 

engleză şi cea în franceză, varianta în engleză va prevala 

 3.6.2  Ca și Codul, Standardul internațional pentru testare și investigații a fost 

redactat luând în considerare principiile proporționalității, drepturile omului și alte 

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

3.6.3  Comentariile care însoţesc anumite prevederi ale Standardului internaţional 

pentru testare şi investigaţii se vor folosi pentru a ghida interpretarea acestuia. 

3.6.4  În cazul în care nu se specifică altfel, trimiterile la secțiuni și articole se 

referă la secțiunile și articolele din Standardul internațional pentru testare și 

investigații. 



 

3.6.5  În cazul în care termenul „zile” este utilizat în Standardul internațional 

pentru testare și investigații, aceasta înseamnă zile calendaristice, dacă nu se 

specifică altfel. 

3.6.6  Anexele la Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii au acelaşi 

caracter obligatoriu ca şi restul Standardului internaţional  
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4.0  Planificarea testării eficiente 

4.1 Obiectiv 

4.1.1 Fiecare organizaţie anti-doping este rugată să planifice  şi să implementeze 

testarea inteligentă sportivilor aflați sub jurisdicția sa, care este proporţională 

riscului de dopaj şi care este eficientă în detectarea şi descurajarea unor astfel de 

practici. Obiectivul articolului 4 este acela de a stabilii paşii necesari în elaborarea 

evaluării riscurilor și a planului de distribuire a testelor, care să îndeplinească 

această cerinţă. Articolul 23.3 din Cod solicită semnatarilor să dețină resurse 

suficiente în vederea implementării programelor de testare din toate domeniile care 

sunt în conformitate cu Codul și Standardele internaționale. 

4.1.2 OAD se va asigura că personalul asistent al sportivilor şi orice alte persoane 

aflate în conflict de interese nu vor fi implicate în planificarea distribuirii testelor 

pentru sportivii acestora sau în procesul de selecţie a sportivilor pentru testare. 

4.1.3 OAD va înregistra în documente evaluarea riscurilor și planul de distribuire a 

testelor şi va transmite evaluarea riscurilor și planul la AMAD când este nevoie. 

OAD trebuie să demonstreze în fața AMAD că a făcut o evaluare corectă a 

riscurilor relevante și a dezvoltat și/sau a implementat un plan de distribuție a 

testelor corect pe baza rezultatelor evaluării respective. 

4.1.4 OAD va monitoriza, evalua și actualiza evaluarea riscurilor și planul  de 

distribuire a testelor pe parcursul unui an, prin prisma modificării circumstanţelor; 

şi implementarea planului de distribuire a testelor.  

4.2 Evaluarea riscului  



 

4.2.1 Punctul de start al planului de distribuire a testelor trebuie să fie o 

evaluare a riscurilor analizată, cu bună credinţă. În această evaluare trebuie să se ia 

în calcul (cel puţin) următoarele informaţii:  

a) Cerinţele fizice şi alte cerinţe ale sportului (sporturilor) relevante (şi/sau 

disciplina (disciplinele) sportive), luând în consideraţie exigenţele fiziologice ale 

sportului (sporturilor)/disciplinei (disciplinelor) sportive; 

b) Ce substanțe și/sau metode interzise  pot fi considerate de un sportiv că 

pot  îmbunătății performanța în sporturile/disciplinele sportive corespunzătoare; 

c) Premiile și/sau posibilele interese pentru dopaj disponibile la diferite 

niveluri ale sporturilor/disciplinelor sportive și pentru statele participante la astfel 

de sporturi/discipline sportive; 

d) Istoricul dopajului în sporturile/disciplinele sportive, state și/sau 

evenimente; 

(Comentariu la 4.2.1(d): Dacă nu a existat un program de testare eficient într-un 

sport, care să cuprindă testări în competiţie şi în afara competiţiei, un istoric care 

nu prezintă rezultate analitice pozitive sau prezintă doar câteva spune foarte 

puţine sau deloc despre riscul de dopaj în sportul respectiv.) 

 e) Statisticile și cercetările disponibile despre tendinţele dopajului (de 

exemplu, date privind testarea anti-doping și rapoarte ale încălcărilor anti-doping 

publicate de AMAD, articole evaluate de alţi cercetători); 

 f) Informaţiile  primite/informaţiile secrete acumulate despre posibile 

practici de dopaj în sport (de exemplu, recomandările laboratorului și APMU, 

rapoarte ale personalului de recoltare de probe, mărturia sportivului; informaţii din 

cercetări penale; şi/sau alte informaţii primite/secrete acumulate conform 
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g) Rezultatele ciclurilor anterioare de planificare a distribuirii testelor, 

inclusiv strategiile testărilor anterioare; 

h) În ce moment din cariera unui sportiv în sport/disciplină, un sportiv ar 

putea beneficia cel mai mult de substanțe și/sau metode interzise, și 

g) Având în vedere structura sezonului în sportul/disciplina sportivă în cauză 

(inclusiv programele standard de competiție și modelele de antrenament), în ce 

moment (ore) din timpul anului/ciclului, un sportiv ar putea beneficia cel mai mult 

de substanțe și/sau metode interzise. 

4.2.2 În realizarea planului de distribuire a testelor, OAD trebuie să ia în 

considerare, cu bună credinţă, orice evaluare a riscului în sportul sau disciplina 

sportivă în cauză efectuată de o altă OAD cu autoritate de testare suprapusă. Cu 

toate acestea, FI nu trebuie să se limiteze la o evaluare a riscului de dopaj într-un 

anumit sport sau disciplină sportivă efectuată de ONAD şi o ONAD nu trebuie să 

se limiteze la o evaluare a riscului de dopaj într-un anumit sport sau disciplină 

sportivă efectuată de FI. 

 

4.2.3 Planificarea distribuirii testelor este un proces continuu, nu unul de moment. 

OAD trebuie să revizuiască planul distribuirii testelor în mod regulat pe parcursul 

anului/ciclului şi trebuie să-l adapteze aşa cum este necesar, pentru a reflecta noile 

informaţii strânse şi informaţiile secrete acumulate de către OAD şi să ia în calcul 

testările efectuate de către alte OAD.  

4.2.4 OAD trebuie să includă cerințele TDSSA în elaborarea planului de distribuire 

a testelor. 



 

4.3 Definiția sportivilor de nivel internațional ți național 

4.3.1 Articolul 5.2 al Codului oferă autoritate diferită OAD de efectuare a testării 

asupra loturilor foarte mari de sportivi. Însă, recunoscând resursele limitate ale 

OAD, definiţia „sportivului” din Cod permite Organizaţiilor Naţionale Anti-

Doping să limiteze numărul de sportivi care vor fi cuprinşi în programele lor 

naţionale anti-doping (în special de testare) la cei care concurează la cel mai înalt 

nivel naţional (respectiv sportivii de nivel naţional, aşa cum sunt definiţi de către 

Organizaţiile Naţionale Anti-Doping). De asemenea, se permite federaţiilor 

internaţionale să-şi concentreze programele anti-doping (inclusiv de testare) asupra 

celor care concurează în mod regulat la nivel internaţionale (respectiv sportivii de 

nivel internaţional, aşa cum sunt definiţi de către federaţia internaţională). 

(Comentariu la 4.3.1: Nimic nu împiedică federaţiile internaţionale să testeze, 

dacă consideră oportun, un sportiv aflat sub autoritatea acestora, care nu este 

sportiv de nivel internaţional, de exemplu, atunci când aceștia participă la un 

eveniment sportiv internaţional. Mai mult decât atât, aşa cum se stabileşte în 

definiţia „sportivului” din Cod, o ONAD poate decide să-şi extindă programul 

anti-doping (inclusiv testarea) la sportivii care concurează la un nivel inferior 

nivelului naţional. Însă, principala preocupare a planului de distribuire a testelor 

a unei federaţii internaţionale trebuie să fie sportivii de nivel internaţional, în timp 

ce principala preocupare a planului de distribuire a testelor al unei ONAD trebuie 

să fie sportivii de nivel naţional şi cei de nivel superior acestuia.) 

4.3.2 Prin urmare, după realizarea evaluării riscului și a planului de distribuire a 

testelor, descrisă în art. 4.2, următorul pas este să se stabilească o definiţie adecvată 

a sportivului de nivel internaţional (pentru o federație internațională) sau a 

sportivului de nivel național (pentru o ONAD) care vor fi supuși testării de o OAD. 

 



 

a) O federaţie internaţională este liberă să stabilească criteriile pe care le va 

folosi în clasificarea sportivilor ca sportivi de nivel internaţional, de exemplu, 

după clasament, după participarea la anumite evenimente sportive 

internaţionale etc. Stabilirea acestor criterii trebuie să se facă cu bună 

credinţă, având în vedere responsabilitatea de a proteja integritatea sportului 

la nivel internaţional (modelul de prezentare a sportului către public), prin 

determinarea unei definiţii care să-i cuprindă  cel puțin (și în conformitate cu 

evaluarea riscurilor efectuate în legătură cu sportul/disciplina sportivă 

corespunzătoare) pe acei sportivi care concurează în mod regulat la nivel 

internaţional şi/sau concurează la un standard la care se pot stabili recorduri 

mondiale.  

(Comentariu la 4.3.2(a): Codul cere tuturor federaţiilor internaţionale să publice 

într-o formă clară şi concisă criteriile folosite în clasificarea sportivilor ca sportivi 

de nivel internaţional, astfel încât să fie clar tuturor unde se trasează linia şi cum 

vor fi clasificaţi anumiţi sportivi. De exemplu, dacă criteriile includ participarea la 

anumite evenimente sportive internaţionale, atunci federaţia internaţională trebuie 

să publice o listă a acelor evenimente sportive internaţionale).   

b) În mod similar, o ONAD este liberă să stabilească criteriile pe care le va 

folosi în clasificarea sportivilor ca sportivi de nivel naţional. Din nou, 

stabilirea acestor criterii trebuie să se facă cu bună credinţă, având în vedere 

responsabilitatea de a proteja integritatea sportului la nivel naţional (sursa 

mândriei naţionale în diferite sporturi şi rampa de lansare în competiţiile 

internaţionale, inclusiv reprezentarea naţiunii la evenimente sau competiţii 

sportive internaţionale). În consecinţă, definiţia trebuie să-i cuprindă cel 

puțin, (și în conformitate cu evaluarea riscurilor efectuate în legătură cu 

sportul/disciplina sportivă corespunzătoare) pe toţi cei care concurează la cel 

mai înalt nivel în competiţii naţionale ale sportului în cauză (respectiv 

campionate naţionale sau alte evenimente sportive care determină sau 



 

contează pentru stabilirea celor mai buni din ţară la categoria/disciplina 

sportivă în cauză şi/sau care pot selectaţi să reprezinte ţara la evenimente sau 

competiţii sportive internaţionale). Aceasta va include şi conaţionalii care 

concurează în general sau adeseori la nivel internaţional şi/sau în evenimente 

sau competiţii sportive internaţionale (mai degrabă decât la nivel naţional), 

dar care nu sunt clasificaţi drept sportivi de nivel internaţional de către 

federaţia internaţională.  

4.4 Prioritizarea sporturilor şi/sau disciplinelor sportive 

4.4.1 În continuare, OAD va lua în calcul dacă există factori care să garanteze 

alocarea resurselor de testare unui sport, unei discipline sportive sau unei naţiuni 

(după caz), prioritar faţă de altele. Aceasta înseamnă că a evaluat riscurile de dopaj 

corespunzătoare:  

a) În cazul unei federaţii internaţionale, repartizarea testării între diferitele 

discipline sportive şi naţiuni ale sportului său pe baza unui calendar al 

evenimentelor. 

b) În cazul unei ONAD, repartizarea testării între diferitele discipline sportive, 

precum şi orice cerinţe obligatorii ale politicilor naţionale anti-doping care o 

pot determina să proritizeze anumite sporturi, în detrimentul altora.  

(Comentariu la 4.4.1(b): ONAD vor avea diferite cerinţe şi priorităţi stipulate de 

politicile naţionale. De exemplu, o ONAD poate avea motive legitime să 

prioritizeze (unele sau toate) sporturile olimpice, în timp ce altele pot avea motive 

legitime – din cauza diferitelor caracteristici ale naţiunii sportive respective – să 

prioritizeze (de exemplu) anumite sporturi „naţionale”. Aceste cerinţe obligatorii 

ale politicilor naţionale anti-doping sunt considerente relevante în planificarea 

distribuirii testelor de către ONAD, împreună cu evaluarea riscurilor de dopaj 

relative în anumite sporturi practicate sub jurisdicţia sa naţională. Acestea pot 

determina o ONAD, de exemplu, ca în decizia referitoare la planul de distribuire a 



 

testelor pentru o anumită perioadă: (1) să prevadă testări pentru anumite sporturi 

aflate sub jurisdicţia sa, în timp ce pentru altele nu; şi (2) să facă anumite sporturi 

prioritare, în timp ce pe altele nu, şi asta nu din cauza unui risc mai mare de dopaj 

în acele sporturi, ci pentru că există un interes naţional mai mare de a asigura 

integritatea acelor sporturi.) 

c) În cazul Organizatorilor de Evenimente Sportive Majore, repartizarea testării 

între diferite sporturi şi/sau discipline implicate în evenimentul sportiv.  

d) Un alt factor relevant pentru alocarea resurselor de testare în cadrul planului 

de distribuire a testelor va fi numărul de sportivi implicaţi la un nivel relevant în 

sportul (sporturile) şi/sau disciplina/disciplinele şi naţiunea/naţiunile în cauză. 

Acolo unde riscul de dopaj este evaluat a fi egal la două sporturi diferite sau 

discipline sau naţiuni, se vor aloca mai multe resurse sportului sau disciplinei 

sau naţiunii care implică un număr mai mare de sportivi.  

4.5 Prioritizarea între diferiţi sportivi  

4.5.1 După stabilirea sportivilor de nivel internațional și național (vezi art. 4.3) şi 

după determinarea sporturilor/disciplinelor/naţiunilor prioritare (vezi art. 4.4), 

pentru un plan de distribuire a testelor inteligent se foloseşte testarea ţintă pentru a 

se concentra resursele de testare acolo unde sunt necesare mai mult în cadrul 

lotului general de sportivi. Testarea ţintă trebuie, deci, să fie o prioritate, cu alte 

cuvinte, o parte semnificativă a testării realizate ca parte a planului de distribuire a 

testelor a OAD trebuie să fie testarea ţintă a sportivilor din lotul general.  

(Comentariu la 4.5.1: Testarea ţintă este o prioritate deoarece testarea aleatorie 

sau chiar testarea aleatorie bazată pe ierarhizare nu asigură faptul că toţi 

sportivii relevanţi vor fi testaţi suficient. Codul nu impune nicio suspiciune 

rezonabilă sau o cauză probabilă ca cerinţe pentru testarea ţintă. Cu toate acestea, 

testarea ţintă nu trebuie folosită în niciun alt scop decât controlul doping legitim.) 



 

4.5.2 OAD trebuie să ia în calcul testarea ţintă a următoarelor categorii de sportivi: 

a) În cazul Federaţiilor Sportive Internaţionale, sportivii (în special de la 

disciplinele sau naţiunile prioritare) care concurează în mod regulat la cel 

mai înalt nivel al competiţiilor internaţionale (de exemplu, candidaţii la 

medaliile olimpice, paralimpice sau din cadrul campionatelor mondiale), 

determinaţi conform clasamentului sau altor criterii potrivite. 

b) În cazul Organizaţiilor Naţionale Anti-Doping, următorii sportivi care 

practică sporturile sale prioritare: 

(i) Sportivii care fac parte din lotul naţional la evenimentele sportive 

majore (de exemplu olimpiade, paralimpiade, campionate mondiale și 

alte evenimente sportive) sau al altor sporturi prioritare la nivel 

naţional (sau care ar putea fi selectaţi pentru aceste loturi); 

(ii) Sportivii care se antrenează independent, dar concurează la 

evenimente sportive majore (de exemplu jocuri olimpice , 

paralimpice , campionate mondiale și alte evenimente sportive) şi pot 

fi selectaţi pentru astfel de evenimente sportive; 

(iii) Sportivii care primesc finanţare publică;  

(iv) Sportivi de înalt nivel care trăiesc, se antrenează sau concurează în 

străinătate, 

(v) Sportivii de înalt nivel care sunt cetăţeni ai altor ţări, dar care se află 

pe teritoriul ţării respectivei ONAD (fie că sunt rezidenţi, se 

antrenează, concurează sau întreprind alte activităţi) și 

(vi) Sportivii de nivel internațional,  împreună cu federațiile internaționale. 

c) Pentru toate Organizaţiile Anti-Doping cu autoritate de testare: 

(i) Sportivii care ispăşesc o perioadă de suspendare sau de suspendare 

provizorie; şi 



 

(ii) Sportivii care reprezentau o prioritate pentru testare înainte de a se 

retrage din sport şi care acum doresc să revină şi să participe activ în 

sport. 

(Comentariu la 4.5.2 Coordonarea dintre federațiile internaționale, 

organizațiile naționale anti-doping și alte OAD trebuie să aibă loc în 

conformitate cu articolul 4.9). 

4.5.3 Alţi factori individuali relevanţi în determinarea sportivilor care trebuie 

supuşi testării ţintă trebuie luați în considerare de OAD. Factori relevanți pot 

include (dar nu se limitează la): 

a) Încălcări ale reglementărilor anti-doping anterioare/istoricul testărilor, 

inclusiv parametri biologici anormali (parametri din sânge, profile steroidice, 

în conformitate cu recomandările APMU, etc), 

b) Istoricul performanţelor sportive, tipare de performanță, şi/sau performanţe 

înalte, fără testări pe măsură; 

c) Încălcări repetate ale obligaţiilor privind transmiterea informaţiilor de 

localizare; 

d) Obiceiuri suspicioase de transmitere a informaţiilor de localizare (de 

exemplu, actualizări ale informaţiilor de localizare în ultimul minut etc.) 

e) Mutarea sau efectuarea antrenamentelor într-o locaţie izolată; 

f) Retragerea sau absentarea de la o competiţie planificată; 

g) Asocierea cu o terţă parte (cum ar fi un coleg de echipă, antrenor sau medic) 

cu un istoric de implicare în dopaj; 

h) Accidentarea; 

i) Vârsta/etapa din carieră (de exemplu, trecerea de la nivelul de juniori la 

seniori, aproprierea de sfârşitul unui contract, apropierea retragerii); 

j) Stimulente financiare pentru performanţa îmbunătăţită, cum ar fi premii în 

bani sau oportunităţi de sponsorizare; şi/sau 



 

k) Informaţii de încredere de la o terţă parte sau informaţii secrete obţinute sau 

împărtăşite OAD conform articolului 11. 

 

4.5.4 Testarea care nu este testare ţintă va fi determinată prin selecţie aleatorie 

și trebuie efectuată în conformitate cu opțiunile de selecție din Îndrumările 

privind implementarea unui program eficient de testare. Selecția aleatorie se va 

realiza folosind un sistem documentat în acest sens. Selecţia aleatorie poate fi 

fie ierarhizată (unde sportivii sunt clasificaţi folosind criterii prestabilite pentru 

a creşte sau a descreşte şansele de selecţie) sau complet aleatorie (atunci când 

nu se iau în calcul criterii prestabilite şi sportivii sunt aleşi arbitrar dintr-o listă 

sau un lot cu numele sportivilor). Selecţia aleatorie care este ierarhizată va fi 

prioritară și va fi realizată conform criteriilor definite care iau în consideraţie 

factorii listaţi în articolul 4.5.3 (după caz) pentru a se asigura selectarea unui 

procent mai mare de sportivi „cu risc”. 

(Comentariu la 4.5.4: În afară de testarea țintă,, testarea prin selecţie aleatorie 

poate juca un important rol de descurajare a dopajului şi în acelaşi timp poate 

ajuta la protejarea integrităţii unui eveniment sportiv). 

4.5.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, în pofida elaborării criteriilor pentru selecţia 

sportivilor pentru testare şi, în special, pentru testarea ţintă a sportivilor, precum şi 

faptul că, în general, testarea va avea loc între 6 AM şi 11 PM, cu excepția cazului 

în care (i) sportivul precizează o perioadă de 60 de minute de la 5 AM sau (ii) 

există motive valabile pentru testarea pe parcursul nopţii, principiul fundamental se 

păstrează (aşa cum este prevăzut în Articolul 5.2 al Codului), astfel că unui sportiv 

i se poate solicita să dea o probă la orice oră şi în orice loc de către orice 

Organizaţie Anti-Doping cu autoritate de efectuare a testării , indiferent dacă 

selecţia sportivului pentru testare a fost sau nu în conformitate cu astfel de criterii. 

Prin urmare, un sportiv nu poate refuza să se supună recoltării de probe pe baza 

faptului că o astfel de testare nu este prevăzută în planul de distribuie a testelor al 



 

OAD şi/sau nu este realizată între 6AM şi 11PM şi/sau că sportivul nu îndeplineşte 

criteriile de selecţie pentru testare relevante sau altfel nu ar fi fost selectat pentru 

testare.  

4.6 Prioritizarea între diferitele tipuri de testare și probe 

4.6.1 Pe baza evaluării riscurilor şi a procesului de prioritizare descrise la art. 4.2 şi 

4.5, OAD trebuie să determine în ce măsură sunt necesare următoarele tipuri de 

testare pentru a detecta şi a descuraja practicile de dopaj în sportul/sporturile, 

disciplina/disciplinele şi/sau naţiunea/naţiunile, în mod inteligent şi eficient: 

a) Testarea în competiţie sau în afara competiţiei; 

i) În sporturile şi/sau disciplinele care sunt evaluate ca având un risc mare de 

dopaj în perioadele din afara competiţiei, testarea în afara competiţiei va 

fi prioritară şi o mare parte a testării disponibile se va realiza în afara 

competiţiei. Totuşi, o parte semnificativă a testării se va realiza şi în 

competiţie. 

ii) În sporturile şi/sau disciplinele care sunt evaluate ca având un risc scăzut de 

dopaj în perioadele din afara competiţiei (adică acolo unde se poate arăta 

clar că dopajul în afara competiţiei este puţin probabil să îmbunătăţească 

performanţa sau să ofere alte avantaje ilicite), testarea în competiţie va fi 

prioritară şi o parte substanţială a testării disponibile va fi realizată în 

competiţie. Totuşi, se vor realiza şi testări în afara competiţiei, 

proporţional cu riscul de dopaj în afara competiţiei din sportul/disciplina 

sportivă respectivă. Cu mici excepţii, respectiv într-un număr mic de 

sporturi şi/sau discipline în care s-a stabilit cu bună credinţă că nu există 

risc semnificativ de dopaj în perioadele din afara competiţiei, este posibil 

să nu se efectueze testări în afara competiţiei. În aceste condiții federația 

internațională se va adresa AMAD pentru a solicita o exceptare de la 



 

testarea în afara competiției, în conformitate cu orice protocol emis de 

AMAD. 

b) testarea cu probe de urină; 

c) testarea cu probe de sânge; şi 

d) testarea care implică profilul longitudinal, adică programul Paşaportul biologic 

al sportivilor. 

4.7 Analiza probelor, păstrarea strategiei și analize suplimentare 

4.7.1 Organizaţiile Anti-Doping vor solicita laboratoarelor să analizeze probele 

pentru analizele standard ținând cont dacă proba a fost recoltată în sau în afara 

competiției. De asemenea, organizațiile anti-doping pot lua în considerare să 

efectueze analize suplimentare probelor pentru substanțe sau metode interzise în 

afară de cele prevăzute (sau nivelurile impuse) în TDSSA pe baza riscului 

sportului/disciplinelor/tării sau pe baza informațiilor primite de organizația anti-

doping. 

 4.7.2 O organizație anti-doping poate solicita AMAD flexibilitate în 

implementarea nivelurilor minime ale analizei specifice pentru substanțele sau 

metodele interzise, așa cum este menționat în TDSSA. 

4.7.3 OAD va elabora o strategie scrisă pentru păstrarea probelor şi a documentelor 

legate de recoltarea acestor probe, astfel încât să se permită analize ulterioare ale 

acestor probe, la o dată ulterioară, conform articolelor 6.5 și 6.6 ale Codului. O 

astfel de strategie va fi în conformitate cu cerinţele Standardului Internaţional 

pentru Laboratoare şi ale Standardului Internaţional privind protecţia datelor cu 

caracter personal, luând în consideraţie scopurile analizelor stabilite în articolul 6.2 

al Codului, precum şi (dar nelimitându-se la) următoarele elemente: 

a) Recomandările laboratorului și ale APMU; 



 

b) Posibilitatea să fie nevoie de analize retroactive pentru programul Paşaportul 

biologic al sportivilor; 

c) Noi metode de detecţie de introdus în viitor, relevante pentru sportiv, sport 

şi/sau disciplină;  

d) Probele recoltate de la sportivii care îndeplinesc unele sau toate criteriile 

prevăzute la Art. 4.5, 

e) Orice alte informații puse la dispoziția organizației anti-doping, care justifică 

stocarea pe termen lung sau analiza ulterioară a probelor, la discreția 

organizației anti-doping. 

 

4.8 Culegerea informaţiilor de localizare 

4.8.1 Informaţiile de localizare nu reprezintă un scop în sine, ci, mai degrabă, un 

mijloc de a atinge un scop şi anume, efectuarea unei testări fără aviz prealabil 

operativă şi eficientă. Prin urmare, atunci când o OAD a stabilit că este nevoie să 

realizeze o testare (inclusiv testarea în afara competiţiei) asupra anumitor sportivi, 

va lua în calcul de câte informaţii de localizare ale acelor sportivi are nevoie pentru 

a efectua testarea eficient şi fără aviz prealabil. OAD trebuie să culeagă toate 

informaţiile de localizare de care are nevoie pentru a efectua testarea prevăzută în 

planul de distribuire a testelor în mod operativ şi eficient.  În plus, volumul 

informaţiilor de localizare solicitate va fi proporțională cu lotul privind localizarea  

și volumul testărilor pe care OAD intenționează să le facă sportivului. 

4.8.2 Potrivit articolelor 5.5 și 14.3 din Cod, organizațiile anti-doping pot recolta 

informații de localizare și vor utiliza ADAMS pentru a efectua control doping 

eficient. Ca rezultat, astfel de informații vor fi disponibile automat prin ADAMS 

AMAD și altor organizații anti-doping relevante care se suprapun autorității de 

testare. Aceste informații: 

a) Vor fi confidențiale tot timpul, 



 

b) Vor fi folosite pentru planificare, coordonarea sau efectuarea controlului 

doping, 

c) Vor fi relevante pentru pașaportul biologic al sportivului sau alte rezultate 

analitice, 

d) Vor sprijini  o investigație pentru o posibilă încălcare a reglementărilor 

anti-doping, și/sau 

g) vor sprijini procedurile unei presupuse încălcări a reglementărilor anti-

doping.  

4.8.3 În cazul în care o organizație anti-doping a stabilit că trebuie să efectueze 

testare în afara competiției pentru anumiți sportivi în urma evaluării riscurilor 

(potrivit articolului 4.2) și prioritizarea pașilor (potrivit articolelor 4.3 - 4.7), atunci 

trebuie să ia în considerare cat de necesare sunt informațiile de localizare pentru ca 

acești sportivi să poată efectua testarea fără aviz prealabil în mod eficient. 

4.8.4 Federația internațională (FI) sau organizaţia națională anti-doping (ONAD) 

poate lua în calcul adoptarea unei abordări piramidale sau abordări secvențiale, 

plasând sportivii în diferite loturi privind localizarea, denumit în continuare lot de 

testare înregistrat, lot de testare și alte loturi, în funcție de cât de multe informaţii 

de localizare are nevoie pentru a efectua volumul testării alocat acestor sportivi în 

planul de distribuire a testelor. 

4.8.5 FI sau ONAD trebuie să poată demonstra AMAD că a efectuat o abordare 

adecvată bazată pe riscuri în distribuirea sportivilor în loturile privind localizarea și 

au alocat suficiente teste în afara competiției în planul de distribuire a testelor, 

conform articolelor 4.8.6.1  și 4.8.10.1 . 

4.8.6 Lotul de testare înregistrat 



 

4.8.6.1 Nivelul superior este Lotul de testare înregistrat, care include sportivii 

supuși celor mai numeroase testări și, prin urmare, sunt obligați să furnizeze 

informații privind localizarea conform articolului 4.8.6.2. Sportivii din lotul de 

testare înregistrat se supun articolului 2.4 din Cod. 

O federație internațională sau o organizație națională anti-doping ia în considerare 

următoarele criterii pentru includerea sportivilor într-un lot de testare înregistrat: 

a) sportivii care îndeplinesc criteriile enumerate la articolele 4.5.2 și 4.5.3; 

b) sportivii pe care federația internațională sau organizația națională anti-doping 

intenționează să-i testeze de cel puțin trei (3) ori pe an în afara competiției 

(independent sau în coordonare cu alte organizații anti-doping cu autoritate de 

testare peste aceeași sportivi); 

c) sportivii care fac parte din programul modulului hematologic al pașaportului 

biologic al organizației anti-doping, în conformitate cu cerințele TDSSA; 

d) sportivii dintr-un lot de testare care nu respectă cerințele privind localizarea 

aplicabile ale acelui lot; 

e) sportivii pentru care nu există suficiente informații privind localizarea 

disponibile  pentru o federație internațională sau organizație națională anti-doping 

pentru a-i localiza pentru testarea respectivă din alte surse; 

f) sportivii dintr-un sport de echipă care nu fac parte din activitățile echipei pentru 

o perioadă de timp (de exemplu, în afara sezonului); și 

g) sportivii care sunt suspendați. 

(Comentariu la 4.8.6.1: După luarea în considerare a punctelor a) - g) de mai sus 

și odată ce sportivii aflați în lotul de testare înregistrat, federația internațională 

sau organizația națională anti-doping va planifica, independent sau în coordonare 



 

cu alte organizații anti-doping,să testeze orice sportiv inclus din lotul de testare 

înregistrat de cel puțin trei (3) ori în afara competiției pe an.) 

4.8.6.2 Sportivul care se face parte dintr-un lot de testare înregistrat trebuie: 

a) să pună la dispoziție trimestrial documente care să ofere informații precise și 

informații complete despre localizarea sportivului în timpul trimestrul următor, 

inclusiv identificarea locului în care vor locui, despre antrenament și competiții pe 

parcursul acelui trimestru și actualizarea acestor informații privind localizarea, 

dacă  este necesar, astfel încât să poată fi localizat pentru testare în timpul acelui 

trimestru la orele și locațiile menționate în completarea informațiilor privind 

localizarea, așa cum se specifică în articolul 4.8.8. Nerespectarea poate fi declarată 

o nerespectare a obligațiilor privind informațiile de localizare; și 

b) să menționeze în completarea informațiilor privind localizarea, pentru fiecare zi 

din trimestrul următor, o perioadă specifică de 60 de minute, unde va fi disponibil 

într-o locație specifică pentru testare, după cum se precizează la articolul 4.8.8.3. 

Acest lucru nu limitează în niciun fel obligația sportivului de la articolul 5.2 din 

Cod de a se supune testării în orice moment și loc, la cerere, de către o organizație 

anti-doping cu autoritate de a efectua testarea asupra lor. De asemenea, nu 

limitează obligația acestora de a furniza informațiile specificate în articolul 4.8.8.2 

privind localizarea în afara acestui interval de timp de 60 de minute. Cu toate 

acestea, dacă sportivul nu este disponibil pentru testare într-o astfel de locație pe 

perioada de 60 de minute specificat pentru ziua respectivă în informațiile privind 

localizarea completate, această nerespectare poate fi considerată un test neefectuat. 

(Comentariu la 4.8.6.2 (b): Scopul perioadei de 60 de minute este să păstreze 

echilibrul între necesitatea de localizare a sportivului pentru testare și 

imposibilitatea și nedreptatea de a face potențialii sportivi să răspundă pentru un 

test neefectuat de fiecare dată când se abat de la rutina lor declarată anterior.) 



 

4.8.6.3 Organizațiile anti-doping cu autoritate de a efectua testarea unui sportiv 

dintr-un lot de testare înregistrat trebuie să efectueze testarea în afara competiției 

sportivului respectiv folosind documentația privind informațiile de localizare. Deși 

articolul 2.4 din Cod cerințele privind informațiile de localizare include furnizarea 

unei perioade de 60 de minute, testarea nu se va limita la o perioadă de 60 de 

minute oferită de sportiv. Pentru a se asigura că  testarea în afara competiției este 

imprevizibilă pentru sportiv, organizațiile anti-doping trebuie să ia în considerare și 

alte informații de localizare oferite, de exemplu, activități regulate pentru a testa 

sportivul. 

4.8.6.4 O federație internațională sau organizație națională anti-doping care 

menține un lot de testare înregistrat va utiliza ADAMS pentru a se asigura că: 

a) Informațiile furnizate de sportiv sunt stocate în siguranță; 

b) Informațiile pot fi accesate de (i) persoane autorizate care acționează în numele 

federației internaționale sau al organizației naționale anti-doping (după caz); (ii) 

AMAD; și (iii) alte organizații anti-doping cu autoritate să efectueze testarea unui 

sportiv, în conformitate cu articolul 5.2 din Cod; și 

c) Informațiile sunt păstrate tot timpul în condiții de strictă confidențialitate, sunt 

utilizate exclusiv în scopurile prevăzute la articolul 5.5 din Cod și sunt distruse în 

conformitate cu Standardul internațional privind protecția datelor cu caracter 

personal, în momentul când nu mai sunt relevante. 

4.8.6.5 Sportivii aflați sub autoritatea de testare a unei organizații naționale anti-

doping și a unei federații internaționale trebuie să figureze doar într-un lot de 

testare înregistrat și prin urmare, va completa doar un set de informații privind 

localizarea. Dacă sportivul este inclus în lotul de testare înregistrat internațional al 

federației internaționale și în lotul de testare înregistrat național al organizației 

naționale anti-doping (sau în lotul de testare înregistrat al mai multor organizații 



 

naționale anti-doping sau mai multor federații internaționale), atunci fiecare dintre 

ele va informa sportivul că se află în lotul său. Cu toate acestea, înainte de a face 

acest lucru, acestea vor pune de acord căreia sportivul îi va furniza informațiile de 

localizare, iar organizația anti-doping va fi custodele informațiilor de localizare. 

Fiecare notificare trimisă sportivului trebuie să precizeze că informațiile de 

localizare vor fi oferite doar acelei organizații anti-doping (și va oferii apoi acele 

informații cu oricare altă organizație anti-doping care are autoritate de testare a 

acelui sportiv). 

(Comentați la articolul4.8.6.5: Dacă organizațiile anti-doping respective nu se pun 

de acord între ele, care dintre ele își asuma responsabilitatea pentru strângerea de 

informații privind localizarea sportivului și pentru punerea lor la dispoziția 

celorlalte organizații anti-doping cu autoritate de testare a sportivului, atunci 

fiecare ar trebui să explice în scris AMAD cum cred ele că problema ar trebui 

rezolvată, iar AMAD va decide pe baza intereselor cele mai bune ale sportivului. 

Decizia AMAD va fi definitivă și nu poate fi atacată.) 

 

4.8.7 Includerea și eliminarea unui lot de testare înregistrat 

4.8.7.1 Federația internațională sau organizația națională anti-doping (după caz) va 

notifica fiecare sportiv stabilit în vederea includerii în lotul său de testare 

înregistrat despre următoarele: 

a) Faptul că aceștia au fost incluși în lotul lor de testare înregistrat începând cu o 

dată specificată ulterior; 

b) Cerințele privind informațiile de localizare cu care trebuie să se conformeze; 

c) Consecințele nerespectării acestor cerințe; și 



 

d) Aceștia pot fi, de asemenea, testați de alte organizații anti-doping care au 

autoritatea de a efectua testarea. 

(Comentariu la articolul 4.8.7.1: Această notificare poate fi făcută prin federația 

națională sau Comitetul Olimpic Național, în cazul în care federația 

internațională/organizația națională anti-doping consideră că este adecvat sau 

convenabil să o facă și, în mod obișnuit, se face înainte ca sportivul să fie inclus în 

lotul de testare înregistrat. De asemenea, notificarea trebuie să explice ce trebuie 

să facă sportivul pentru a respecta articolul 2.4 din Cod Cerințe privind 

informațiile de localizare (sau să facă trimitere la un site sau alte resurse unde pot 

afla informațiile respective). Sportivii incluși într-un lot de testare înregistrat vor fi 

informați și trebuie instruiți astfel încât să înțeleagă cerințele privind localizarea 

pe care trebuie să le îndeplinească, modul în care funcționează sistemul de 

localizare, consecințele nerespectării cerințelor de a oferi informațiir și testele 

neefectuate și dreptul lor de a contesta nerespectarea obligațiilor și testele 

neefectuate care s-au susținut împotriva lor. 

Organizațiile anti-doping ar trebui să fie, de asemenea, pro-active pentru a ajuta 

sportivii să evite nerespectarea obligațiilor. De exemplu, multe organizații anti-

doping le reamintesc în mod sistematic sportivilor din lotul lor de testare 

înregistrat termenele trimestriale privind obligațiile de localizare și apoi urmăresc 

acei sportivi care încă nu și-au îndeplinit obligațiile necesare pe măsură ce se 

apropie termenul limită. Cu toate acestea, sportivii rămân pe deplin responsabili 

de respectarea cerințelor de completare, indiferent dacă organizația anti-doping 

le-a oferit sau nu un asemenea sprijin.) 

4.8.7.2 Sportivii care nu mai îndeplinesc criteriile de includere în lotul de testare 

înregistrat trebuie scoși din lotul de testare înregistrat. 



 

(Comentariu la articolul 4.8.7.2: Normele aplicabile pot solicita, de asemenea, ca 

notificarea de retragere să fie trimisă federației naționale a sportivului. În cazul în 

care un sportiv se retrage din sport, dar apoi revine, perioada lor de 

nedisponibilitate pentru testarea în afara competiției nu va fi luată în considerare 

în vederea calculării perioadei de 12 luni menționate la articolul 2.4 din Cod.) 

4.8.7.3 Un sportiv care a fost inclus într-un lot de testare înregistrat trebuie 

continue să se supună articolului 2.4 din Cod Cerințe privind informațiile de 

localizare, cu excepția cazului în care: 

a) A primit o notificare scrisă de către fiecare organizație antidoping care le-a 

introdus în grupul său de testare înregistrat că nu mai sunt desemnate pentru a fi 

incluse în grupul său de testare înregistrat; sau 

b) Se retrag din competiția în sportul în cauză în conformitate cu regulile aplicabile 

și notifică în scris în acest sens fiecărei organizații anti-dop care le plasează în 

grupul său de testare înregistrat. 

 

4.8.8 Cerințe referitoare la completarea informațiilor privind localizarea 

4.8.8.1 Organizațiile anti-doping analizează completarea informațiilor privind 

localizarea sportivului pentru a se asigura că sunt depuse în conformitate cu 

articolele 4.8.8.2 și 4.8.8.3. 

4.8.8.2 Organizația anti-doping care strânge informațiile de localizare ale 

sportivului poate specifica o dată anterioară primei zile a fiecărui trimestru (adică 1 

ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și, respectiv, 1 octombrie), când un sportiv se află într-un 

lot de testare înregistrat trebuie să completeze informațiile privind localizarea care 

trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 



 

(Comentariu la articolul 4.8.8.2: Pentru a facilita planificarea și pregătirea pentru 

testare în prima zi a trimestrului (așa cum este prevăzut la articolul 4.8.8.2), 

organizațiile anti-doping pot solicita ca informațiile despre localizare să fie 

transmise la o dată care să fie data de 15 a lunii anterioare trimestrului. Cu toate 

acestea, nu este aplicată nicio sancțiune pentru neprezentare înainte de prima zi a 

trimestrului.) 

a) O adresă de corespondență completă și o adresă de e-mail personală unde 

corespondența poate fi trimisă sportivului pentru a primi informații. Orice 

notificare sau alt subiect trimis la acea adresă va fi considerat că a fost primit 

de sportiv la șapte (7) zile după ce a fost primit și imediat după ce se 

generează/se obține notificarea că de e-mail-ul a fost trimis (sub rezerva 

aplicării lege); 

(Comentariu la articolul 4.8.8.2 (a): în acest sens, sportivul ar trebui să 

specifice o adresă unde locuiește să știe că mail-ul primit este adus imediat 

la cunoștință. De asemenea, o organizație anti-doping este încurajată să 

completeze această prevedere de bază cu alte prevederi de notificare și/sau 

„notificare presupusă” în regulile sale (de exemplu, posibilitatea utilizării 

fax-ului, e-mail-ului, SMS-urilor, site-urilor sau aplicațiilor de social media 

aprobate sau alte metode de notificare; posibilitatea comunicării notificării 

de către federația națională a sportivului, dacă nu poate fi trimisă pe adresa 

specificată de sportiv). Scopul acestor prevederi ar trebui să fie scurtarea 

termenelor managementului rezultatelor.) 

 

b) Confirmarea specifică conform căreia sportivul înțelege că oferirea de 

informații privind localizarea vor fi distribuite și altor organizații anti-doping 

care au autoritate de a efectua testarea asupra sa; 



 

c) Pentru fiecare zi din trimestrul următor, adresa completă a locului în care 

sportivul va sta peste noapte (de exemplu, acasă, cazare temporară, hotel etc.); 

d) Pentru fiecare zi din trimestrul următor, numele și adresa fiecărei locații în 

care sportivul se va antrena, va merge sau va efectua orice altă activitate 

regulată (de exemplu, școală), precum și intervalele de timp obișnuite pentru 

aceste activități regulate; și 

(Comentariu la articolul 4.8.8.2 (d): Această cerință se aplică numai 

activităților care fac parte din rutina obișnuită a sportivului. De exemplu, 

dacă rutina obișnuită a sportivului include antrenamente la sală, piscină și 

pistă și ședințe fizioterapie regulate, atunci sportivul ar trebui să furnizeze 

numele și adresa sălii de gimnastică, piscinei, pistei și a fizioterapeutului în 

informațiile privind localizarea, apoi să-și stabilească rutina obișnuită, de 

exemplu, „Luni: 9-11 sală, 13-17 sală; marți: 9-11 sală, 16-18 pistă; 

miercuri: 9-11 pistă, 3-5 fizioterapie; joi: 9-12 sală de sport, 16-18 pistă, 

vineri: 9-11 bazin, 3-5 fizioterapie; sâmbătă: 9-12 pistă, 13-15 bazin; 

duminică: 9-11 pistă, 13-15 bazin”. Dacă în prezent sportivul nu se 

antrenează, ar trebui să precizeze că în informațiile de localizare și să 

specifice orice altă activitate pe care o va desfășura în următorul trimestru, 

de exemplu, rutina de lucru sau programul școlar, sau rutina de reabilitare 

sau altă rutină și să menționeze numele și adresa fiecărei locații unde se 

desfășoară acea rutină și intervalul de timp în care este desfășurată. 

În cazul unui sport de echipă sau al unui alt sport în care se concurează 

și/sau antrenamentele sunt efectuate în mod colectiv, activitățile regulate ale 

sportivului trebuie să includă majoritatea, dacă nu toate, activitățile echipei.) 

f) Programul competiției/evenimentului sportivului pentru trimestrul următor, 

inclusiv numele și adresa fiecărei locații unde sportivul va concura în timpul 



 

trimestrului și data (datele) și ora (orele) la care este 9sunt) programat să 

concureze în locațiile menționate. 

4.8.8.3 Conform cu articolul 4.8.8.4, oferirea de informații privind localizarea 

trebuie să includă, de asemenea, pentru fiecare zi din trimestrul următor, o 

perioadă specifică de 60 de minute, între orele 5 AM și 11 PM, zilnic, în care 

sportivul va fi disponibil pentru testare într-o anumită locație. 

[Comentariu la articolul 4.8.8.3: Sportivul poate alege ce perioadă de 60 de 

minute să folosească, în intervalul 5 AM – 11 AM, cu condiţia ca, în acea 

perioadă să se afle într-un loc accesibil pentru OCD. Poate fi locul de rezidenţă 

al sportivului, de antrenament sau de competiţie sau poate fi o altă locaţie (de 

exemplu, la serviciu sau la şcoală). Sportivul are dreptul de a preciza o perioadă 

de 60 de minute în care se va afla la hotel, într-un imobil de apartamente, 

complex rezidențial sau altă locaţie în care accesul se face pe la o recepție, portar 

sau pază. În plus, sportivul poate specifica o perioadă în care participă la o 

activitate de echipă. În oricare dintre cazuri, orice nerespectare a obligaţiei de a 

fi accesibil şi disponibil pentru testare la locaţia specificată, în perioada de timp 

menţionată, se va considera un test neefectuat.) 

4.8.8.4 Ca o singură excepţie la art. 4.8.8.3, dacă (dar numai dacă) există date într-

un anumit trimestru, în care sportivul este programat să participe la un eveniment 

sportiv (cu excepţia evenimentelor organizate de un organizator de evenimente 

sportive majore), iar OAD care l-a inclus pe sportiv în lotul său de testare 

înregistrat este mulţumită că există suficiente informaţii, din alte surse, pentru a 

localiza sportivul pentru testare, la acele date, atunci OAD care a inclus sportivul 

în lotul de testare înregistrat poate renunţa la cerinţa art. 4.8.8.2 de a specifica o 

perioadă de 60 de minute în ce priveşte acele date (”date în competiţie”). Dacă şi 

federaţia internaţională şi OAD au inclus sportivul în lotul de testare înregistrat, 

decizia federaţiei internaţionale va prevala. Dacă s-a renunţat la cerinţa de a 



 

preciza o perioadă de 60 de minute pentru datele în competiţie, iar sportivul a 

specificat în informaţiile privind localizarea sa mai multe date care anticipează că 

vor fi în competiţie (şi, ca urmare, nu a precizat o perioadă de 60 de minute), dacă 

sportivul este eliminat din competiţie înainte de încheierea acelor date, astfel încât 

datele rămase nu mai sunt în competiţie, el/ea trebuie să actualizeze informaţiile 

privind localizarea sa, pentru a oferi toate informaţiile necesare pentru acele date, 

inclusiv perioada de 60 de minute, precizată la art. 4.8.8.3. 

4.8.8.5  Este responsabilitatea sportivului să se asigure că oferă toate informaţiile 

solicitate, așa cum prevede articolele 4.8.8.2 și 4.8.8.3 corect şi cu detalii suficiente 

pentru a permite organizaţiei anti-doping care doreşte acest lucru, să localizeze 

sportivul pentru testare în orice zi din trimestru, la orele şi în locurile specificate de 

sportiv pentru acea zi, inclusiv dar nelimitându-se la perioada de 60 de minute 

specificată pentru ziua respectivă în informaţiile privind localizarea sportivilor.  

 a) Mai concret, sportivul trebuie să ofere informaţii suficiente pentru a permite 

OCD să găsească locaţia, să aibă acces la locaţie şi să găsească sportivul la locaţie. 

Nerespectarea acestei obligaţii poate fi investigată ca o nerespectare a obligaţiei de 

a completa informaţii privind localizarea şi/sau (dacă circumstanţele impun), ca o 

evitare a recoltării probei, conform art. 2.3 din Cod, şi/sau falsificare sau tentativă 

de falsificare a controlului doping conform art. 2.5 din Cod. În oricare dintre cazuri, 

OAD va avea în vedere testarea ţintă a sportivului.  

(Comentariu la articolul 4.8.8.5 a): de exemplu, declaraţii precum ”alergare în 

Pădurea Neagră” sunt insuficiente şi vor duce probabil la nerespectarea obligaţiei 

de a oferi informaţii privind localizarea. În mod similar, specificarea unei locaţii 

la care OCD nu are acces (de ex., o clădire sau o zonă cu acces restricţionat) va 

duce probabil la o nerespectare a obligaţiei de a oferi informaţii privind 

localizarea. OAD poate stabili caracterul insuficient al informaţiilor din 

formularul pentru informaţii privind localizarea sportivilor, sau poate descoperi 



 

acest aspect când încearcă să testeze sportivul şi nu poate să-l localizeze. În 

oricare dintre cazuri, problema trebuie investigată ca o nerespectare aparentă a 

obligaţiei de a oferi informaţii privind localizarea, şi/sau (dacă circumstanţele 

impun) ca o evitare a recoltării probei, conform art. 2.3 din Cod, şi/sau falsificare 

sau tentativă de falsificare a controlului doping conform art. 2.5 din Cod. 

Informații suplimentare referitoare la completarea informațiilor privind 

localizarea pot fi găsite în Îndrumările privind implementarea unui program de 

testare eficient ale AMAD. Dacă un sportiv nu ştie exact informaţiile privind 

localizarea sa în toate momentele pe parcursul următorului trimestru, acesta 

trebuie să ofere cele mai bune informaţii, bazate pe unde se aşteaptă sportivul să 

fie la orele respective şi apoi să actualizeze informaţiile, după caz, în conformitate 

cu articolul 4.8.8.5.) 

b) Dacă un sportiv este testat în perioada specifică de 60 de minute, sportivul 

trebuie să rămână cu OCD-ul până recoltarea ia sfârșit, chiar dacă este 

depășită perioada de 60 de minute. Nerespectarea acestui lucru va fi 

considerată o nerespectare a articolului 2.3 din Cod (refuzul sau 

nerespectarea recoltării probei). 

c) Dacă sportivul nu este disponibil pentru testare la începutul celor 60 de 

minute, dar devine disponibil mai târziu pe parcursul celor 60 de minute, 

OCD va recolta proba şi nu va consemna tentativa ca tentativă de testare 

eşuată, dar va include în raportul asupra misiunii detalii complete despre 

întârzierea sportivului în a fi disponibil pentru testare. Orice model de 

comportament de acest tip va fi investigat e ca o posibilă încălcare a 

reglementărilor anti-doping prin evitarea recoltării probei, conform art. 2.3 

sau 2.5 din Cod. De asemenea, aceasta poate testa imediat ţintă sportivul. 

Dacă un sportiv nu este disponibil pentru testare în perioada de 60 de minute 

specificată, la locaţia specificată pentru acea perioadă din ziua respectivă, 



 

sportivul este pasibil să înregistreze un test neefectuat, chiar dacă este 

localizat mai târziu în acea zi şi se recoltează cu succes o probă de la acesta.) 

d) Odată ce OCD a ajuns la locaţia specificată pentru perioada de 60 de minute, 

dacă sportivul nu poate fi localizat imediat, atunci OCD va rămâne la locaţie 

perioada de timp care mai rămâne din cele 60 de minute şi, în acest timp, 

trebuie să facă ceea ce este rezonabil în circumstanţele respective pentru a 

localiza sportivul. A se consulta Îndrumările AMAD pentru implementarea 

unui program eficient de testare pentru îndrumări legate de stabilirea a ceea 

ce este rezonabil în astfel de circumstanţe.  

(Comentariu la articolul 4.8.8.5 d) Atunci când un sportiv nu a fost localizat 

în ciuda eforturilor rezonabile ale OCD şi mai rămân numai cinci minute 

din perioada de 60 de minute, atunci, în ultimă instanţă, OCD poate (dar nu 

trebuie) să sune sportivul (presupunând că acesta a furnizat numărul său de 

telefon în informaţiile de localizare) să vadă dacă acesta se află la locaţia 

specificată. Dacă sportivul răspunde la apelul OCD şi este disponibil la 

(sau în imediata vecinătate) locaţie pentru a fi testat imediat (adică în 

perioada de 60 de minute), atunci OCD trebuie să aştepte sportivul şi să 

recolteze proba acestuia ca de obicei. Totuşi, OCD trebuie să noteze cu 

atenţie toate circumstanţele, aşa încât să se poată decide dacă trebuie să se 

mai desfăşoare alte investigaţii. În mod special, OCD trebuie să noteze orice 

factori ce ar putea sugera că ar fi putut avea loc o falsificare sau 

manipularea probei de urină sau de sânge a sportivului în timpul scurs între 

apel şi recoltarea probei. Dacă sportivul răspunde la apelul OCD şi nu se 

află la locaţia specificată sau în imediata vecinătate, şi, ca atare, nu se 

poate face disponibil pentru testare în perioada de 60 de minute, OCD va 

transmite un raport asupra tentativei eşuate.) 



 

4.8.8.6 Atunci când modificarea circumstanţelor înseamnă că informaţiile din 

formularul pentru informaţii privind localizarea sportivilor nu mai sunt actuale sau 

complete, aşa cum cere articolul 4.8.8.5, sportivul trebuie să le actualizeze, astfel 

încât informaţiile de la dosar să fie actuale şi complete. În particular, sportivul 

trebuie să-şi actualizeze în permanenţă informaţiile privind localizarea sa, pentru a 

reflecta orice modificare în oricare zi din trimestrul respectiv (a) în ce priveşte ora 

şi locul pentru cele 60 de minute specificate în art. I.3.2; şi/sau (b) în ce priveşte 

locul în care rămâne peste noapte. Sportivul trebuie să trimită actualizarea cât mai 

curând posibil după ce se modifică circumstanţele şi, în orice caz, înainte de 

perioada de 60 de minute specificată în formular pentru ziua respectivă. 

Nerespectarea acestei obligaţii poate fi investigată ca o nerespectare a obligaţiei de 

a oferi informaţii privind localizarea şi/sau (dacă circumstanţele impun), ca o 

evitare a recoltării probei, conform art. 2.3 din Cod, şi/sau falsificare sau tentativă 

de falsificare a controlului doping conform art. 2.5 din Cod. În oricare dintre cazuri, 

OAD va avea în vedere testarea ţintă a sportivului. 

(Comentariu la articolul 4.8.8.6: OAD care culege informaţiile privind localizarea 

sportivilor trebuie să asigure mecanismele adecvate (de ex., telefon, fax, internet, 

email, SMS) pentru a facilita transmiterea acestor actualizări. Este 

responsabilitatea fiecărei OAD cu autoritate de a efectua testarea asupra 

sportivului să se asigure că verifică actualizările completate de sportiv înainte de 

a încerca să recolteze proba de la sportiv în baza informaţiilor privind localizarea 

sa. Pentru evitarea oricărui dubiu, sportivul care actualizează perioada de 60 de 

minute pentru o anumită zi înainte de perioada originală, tot trebuie să se supună 

testării pe perioada originală de 60 de minute, dacă este localizat pentru testare în 

acea perioadă.) 

4.8.9 Disponibilitatea pentru testare  



 

4.8.9.1 Fiecare sportiv trebuie să se supună testării la orice oră şi în orice loc, la 

solicitarea unei OAD cu autoritate de efectuare a testării, un sportiv dintr-un lot de 

testare înregistrat trebuie, în mod special, să fie prezent şi disponibil pentru testare 

în orice zi, în perioada de timp de 60 de minute specificată pentru ziua respectivă 

în informaţiile sale de localizare, la locaţia specificată de către sportiv în 

informaţiile transmise pentru acea perioadă de timp 

(Comentariu la articolul 4.8.9.1: Pentru ca testarea să fie eficientă în 

descurajarea şi detectarea trişării, aceasta trebuie să fie cât mai imprevizibilă 

posibil. Astfel, intenţia din spatele perioadei de 60 de minute nu este de a limita 

testarea la această perioadă, sau de crea o perioadă „prestabilită” pentru testare, 

ci, mai degrabă: 

a. să se stabilească clar când o tentativă eşuată de a testa sportivul este 

considerată test neefectuat; 

b. să se garanteze că sportivul poate fi găsit şi o probă poate fi recoltată, cel 

puţin o dată pe zi (ceea ce ar trebui să descurajeze dopajul sau, cel puţin, să îl 

facă mult mai dificil); 

c. să crească încrederea în restul informaţiilor de localizare oferite de 

sportiv şi să ajute OAD să localizeze sportivul pentru testare în afara perioadei de 

60 de minute. Perioada de 60 de minute „ancorează” sportivul într-o anumită 

locaţie într-o anumită zi. Combinând cu informaţiile pe care sportivul trebuie să le 

ofere, referitoare la locul unde rămâne peste noapte, se antrenează, concurează şi 

efectuează alte activităţi „regulate” în ziua respectivă, OAD trebuie să poată 

localiza sportivul pentru testare în afara celor 60 de minute; şi  

d. să genereze informaţii anti-doping secrete utile, de exemplu, dacă 

sportivul specifică în mod regulat perioade de 60 de minute cu distanţe mari de 

timp între ele şi/sau îşi modifică perioada de 60 de minute şi/sau locaţia în ultimul 



 

moment. Astfel de informaţii anti-doping secrete pot fi o bază pentru testarea ţintă 

a unui astfel de sportiv.) 

 

4.8.10 Lotul (loturile) de testare 

4.8.10.1 Mai jos de nivelul lotului de testare înregistrat este lotul de testare și ar 

trebui să cuprindă sportivii de la care sunt necesare informații despre localizare în 

vederea localizării și testării sportivului cel puțin o dată pe an în afara competiției. 

Cel puțin, acestea trebuie să conțină o adresă unde înnoptează. Programul 

competiției/evenimentului și activitățile regulate de pregătire. Sportivii dintr-un lot 

de testare nu se supun cerințelor articolului 2.4 din Cod. O federație internațională 

sau o organizație națională anti-doping ia în considerare următoarele criterii pentru 

includerea sportivilor într-un lot de testare: 

a) Sportivii pe care federația internațională sau organizația națională anti-doping 

intenționează să-i testeze cel puțin o dată pe an în afara competiției (fie 

independent sau în coordonare cu alte organizații anti-doping cu autoritate de 

testare asupra acelorași sportivi); 

b) Sportivii care practică sporturi cu suficiente informații despre localizare pentru 

a-i localiza pentru testare prin competiție/evenimente și activități în echipă 

obișnuite 

4.8.10.2 În cazul în care antrenamentul într-un sport este organizat și desfășurat în 

mod colectiv și nu individual, implicând activități de echipă, o federație 

internațională sau o organizație națională anti-doping poate decide că este suficient 

să includă sportivii ca parte a echipei într-un lot de testare. Cu toate acestea, în 

perioadele în care nu sunt programate activități de echipă (de exemplu, în afara 

sezonului) sau în care un sportiv nu participă la activități de echipă (de exemplu, se 

recuperează după o accidentare), atunci sportivului i se poate solicita de către 



 

reglementările sau procedurile federației internaționale sau ale organizației 

naționale anti-doping să furnizeze informații privind localizarea individualizate 

care să permită testarea fără aviz prealabil a sportivului în aceste perioade. Dacă în 

cazul în care informațiile solicitate nu sunt suficiente pentru a efectua testarea fără 

aviz prealabil în aceste perioade, sportivii vor fi incluși în lotul de testare 

înregistrat și se va aplica articolul 2.4 din Cod – obligații privind informațiile de 

localizare. 

4.8.10.3 Pentru a se asigura că informații privind localizarea corecte sunt 

completate și gestionate de sportivi într-un lot de testare, o federație internațională 

sau o organizație națională anti-doping va include în cadrul normelor și 

procedurilor sale consecințe corespunzătoare și proporționale care nu sunt 

menționate în articolul 2.4 din Codul pentru sportivii sau echipele care fac parte 

dintr-un lot de testare dacă; 

a) informațiile despre localizare nu sunt completate la data (datele) menționată (e) 

în norme; sau 

b) informațiile despre localizare nu sunt considerate corecte în urma unei încercări 

de testare; sau 

c) se obțin informații care contravin informațiilor privind localizarea furnizate. 

(Comentariu la articolul 4.8.10.3: Aceste consecințe pot fi în plus față de cotarea 

unui sportiv în lotul de testare înregistrat, așa cum este prezentat în articolul 

4.8.6.1 d)). 

4.8.10.4 Informațiile privind localizarea pentru sportivii dintr-un lot de testare, 

trebuie completate și în ADAMS, pentru a permite o mai bună coordonare a testării 

între organizațiile anti-doping. O federație internațională sau o organizație 

națională anti-doping poate solicita, de asemenea, furnizarea de informații cu 

termene periodice, de exemplu, săptămânal, lunar sau trimestrial în cadrul 



 

normelor sau procedurilor lor, care se potrivesc mai bine nevoilor și cerințelor 

activităților echipei din sportul relevant. 

4.8.10.5 Sportivii desemnați pentru includerea într-un lot de testare vor fi anunțați 

avans de federația internațională și de organizația națională anti-doping referitor la 

includerea lor în lotul de testare, de obligațiile privind informațiile de localizare și 

de consecințele care se aplică. 

 

4.8.11 Alte loturi 

4.8.11.1 Federațiile internaționale și organizațiile naționale anti-doping pot 

implementa alt (alte) lot (loturi) de sportivi pentru sportivii care nu îndeplinesc 

criteriile articolului 4.5.2 și în cazul în care cerințele privind localizarea pot fi 

definite de către federația internațională și organizația națională anti-doping. 

Sportivii din astfel de loturi nu se supun articolului 2.4 din Cod Cerințe privind 

informațiile de localizare. 

4.8.11.2 Selecția sportivilor pentru diferite loturi privind localizarea și coordonarea 

dintre federațiile internaționale și organizațiile naționale ani-doping. 

4.8.12.1 Fiecare federație internațională și organizație națională anti-doping poate 

decide selecția sportivilor care sunt incluși și tipul de lot în care să fie introdus. Cu 

toate acestea, federația internațională și organizația națională anti-doping trebuie să 

demonstreze că a făcut o evaluare corespunzătoare a riscurilor relevante și o 

prioritizare corespunzătoare în conformitate cu articolele 4.2 - 4.54.7 și că a 

adoptat criterii adecvate bazate pe rezultatele evaluării respective. 

4.8.12.2 După ce o federație internațională sau organizație națională anti-doping a 

selectat sportivii pentru lotul său de testare înregistrat, va distribui și păstra lista 



 

sportivilor prin intermediul ADAMS cu federația internațională și organizația 

națională anti-doping corespunzătoare. 

4.8.12.3 Dacă un sportiv se află în vreun lot privind localizarea al federației 

internaționale sau  în alt lor privind localizarea pentru organizația sa națională anti-

doping , aceștia vor completa informațiile lor privind localizarea și vor respecta 

orice nevoie suplimentară de informații. 

4.8.12.4 Federațiile internaționale și organizațiile naționale anti-doping 

coordonează selecția sportivilor în loturile privind localizarea, și activitățile de 

testare pentru a evita duplicarea, și maximizarea utilizării resurselor. Ca urmare a 

unei astfel de coordonări și a eficienței resurselor, Federația internațională sau 

organizația națională anti-doping trebuie să ia în considerare includerea mai multor 

sportivi în lotul său de testare înregistrat sau în lotul de testare pentru a se asigura 

un nivel mai mare de testare a sportivilor cu „risc ”. 

4.8.12.5 Fiecare FI şi fiecare ONAD va revizui şi va actualiza: 

a) în mod regulat, aşa cum este necesar, criteriile de includere a sportivilor în lotul 

său de Testare Înregistrat și lotul (loturile) de testare, pentru a se asigura că acestea 

rămân potrivite scopului, respectiv se referă la toţi sportivii potriviţi. Aceasta 

trebuie să ia în consideraţie calendarul competiției/evenimentului pentru perioada 

relevantă sau să se mărească numărul de sportivi din LTÎ sau lotul de testare în 

avanpremiera unui eveniment sportiv major (de exemplu Jocurile Olimpice sau 

Paralimpice sau Campionatele Mondiale și alte evenimente sportive majore) pentru 

a se asigura că sportivii participanți sunt supuși unui număr suficient de testări în 

afara competiției conform evaluării riscurilor.  

b) periodic (dar nu mai devreme de trei luni) lista sportivilor din Lotul său de 

Testare Înregistrat și lotul (loturile) de testare pentru a se asigura că fiecare sportiv 

inclus continuă să îndeplinească criteriile relevante. Sportivii care nu mai 



 

îndeplinesc criteriile trebuie scoşi din LTÎ și/sau lotul de testare, iar sportivii care 

îndeplinesc în acel moment criteriile trebuie să fie incluşi. Federația internațională 

și organizația națională anti-doping va înștiința sportivii respectivi despre 

modificarea statutului acestora şi să pună la dispoziţie, fără întârziere, o nouă listă 

de sportivi din lotul aplicabil.  

4.8.13 Organizatorii de evenimente sportive majore 

4.8.13.1 În ce priveşte perioadele în care sportivii intră sub autoritatea de testare a 

Organizatorilor Evenimentelor Sportive Majore: 

a) Dacă sportivii fac parte dintr-un LTÎ, atunci Organizatorii Evenimentelor 

Sportive Majore pot accesa informaţiile lor de localizare pentru perioada 

relevantă, pentru a efectua testarea în afara competiției a acestora, sau 

b) Dacă sportivii nu fac parte dintr-un LTÎ, atunci Organizatorii Evenimentelor 

Sportive Majore pot adopta reguli specifice evenimentului sportiv respectiv, 

solicitându-le acestora sau unei terțe părți să transmită informaţii de 

localizare pentru perioada relevantă, aşa cum consideră necesar şi 

proporţional, pentru a efectua testarea în afara competiției. 

4.8.14 Responsabilităţile cu privire la informaţiile de localizare 

4.8.14,1 În ciuda prevederilor articolului 4.8: 

a. o federaţie internaţională poate propune şi o ONAD poate accepta 

delegarea unora sau a tuturor responsabilităţilor federaţiei 

internaţionale cu privire la informaţiile de localizare stabilite conform 

articolului 4.8 către organizația națională anti-doping sau 

coordonatorul controlului doping conform punctului f) de mai jos; 

b. o federaţie internaţională poate delega anumite sau toate 

responsabilităţile sale cu privire la informaţiile de localizare stabilite 



 

conform articolului 4.8 către federaţia naţională a sportivului sau 

coordonatorul controlului doping; sau 

c. o ONAD poate delega unele sau toate responsabilităţile sale cu privire 

la informaţiile de localizare stabilite conform articolului 4.8 către 

federaţia naţională a sportivului, coordonatorul controlului doping sau 

o altă OAD potrivită, care are autoritate asupra sportivului în cauză 

conform punctului f) de mai jos; 

d. acolo unde nu există o ONAD adecvată, Comitetul Olimpic Naţional 

îşi va asuma responsabilităţile cu privire la informaţiile de localizare 

stabilite conform articolului 4.8; şi 

e. atunci când AMAD stabileşte că federaţia internaţională sau 

organizaţia naţională anti-doping (după caz) nu deleagă unele sau 

toate responsabilităţile sale cu privire la informaţiile de localizare 

stabilite conform articolului 4.8, AMAD poate delega unele sau toate 

aceste responsabilităţi unei alte OAD relevante, 

f. întotdeauna organizația națională anti-doping (federația internațională, 

organizația națională anti-doping sau altă organizație anti-doping cu 

autoritate asupra sportivului în cauză) care deleagă responsabilitățile 

sale (în totalitate sau parțial) către o federație națională sau 

coordonator al controlului doping este responsabilă pentru actele 

și/sau neglijența unei astfel de entități căreia i-a delegat autoritatea. 

4.8.14.2 O federaţie naţională trebuie să depună eforturi majore pentru a sprijini o 

federaţie internaţională şi/sau o organizaţie naţională anti-doping (după caz) în 

culegerea informaţiilor de localizare pentru sportivii aflaţi sub autoritatea acelei 

federaţii naţionale, inclusiv (fără a se limita la) introducerea unor prevederi 

speciale în acest sens în regulamentele sale proprii.  

4.8.14.3 Un sportiv poate alege să delege sarcina transmiterii informaţiilor sale de 

localizare (şi/sau a actualizării acestora) unei terţe părţi, cum ar fi antrenorul, 



 

managerul sau federaţia naţională, cu condiţia ca această terţă parte să fie de acord. 

OAD care colectează informaţiile de localizare ale sportivului poate cere să se 

transmită şi înştiinţarea scrisă cu privire la acordul asupra delegării sarcinii, 

completată, semnată atât de sportivul în cauză, cât şi de terţa parte delegată. 

 (Comentariu la 4.8.14.3: De exemplu, un sportiv care practică un sport de echipă 

sau alt sport în care competiţia şi/sau antrenamentul se desfăşoară în mod colectiv, 

poate delega sarcina transmiterii informaţiilor sale de localizare echipei, spre a fi 

îndeplinită de către un antrenor, manager sau o federaţie naţională. Într-adevăr, 

pentru a fi mai comod şi mai eficient, un sportiv care practică un astfel de sport 

poate delega echipei sale sarcina transmiterii informaţiilor sale de localizare nu 

numai cu privire la perioadele aferente activităţilor de echipă, ci şi la perioadele 

în care nu se află împreună cu echipa, cu condiţia ca echipa să fie de acord. În 

astfel de circumstanţe, sportivul va trebui să transmită echipei informaţiile sale de 

localizare pentru perioada în cauză, pentru a suplimenta informaţiile eferente 

activităţilor de echipă, pe care echipa le furnizează.)  

4.8.14.4 În toate cazurile, inclusiv în cazul sportivilor care practică sporturi de 

echipă: 

a) fiecare sportiv din lotul de testare înregistrat rămâne, în ultimă instanţă, 

întotdeauna responsabil de transmiterea informaţiilor de localizare corecte şi 

complete, indiferent dacă el/ea completează de fiecare dată personal sau 

deleagă sarcina unei terţe persoane. În cazul unei acuzaţii de încălcare a 

obligaţiilor referitoare la informaţiile de localizare, faptul că sportivul a 

delegat responsabilitatea unei terţe părţi şi acea terţă parte nu a reuşit să 

respecte cerinţele aplicabile nu va reprezenta o probă în apărarea sportivului; 

şi 



 

b) Un astfel de sportiv rămâne în continuare responsabil personal să se 

asigure că este disponibil pentru testare la locaţiile declarate în informaţiile 

de localizare. În cazul unei acuzaţii de test neefectuat, faptul că sportivul a 

delegat responsabilitatea completării informaţiilor sale de localizare pentru 

perioada respectivă unei terţe părţi şi acea terţă parte nu a reuşit să transmită 

informaţii corecte sau să actualizeze informaţiile transmise anterior, pentru a 

se asigura că informaţiile de localizare pentru ziua respectivă erau corecte şi 

actuale, nu va reprezenta o probă în apărarea sportivului.  

(Comentariu la 4.8.14.4: De exemplu, dacă o încercare de a testa un sportiv în 

perioada de 60 de minute specificată ca făcând parte dintr-o perioadă în care are 

loc o activitate de echipă eşuează din cauză că oficialul echipei a transmis 

informaţii greşite legate de activitatea de echipă sau nu a reuşit să actualizeze 

informaţiile transmise anterior, în momentul în care detaliile despre activitatea de 

echipă s-au modificat, echipa poate fi pasibilă de sancţiune, conform regulilor 

aplicabile ale federaţiei internaţionale referitoare la această încălcare a 

obligaţiilor, dar sportivul este cel pasibil de a înregistra o încălcare a obligaţiilor 

privind informaţiile de localizare. Aceste aspecte trebuie stipulate, deoarece dacă 

un sportiv poate să-şi învinovăţească echipa dacă el nu este disponibil pentru 

testare la o locaţie declarată de echipa sa, atunci sportivul poate să evite 

responsabilitatea pentru informaţiile sale de localizare pentru testare. Desigur, 

echipa are acelaşi interes ca sportivul în a se asigura de corectitudinea 

informaţiilor transmise şi în a evita încălcarea obligaţiilor referitoare la 

informaţiile de localizare de către sportiv.)  

4.9 Coordonarea cu alte Organizaţii Anti-Doping 

4.9.1 OAD trebuie să-şi coordoneze eforturile de testare cu cele ale altor OAD a 

căror autoritate de testare se suprapune cu a lor, pentru a maximiza eficienţa 

acestor eforturi combinate, pentru a evita testarea repetată, care nu este necesară, a 



 

anumitor sportivi și pentru a asigura că testarea în avans sportivilor care participă 

la evenimente internaționale este corespunzătoare. În mod special ONAD trebuie: 

a) să se consulte cu alte OAD relevante pentru a coordona testarea (inclusiv 

selecția sportivilor în loturile, planul de distribuire a testărilor, care poate 

include testarea în afara competiției la terminarea unui eveniment sportiv 

major) şi a evita dublarea inutilă. Trebuie să se stabilească, în avans,  un 

acord clar cu privire la rolurile şi responsabilităţile referitoare la testarea la 

un eveniment sportiv, conform Art. 5.3 al Codului. Atunci când nu se poate 

stabili un astfel de acord, AMAD va soluţiona problema, conform 

principiilor stabilite în Anexa H – Testarea la un eveniment sportiv. 

b) să introducă formularul de control doping pentru toate probele recoltare, în 

ADAMS, în termen de 21 de zile de la recoltare; 

c) să transmită prin ADAMS, informațiile referitoare la obligațiile privind 

localizarea sportivilor, atunci când autoritatea de testare se suprapune; 

d) să transmită informații, prin ADAMS cu privire la programele pașaportului 

biologic al sportivului, atunci când autoritatea de testare se suprapune; 

e) să transmită informații secrete cu privire la sportiv, atunci când autoritatea 

de testare se suprapune.  

4.9.2 OAD pot contracta alte OAD sau terţe părţi mandatate, care să acţioneze ca 

un coordonator de control doping sau o autoritate de recoltare a probelor în numele 

lor. OAD contractantă (care, pentru aceste scopuri, este autoritatea de testare) poate 

specifica în termenii contractului cum se va aplica libertatea de acţiune acordată 

autorităţii de recoltare a probelor, aşa cum este prevăzut în Standardul Internaţional 

pentru Testare şi Investigaţii, atunci când se recoltează probe în numele său. 

(Comentariu la 4.9.2: De exemplu, Standardul Internaţional pentru Testare şi 

Investigaţii conferă libertate de acţiune cu privire la criteriile care vor fi folosite 

pentru validarea identităţii sportivului (Art. 5.3.4), la circumstanţele în care este 



 

permisă prezentarea cu întârziere la staţia de control doping (Art. 5.4.4), la cine 

poate să asiste pe parcursul sesiunii de recoltare (Art.6.3.3), la criteriile ce trebuie 

folosite pentru a se asigura că fiecare probă recoltată este depozitată astfel încât 

să fie păstrată integritatea, identificarea și securitatea sa  înainte de transportul de 

la stația de control doping (Art. 8.3.1)şi la îndrumările pe care OCD trebuie să le 

respecte atunci când stabileşte dacă există circumstanţe excepţionale, ceea ce 

înseamnă că o şedinţă de recoltare a probelor trebuie abandonată fără să se 

recolteze o probă cu densitate specifică potrivită pentru analiză (Art. 4.5) și 

transmiterea informașiilor/informațiilor secrete obținute (Art. 11)). 

4.9.3 OAD trebuie să se consulte şi să se coordoneze între ele, cu AMAD şi cu 

autorităţile de aplicare a legii şi alte autorităţi relevante pentru obţinerea, culegerea 

şi împărtăşirea de informaţii şi informaţii secrete, care pot fi utile în planificarea 

distribuirii testelor, conform articolului 11.0. 

5.0  Înştiinţarea sportivilor 

5.1 Obiectiv 

Obiectivul este de a se asigura că un sportiv selectat pentru testare a fost 

înştiinţat corect fără aviz prealabil despre recoltarea probei, aşa cum se precizează 

în articolele 5.3.1 și 5.4.1, că drepturile sportivului sunt respectate, că nu există 

oportunităţi de a manipula proba ce urmează a fi emisă şi că înştiinţarea este 

înregistrată. 

5.2 Cadrul general 

Înştiinţarea sportivilor începe atunci când autoritatea de recoltare a probelor 

iniţiază înştiinţarea sportivului selectat şi se încheie atunci când sportivul soseşte la 

staţia de control doping sau când a apărut o eventuală nerespectare a obligaţiilor de 

către sportiv.  



 

Principalele activităţi sunt: 

a) Desemnarea ofiţerilor de control doping, a însoţitorilor şi a altui personal 

de recoltare a probei suficient pentru a asigura testarea fără aviz prealabil 

și menținerea sub observație a sportivilor notificați selecția lor pentru a 

oferi o probă; 

b) Localizarea sportivului şi confirmarea identităţii sale; 

c) Informarea sportivului că a fost selectat să ofere o probă şi asupra 

drepturilor şi responsabilităţilor sale; 

d) însoţirea permanentă a sportivului, din momentul înştiinţării, până la 

sosirea la staţia de control doping stabilită; şi 

e) Înregistrarea înştiinţării sau tentativei de înştiinţare. 

 

5.3 Cerinţe aplicabile înainte de înştiinţarea sportivilor  

5.3.1 Metoda de recoltare a probelor va fi cea fără aviz prealabil, în afara 

circumstanţelor excepţionale şi justificabile. Sportivul este primul  notificat de 

selectarea lui pentru recoltare, cu excepția cazului în care este necesară contactarea 

în prealabil a unei terțe părți, așa cum este specificat în articolul 5.3.7. Pentru a se 

asigura că testarea este efectuată fără aviz prealabil, autoritatea de testare (și 

autoritatea de recoltare a probei dacă este diferită) se asigură că deciziile de 

selecție a sportivului sunt dezvăluite doar înainte de testare celor care trebuie să 

știe în mod strict de testarea care va avea loc. Orice notificare către o terță parte va 

fi efectuată într-un mod sigur și confidențial, astfel încât să nu existe niciun risc ca 

sportivul să primească vreo înștiințare referitor la selecția sa pentru testare . Pentru 

testarea în competiție, o astfel de notificare are loc la sfârșitul competiției la care 

sportivul participă. 



 

(Comentariu la 5.3.1: Trebuie depuse toate eforturile pentru ca staff-ul locației 

evenimentului sportiv sau unde se antrenează să nu știe de testarea care va avea 

loc. Nu este justificabil ca o federaţie naţională sau alt organism să insiste să se 

ofere aviz prealabil despre testare sportivilor aflaţi sub jurisdicţia sa pentru a 

putea avea un reprezentant prezent la testarea respectivă.) 

 

5.3.2 Pentru a efectua sau ajuta la sesiunea de recoltare, autoritatea de 

recoltare a probelor va desemna şi va autoriza să efectueze sau să asiste în 

şedinţele de recoltare a probei personal de recoltare a probelor, care a fost instruit 

pentru asemenea responsabilităţi, care nu se află în conflict de interese în ce 

priveşte rezultatul recoltării probei şi care nu sunt minori.  

5.3.3 Personalul de recoltare a probelor va avea documente oficiale din 

partea autorităţii de recoltare a probelor care să demonstreze autoritatea acestora de 

a recolta o probă de la sportiv, cum ar fi o scrisoare de autorizare de la autoritatea 

de testare. OCD vor avea asupra lor şi documente suplimentare de identificare, 

care trebuie să  cuprindă numele şi fotografia (de ex. legitimaţia dată de autoritatea 

de recoltare a probelor, permisul de conducere, carnetul de sănătate, paşaportul sau 

alt document de identificare valabil)  şi data de expirare a documentului de 

identificare.  

5.3.4 Autoritatea de testare sau, dacă nu, autoritatea de recoltare a probelor 

va stabili criteriile pentru validarea identităţii unui sportiv selectat să ofere o probă. 

În acest mod, se asigură că sportivul selectat este acela care a fost înştiinţat. Dacă 

sportivul nu poate fi identificat, o terță parte poate fi rugată să facă identificarea și 

să prezinte documente aferente identificării. 

5.3.5 Autoritatea de recoltare a probelor, OCD sau însoţitorul, după caz, vor 

localiza sportivul selectat şi vor planifica modalitatea de abordare şi momentul 



 

înştiinţării, ţinând cont de circumstanţele specifice ale sportului/ competiţiei/ 

şedinţei de antrenament/ etc. şi de situaţia în cauză. 

 5.3.6 Autoritatea de recoltare a probelor, OCD sau însoțitorul va consemna  

încercarea/încercările de înştiinţare a sportivului şi rezultatul/rezultatele.  

5.3.7 Autoritatea de recoltare a probelor, OCD sau însoţitorul, după caz, va 

ţine cont dacă este necesar ca o terţă persoană să fie anunţată înainte de înştiinţarea 

sportivului, în următoarele situații: 

a) dacă dizabilitatea sportivului impune acest lucru (așa cum este prevăzut în 

Anexa A – Modificări pentru sportivii cu dizabilități; 

b) dacă sportivul este minor (aşa cum se prevede în Anexa B – Modificări 

pentru sportivii minori); 

c) dacă necesar şi disponibil un interpret pentru înştiinţare; 

e) dacă este necesar, pentru a asista personalul de recoltare a probei în 

identificarea sportivului(sportivilor) care va fi testat şi în înştiinţarea acestui 

sportiv că trebuie să ofere o probă.  

(Comentariu la articolul 5.3.7: Este permisă notificarea unei terțe părți cu 

privire la testarea sportivilor minori sau cu dizabilități .Totuşi, nu există 

nicio cerinţă pentru înştiinţarea unei terţe părţi (de ex. medicul echipei) 

despre misiunea de control doping, dacă nu este nevoie de o astfel de 

asistenţă. O terță parte trebuie să solicite să fie înștiințată înainte de 

notificare, terța parte trebuie să fie însoțit de OCD sau însoțitor pentru a 

notifica sportivul). 

5.4 Cerinţe pentru înştiinţarea sportivilor 



 

5.4.1 După stabilirea contactului iniţial, autoritatea de recoltare a probelor, 

OCD sau însoţitorul, după caz, se vor asigura că sportivul şi/sau o terţă persoană 

(dacă este necesară conform punctului 5.3.7) sunt informaţi cu privire la: 

a) Faptul că sportivul trebuie să se supună recoltării  probei; 

b) Despre autoritatea sub care se va efectua recoltarea probei; 

c) Despre tipul recoltării probei şi toate condiţiile care trebuie 

îndeplinite înainte de recoltarea probei; 

d) Despre drepturile sportivului, inclusiv dreptul: 

i. de a fi însoţit de un reprezentant şi, dacă este disponibil, 

de un interpret, conform Art. 6.3.3(a); 

ii. de a solicita informaţii suplimentare cu privire la 

procesul de recoltare a probei; 

iii. de a cere o amânare în a se prezenta la staţia de control 

doping din motive întemeiate, conform articolului 5.4.4; 

şi 

iv. de a cere modificări, conform prevederilor din Anexa A – 

Modificări pentru sportivii cu handicap. 

e) Despre responsabilităţile sportivului, inclusiv obligaţiile: 

i. de a rămâne permanent sub directa observaţie a 

OCD/însoţitorului, din momentul stabilirii contactului 

iniţial de către OCD/însoţitor până la încheierea 

procedurii de recoltare a probei; 

ii. de a se identifica, în conformitate cu Art. 5.3.4;  

iii. de a respecta procedurile de recoltare a probei (iar 

sportivul trebuie informat despre posibilele consecinţe 

ale unei încălcării obligaţiilor); şi 



 

iv. de a se prezenta imediat pentru recoltarea probei, cu 

excepţia cazului în care există motive întemeiate pentru 

întârziere, aşa cum s-a stabilit conform Art. 5.4.4.  

f) Despre locul în care se află  staţia de control doping; 

g) Faptul că dacă sportivul alege să consume alimente sau lichide 

înainte de a emite o probă, o face pe propriul risc; 

h) Să nu se hidrateze excesiv, deoarece acest lucru va întârzia 

producerea unei probe potrivite; şi  

i) Faptul că orice probă de urină emisă de sportiv pentru 

personalul de recoltare a probei trebuie să fie prima urină emisă de sportiv 

după ce a fost înştiinţat, de exemplu nu va urina la duş sau în orice alt fel 

înainte de a emite proba pentru personalul de recoltare a probei.  

 

5.4.2 După stabilirea contactului, OCD/ însoţitorul trebuie:  

a) De la momentul contactului şi până când sportivul părăseşte 

staţia de control doping, la sfârşitul şedinţei de recoltare a probei, să ţină 

sportivul sub observaţie permanent;  

b) Să se identifice faţă de sportiv folosind documentele la care se 

face referire în Art. 5.3.3; şi 

c) Să confirme identitatea sportivului potrivit criteriilor stabilite la 

Art. 5.3.4. Confirmarea identităţii sportivului prin orice alte metode sau 

faptul că nu s-a reuşit confirmarea identităţii sportivului se va menţiona în 

documente şi se va raporta autorităţii de testare. în cazurile în care 

identitatea sportivului nu poate fi confirmată potrivit criteriilor stabilite în 

Art. 5.3.4, autoritatea de testare va decide dacă este potrivit să se acţioneze 

ulterior conform Anexei A – Analizarea unei posibile nerespectări a 

obligaţiilor din Standardul internațional privind managementul rezultatelor.  



 

5.4.3 OCD/însoţitorul va pune sportivul să semneze un formular 

corespunzător, în sensul că a luat la cunoştinţă şi că acceptă înştiinţarea. Dacă 

sportivul refuză să semneze că a fost înştiinţat sau se sustrage înştiinţării,  

OCD/însoţitorul va informa sportivul, dacă este posibil, cu privire la refuzul 

nerespectării obligaţiilor, iar însoţitorul (dacă nu, OCD) va raporta imediat OCD 

toate faptele relevante. Când este posibil, OCD  va continua să recolteze proba. 

OCD va înregistra faptele respective într-un raport detaliat şi va raporta 

circumstanţele la autoritatea de testare. Autoritatea de testare va urma paşii descrişi 

în Anexa A - Analizarea unei posibile nerespectări a obligaţiilor din Standardul 

internațional privind managementul rezultatelor.  

  5.4.4. OCD/însoţitorul, după cum consideră necesar, poate lua în 

consideraţie orice cerere rezonabilă din partea unei terţe părţi sau orice cerere din 

partea sportivului de a i se acorda permisiunea de a amâna prezentarea la staţia de 

control după luarea la cunoştinţă şi acceptarea înştiinţării  şi/sau de a părăsi staţia 

de control doping temporar după sosire. OCD/însoțitorul poate acorda o astfel de 

permisiune dacă sportivul poate fi însoţit în permanenţă şi ţinut sub observaţie 

directă pe timpul amânării. Amânarea prezentării la sau părăsirea temporară a 

staţiei de control doping pot fi permise pentru următoarele activităţi: 

a) Pentru testarea în competiţie: 

i) participarea la o ceremonie de prezentare; 

ii) îndeplinirea obligaţiilor legate de mass–media; 

iii) participarea la alte competiţii; 

iv) realizarea unor exerciţii de relaxare; 

v) obţinerea unui tratament medical necesar; 

vi) localizarea unui reprezentant şi/sau a unui interpret; 



 

vii) obţinerea unui act de identificare cu poză; 

viii)orice alte circumstanţe excepţionale justificabile, 

stabilite de OCD, luând în consideraţie orice instrucţiuni 

ale autorităţii de testare. 

b) Pentru testarea în afara competiţiei: 

i) localizarea reprezentantului; 

ii) încheierea unei şedinţe de antrenament; 

iii) primirea unui tratament medical necesar; 

iv) obţinerea unui act de identificare cu poză; 

v) orice alte circumstanţe excepţionale justificabile, 

stabilite de OCD, luând în consideraţie orice 

instrucţiuni ale autorităţii de testare. 

5.4.5 Un OCD/însoţitor va respinge o cerere de amânare din partea unui 

sportiv dacă nu este posibil ca acesta să fie ţinut sub observaţie permanent pe 

parcursul amânării. 

5.4.6 OCD/însoțitorul sau alt personal autorizat de recoltare a probei va 

menţiona în documente motivele amânării prezentării la staţia de control doping 

şi/sau motivele părăsirii staţiei de control doping, care pot necesita investigarea 

ulterioară de către autoritatea de testare.  

5.4.7 Dacă sportivul întârzie să se prezinte la staţia de control doping din alte 

motive decât cele prezentate la Art. 5.4.4 și/sau orice nerespectare a sportivului de 

a rămâne sub permanentă observație pe parcursul însoțirii, dar sportivul soseşte la 

stația de control doping înainte de plecarea OCD-ului de la locația recoltării, OCD 

va raporta o posibilă nerespectare a obligaţiilor. Dacă este, totuşi, posibil, OCD va 

continua recoltarea probei. Autoritatea de testare va investiga o posibilă 

nerespectare a obligațiilor în conformitate cu Anexa A - Analizarea unei posibile 



 

nerespectări a obligațiilor din Standardul internațional privind managementul 

rezultatelor. 

5.4.8 Dacă personalul de recoltare a probei observă orice altă problemă care 

ar putea compromite recoltarea probei, circumstanţele vor fi raportate şi 

menţionate în documente de către OCD. Dacă OCD consideră că este potrivit, 

/acesta va lua în consideraţie dacă este cazul să recolteze o probă suplimentară de 

la sportiv. Autoritatea de testare va cerceta o posibilă nerespectare a obligațiilor în 

conformitate cu Anexa A – Analizarea unei posibile nerespectări a obligațiilor din 

Standardului internațional privind managementul rezultatelor. 

 

 

6.0. Pregătirea pentru şedinţa de recoltare a probei 

6.1 Obiectiv 

Să se realizeze pregătirea pentru şedinţa de recoltare a probei într-o manieră 

care să asigure faptul că şedinţa va putea fi condusă eficient şi operativ, inclusiv să 

dispună de suficiente resurse, de exemplu personal sau echipament.. 

6.2 Cadrul general 

Pregătirea pentru şedinţa de recoltare a probei începe cu stabilirea unui 

sistem pentru obţinerea informaţiilor relevante pentru realizarea operativă a 

şedinţei şi se termină când se confirmă că echipamentul de recoltare a probei 

îndeplineşte criteriile specificate. Principalele activităţi sunt:  

a) stabilirea unui sistem de culegere a informaţiilor detaliate privind 

şedinţa de recoltare a probei; 



 

b) stabilirea criteriilor privind persoanele care pot fi prezente la şedinţa 

de recoltare a probei;  

c) asigurarea că staţia de control doping îndeplineşte criteriile minime 

descrise la Art. 6.3.2; şi 

d) asigurarea că echipamentul de recoltare a probei îndeplineşte criteriile 

minime descrise la Art. 6.3.4. 

6.3 Cerinţe privind pregătirea pentru şedinţa de recoltare a probei 

6.3.1 Autoritatea de testare, coordonatorul controlului doping sau autoritatea 

de recoltare a probelor va stabili un sistem pentru obţinerea tuturor informaţiilor 

necesare pentru a se asigura că şedinţa de recoltare a probei poate fi efectuată 

operativ, inclusiv identificarea cerinţelor speciale privind nevoile sportivilor cu 

dizabilități(conform Anexei A – Modificări pentru sportivii cu handicap), precum 

şi nevoile sportivilor care sunt minori (conform Anexei B – Modificări pentru 

sportivii minori). 

6.3.2 OCD va utiliza o staţie de control doping care va asigura, ca o cerinţă 

minimă, intimitatea sportivului şi care, acolo unde este posibil, va fi folosită 

exclusiv ca staţie de control doping pe durata şedinţei de recoltare a probei. OCD 

va menţiona în documente orice abatere semnificativă de la aceste criterii. Dacă 

OCD va considera că stația de control doping nu este potrivită, va căuta o locație 

alternativă, care îndeplinește criteriile minime de mai sus.  

6.3.3 Autoritatea de testare sau autoritatea de recoltare a probei va stabili 

criteriile privind persoanele care pot fi autorizate să fie prezente în timpul şedinţei 

de recoltare a probei, în plus faţă de personalul de recoltare a probei. Criteriile vor 

cuprinde, ca o cerinţă minimă: 



 

a) Dreptul sportivului de a fi însoţit de un reprezentant şi/sau un 

interpret pe parcursul şedinţei de recoltare a probei, cu excepţia 

momentului în care sportivul emite o probă de urină; 

b) Dreptul unui sportiv cu dizabilități de a fi însoţit de un reprezentant, 

conform prevederilor din Anexa A – Modificări pentru sportivii cu 

handicap; 

c) Dreptul sportivului minor (aşa cum se prevede în  Anexa B – 

Modificări pentru sportivii minori) şi dreptul OCD/însoţitorului 

martor de a avea un reprezentant, care să observe OCD/însoţitorul 

atunci când sportivul minor emite  proba de urină, dar fără ca 

reprezentantul să observe în mod direct emiterea probei, în afara 

cazului în care sportivul minor solicită acest lucru. 

d) Un observator desemnat de AMAD prin programul observatorilor 

independenți al AMAD sau auditorii AMAD, (atunci când este cazul): 

e) O persoană autorizată, care este implicată în instruirea personalului de 

recoltare sau în auditarea autorității de recoltare. 

(Comentariu la articolul 6.3.3 d) și e): Observatorul AMAD/auditorul și/sau 

persoana autorizată nu va observa în mod direct emiterea  probei de urină. 

6.3.4 Autoritatea de recoltare a probelor va folosi numai sistemele de 

echipament de recoltare a probei pentru probele de urină și sânge care vor îndeplini, 

ca o cerinţă minimă, următoarele: 

a) Să aibă un sistem unic de numerotare aplicat tuturor sticluţelor A și B, 

recipientelor, eprubetelor sau altor obiecte folosite pentru sigilarea probei ți 

care dispun de un ;  

b) să deţină un sistem de sigilarecare să evidențieze falsificarea ; 



 

c) să asigure faptul că identitatea sportivului nu reiese din echipamentul 

în sine;  

d) să se asigure că întreg echipamentul este curat şi sigilat înainte de a fi 

folosit de către sportiv. 

e) sunt alcătuite dintr-un material și un sistem de sigilare care este capabil 

să reziste condițiilor de manipulare și de mediu în care echipamentele vor 

fi folosite sau supuse, inclusiv, dar fără a a se limita la transport, analize de 

laborator și depozitări la rece pe termen lung până la limita admisă; 

f) sunt alcătuite dintr-un material și un sistem de sigilare care va; 

(i) menține integritatea (proprietățile chimice și fizice) probei pentru 

testarea analitică; 

(ii) rezista la temperaturi de -80 ° C pentru urină și sânge. 

Testele efectuate pentru a determina integritatea în condiții de îngheț 

trebuie să utilizeze matricea care va fi păstrată în sticlele, 

recipientele, eprubetele  probei, respectiv de sânge sau urină; 

(iii) sunt alcătuite dintr-un material și un sistem de sigilare care 

poate rezista la cel puțin trei (3) cicluri de îngheț/dezgheț; 

g) sticlele A și B, recipientele și eprubetele trebuie să fie transparente, 

astfel încât proba să fie vizibilă; 

h) să dispună de un sistem de sigilare care să permită verificarea de către 

sportiv și OCD dacă proba este sigilată corect în sticlele A și B sau 

recipientele; 

i) să dispună de o caracteristică de identificare a securității încorporată care 

permite verificarea autenticității echipamentului; 



 

j) să fie în conformitate cu standardele publicate de International Air 

Transport Association (IATA) pentru transportul de probe umane, care 

includ probele de urină și/sau sânge pentru a preveni scurgerile în timpul 

transportului aerian; 

k) au fost fabricate în cadrul procesului recunoscut internațional ISO 9001, 

care includ sistemele de management al controlului calității; 

l) pot fi resigilate după deschiderea inițială de către un laborator folosind 

un nou sistem de sigilare unic al sigiliului, cu un sistem unic de numerotare 

pentru a menține integritatea probei și a lanțului de custodie în 

conformitate cu cerințele standardului internațional pentru laboratoare 

pentru depozitarea pe termen lung a probei și a analizelor viitoare; 

m) au fost supuse testării de către o instituție de testare care este 

independentă de producător și este acreditată ISO 17025, pentru a valida 

cel puțin faptul că echipamentul îndeplinește criteriile prevăzute la 

subsecțiunile b), f), g), h), i) , j) și l) de mai sus. 

n) orice modificare a materialului sau a sistemului de sigilare a 

echipamentului necesită re-testarea, pentru a se asigura că se respectă în 

continuare cerințele indicate, la  subsecțiunea m) de mai sus. 

Pentru recoltarea probei de urină: 

o) au capacitatea de a conține un volum de urină de minimum 85 ml în 

fiecare sticlă sau recipient A și B; 

p) să aibă un marcaj vizibil pe sticlele A și B sau recipientele și pe 

recipientele de recoltare, indicând: 



 

(i) volumul minim de urină necesar în fiecare sticlă A și B sau 

recipient, așa cum este descris în anexa C – Recoltarea probei de 

urinăi; 

(ii) nivelurile maxime de volum care permit dilatarea atunci când 

sunt înghețate, fără a compromite sticla, recipientul sau sistemul de 

sigilare; și 

(iii) nivelul volumului adecvat de urină pentru analiză  de pe recipientul de 

recoltare. 

q) să includă un sistem de sigilare parțial care să evidențieze falsificarea  cu 

un sistem de numerotare unică, pentru sigilarea temporară a probei cu un 

volum insuficient în conformitate cu anexa E – Probele de urină – volum 

insuficient; 

Pentru recoltarea probei de sânge: 

r) au capacitatea de a recolta, depozita și transporta sângele în eprubetele A 

și B și recipiente  separate; 

s) pentru analiza substanțelor sau metodelor interzise din sânge sau plasmă 

și/sau pentru profilul parametrilor de sânge, eprubetele A și B trebuie să aibă 

capacitatea de a conține minimum 3 ml sânge și trebuie să conțină EDTA ca 

anti-coagulant; 

t) pentru analiza substanțelor sau metodelor interzise în ser, eprubetele A și 

B trebuie să aibă capacitatea de a conține minimum 5 ml sânge și trebuie să 

conțină un gel separator al serului polimeric inert și un factor de activare al 

coagulării; și 

(Comentariu la art. 6.3.4 s) și t): Dacă eprubetele specifice au fost indicate 

în standardul internațional al AMAD în vigoare , în documentul tehnic sau 



 

în îndrumările aplicabile, atunci utilizarea unor eprubete alternative care 

îndeplinesc criterii similare trebuie validată cu implicarea laboratorului 

(laboratoarelor) relevant(e) și aprobată de AMAD înainte de utilizarea în 

vederea recolectării de probe.) 

 

u) pentru transportul probelor de sânge, asigurați-vă că dispozitivul de 

depozitare și transport și termometrul îndeplinesc cerințele enumerate în 

anexa I – Recoltarea, depozitarea și transportarea probelor de sânge . 

[Comentariu la art. 6.3.4: Este recomandat ca înainte ca echipamentul să 

fie pus la vânzare părților interesate, acest echipament să fie distribuit 

comunității anti-doping, precum sportivi, autorități de testare, autorități de 

recoltarea de probe, personal de recoltare a probelor. și laboratoare în 

vederea solicitării unui feedback și pentru a se asigura că echipamentul este 

adecvat acestui scop. 

 

7.0 Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probei 

7.1 Obiectiv 

Să se realizeze şedinţa de recoltare a probei într-o manieră care să asigure 

integritatea, securitatea şi identitatea probei şi care să respecte intimitatea şi 

demnitatea sportivului.  

7.2  Cadrul general 

Şedinţa de recoltare a probei începe cu definirea responsabilităţii generale 

pentru realizarea şedinţei de recoltare a probei şi se termină după ce proba a fost 

recoltată şi securizată şi documentaţia privind recoltarea probei este completă. 

Principalele activităţi sunt: 



 

a) Pregătirea pentru recoltarea probei; 

b) Recoltarea şi securizarea probei; şi 

c) Întocmirea documentaţiei privind recoltarea probei. 

7.3  Cerinţele anterioare recoltării probei  

7.3.1 Autoritatea de recoltare a probelor va fi responsabilă pentru întreaga 

efectuare a şedinţei de recoltare a probei, cu responsabilităţi specifice delegate 

OCD. 

7.3.2 OCD se va asigura că sportivul a fost informat asupra drepturilor şi 

responsabilităţilor sale, aşa cum se prevede în Art. 5.4.1. 

7.3.3 OCD/însoțitorul îi va sfătui pe sportiv să nu se hidrateze în exces, 

având în vedere cerinţa de a oferi o probă care să aibă o densitate specifică 

adecvată pentru analiză.  

7.3.4 Organizația națională anti-doping va stabili criteriile privind 

elementele care pot fi interzise în cadrul stației de control doping. Cel puțin, aceste 

criterii interzic furnizarea de alcool sau consumul acestuia în stația de control 

doping. 

7.3.5 Sportivul va părăsi staţia de control doping numai sub permanenta 

observaţie a OCD sau a însoţitorului şi cu aprobarea OCD. OCD va lua în 

consideraţie orice solicitare rezonabilă a sportivului de a părăsi staţia de control 

doping aşa cum se menţionează în Art. 5.4.4, 5.4.5 şi 5.4.6, până când sportivul va 

putea să emită o probă. 

7.3.6 Dacă OCD aprobă sportivului să părăsească staţia de control doping, 

OCD va cădea de comun acord cu sportivul asupra următoarelor condiţii privind 

plecarea: 



 

a) Motivul pentru care sportivul părăseşte staţia de control doping; 

momentul întoarcerii (sau întoarcerea după încheierea activităţii 

asupra căreia s-a căzut de acord);  

b) faptul că sportivul trebuie să rămână permanent sub observaţie; 

c) faptul că sportivul nu trebuie să urineze până când se întoarce la staţia 

de control doping; şi 

d) OCD va menţiona în documente momentul exact al plecării şi întoarcerii 

sportivului. 

7.4  Cerinţe pentru recoltarea probei 

7.4.1 OCD va recolta proba de la sportiv în conformitate cu următorul 

protocol/protocoale pentru tipul specific de recoltare a probei: 

a) Anexa C: Recoltarea probelor de urină; 

b) Anexa D: Recoltarea probelor de sânge; 

c) Anexa I: Prelevarea, depozitarea și transportul probelor de sânge al 

pașaportului biologic al sportivului. 

7.4.2 Orice comportament al sportivului şi/sau al persoanelor care-l însoţesc 

sau orice abatere care ar putea compromite recoltarea probei se va menţiona 

detaliat în documente de către OCD. Atunci când este cazul, autoritatea de testare 

va aplica prevederile Anexei A –Analizarea unei posibile nerespectări a obligaţiilor 

din Standardul internațional pentru managementul rezultatelor.  

7.4.3 Dacă există dubii asupra originii sau autenticităţii probei, sportivului i 

se va cere să ofere o probă suplimentară. Dacă sportivul refuză să ofere o probă 

suplimentară, OCD va menţiona detaliat în documente circumstanţele refuzului, iar 

autoritatea de testare va aplica prevederile Anexei A – Analizarea unei posibile 

nerespectări a obligaţiilor din Standardul internațional pentru managementul 

rezultatelor.  



 

7.4.4 OCD îi va oferi sportivului posibilitatea de a prezenta în scris orice 

nelămurire pe care o poate avea cu privire la modul de desfăşurare a şedinţei de 

recoltare. 

7.4.5 Următoarele informații se vor înregistra ca cerință minimă în ce 

privește şedinţa de recoltare a probei: 

a) Data, ora înştiinţării, numele și semnătura ; ODC/însoțitorului care a 

făcut notificarea 

b) Ora sosirii sportivului la staţia de control doping și orice plecare sau 

revenire temporară; 

c) Data şi ora sigilării fiecărei probe recoltate, precum și data și ora 

încheierii întregului proces de recoltare a probei (adică ora la care 

sportivul semnează declaraţia în partea de jos a formularului de control 

doping); 

d) Numele sportivului; 

e) Data naşterii sportivului; 

f) Sexul sportivului; 

g) Mijloace prin care identitatea sportivului este validată (de exemplu, 

pașaport, permis de conducere sau acreditarea sportivului), inclusiv de 

către o terță parte (care este identificat astfel); 

h) Adresa de domiciliu, adresa de e-mail şi numărul de telefon ale 

sportivului; 

i) Sportul şi disciplina sportivă ale sportivului (în conformitate cu TDSSA); 

j) Numele antrenorului şi al doctorului sportivului (dacă este cazul); 

k) Codul numeric al probei și trimitere la producătorul echipamentului; 

l) Tipul probei (de urină, de sânge etc.) 

m) Tipul testării (în competiţie sau în afara competiţiei) 



 

n) Numele şi semnătura OCD/însoţitorului martor; 

o) Numele şi semnătura ofiţerului de recoltare a probei de sânge (unde este 

cazul); 

p) informații privind proba parțială, conform art. E.4.4; 

q) Informaţiile necesare laboratorului cu privire la probă (adică, pentru proba 

de urină, măsurarea volumului şi a densității specifice); 

r) Medicamentele şi suplimentele luate în ultimele şapte (7) zile şi (atunci 

când proba recoltată este o probă de sânge) transfuziile de sânge din ultimele 

trei (3) luni, aşa cum sunt declarate de către sportiv; 

s) Pentru o probă de sânge din pașaportul biologic al sportivului, ODC/OCB 

va înregistra informațiile menționate în Anexa I – Recoltarea, depozitarea și 

transportarea probelor de sânge din pașaportul biologic al sportivului: 

t) Orice nereguli în proceduri, de exemplu, dacă notificarea în prealabil a 

fost comunicată; 

u) Comentariile sau nelămuririle sportivului în ceea ce priveşte realizarea 

şedinţei de recoltare a probei, aşa cum sunt declarate de către sportiv; 

v) Luarea la cunoștintă a sportivului pentru procesarea informaţiilor legate 

de recoltarea probei și o descriere a unei astfel de procesări în conformitate 

cu Standardul internațional pentru protecția datelor cu caracter personal; 

w) Consimţământul sportivului pentru utilizarea probei/probelor în scopul 

cercetării; 

x) Numele şi semnătura reprezentantului sportivului (dacă este cazul), 

conform Art. 7.4.6; 

y) Numele şi semnătura sportivului;  



 

z) Numele şi semnătura OCD; 

aa) Numele autorităţii de testare;  

bb) Numele autorităţii de recoltare a probelor;  

cc) Numele autorităţii responsabile cu managementul rezultatelor, și 

dd)  Numele coordonatorului de control doping (dacă este cazul). 

(Comentariu la art. 7.4.5: toate informațiile menționate mai sus nu trebuie 

consolidate într-un singur formular de control doping ci mai degrabă 

trebuie culese pe parcursul sesiunii controlului doping și/sau a altor 

documente oficiale cum ar fi un formular separat de înștiințare și/sau un 

raport suplimentar.) 

7.4.6 La încheierea şedinţei de recoltare a probei, sportivul şi OCD vor 

semna documentaţia corespunzătoare pentru a demonstra că sunt de acord cu faptul 

că documentaţia prezintă în mod corect detaliile referitoare la şedinţa de recoltare a 

probei sportivului, inclusiv orice nelămuriri menţionate de sportiv. Reprezentantul 

sportivului prezent și care a fost martor la desfășurarea procedurilor trebuie să 

semneze documentația.  

7.4.7 Sportivului i se va da o copie a documentelor înregistrate legate de 

şedinţa de recoltare a probei, care au fost semnate de către sportiv, fie electronic 

sau altfel. 

8.0  Securitatea / Administrarea ulterioară testării 

8.1  Obiectiv 

Să se asigure că toate probele recoltate la staţia de control doping, precum şi 

documentaţia privind recoltarea probei sunt transportate în siguranţă înaintea 

transportării lor de la staţia de control doping.  



 

8.2  Cadrul general 

Administrarea ulterioară testării începe atunci când sportivul părăseşte staţia 

de control doping după ce a oferit proba/probele şi se încheie cu pregătirea pentru 

transport a tuturor probelor  recoltate şi a documentaţiei referitoare la recoltarea 

probelor.  

8.3  Cerinţe referitoare la securitate/administrarea ulterioară testării 

8.3.1 Autoritatea de recoltare a probelor va defini criteriile prin care se 

asigură că fiecare probă recoltată va fi depozitată astfel încât să-i fie protejată 

integritatea, identitatea şi securitatea, înainte de a fi transportată de la staţia de 

control doping. Aceste criterii vor cuprinde, minim, detalierea şi înregistrarea 

locului unde se depozitează probele şi a persoanei care are custodia probelor şi/sau 

i se permite accesul la probe. OCD se va asigura că orice probă este depozitată în 

conformitate cu aceste criterii.  

8.3.2 Autoritatea de recoltare a probelor va dezvolta un sistem pentru înregistrarea 

lanţului de custodie a probelor şi a documentaţiei privind recoltarea probei pentru a 

se asigura că documentația fiecărei probe este gestionată în mod complet și sigur. 

Acest lucru include confirmarea faptului că atât probele, cât şi documentaţia 

privind recoltarea probei au ajuns la destinaţiile stabilite Laboratorul va raporta 

orice neregularitate autorității de testare referitor la starea probei la sosire, conform 

cu Standardul internațional pentru laboratoare. 

(Comentariu la art. 6.3.5: informaţiile despre cum este păstrată proba 

înainte de a pleca de la staţia de control doping pot fi înregistrate (de exemplu) 

într-un raport 

8.3.3 Autoritatea de recoltare a probelor va dezvolta un sistem care să 

asigure că, atunci când este necesar, instrucţiunile pentru tipul de analize care 

trebuie efectuate sunt oferite laboratorului care va realiza analizele. În plus, OAD 



 

va pune la dispoziţia laboratorului informaţiile necesare conform prevederilor Art. 

7.4.5 punctele c), f), k), l), m), q(, r), w), aa), bb) și cc) în scopul raportării 

rezultatelor şi pentru statistică, și va include orice păstrare a probei necesară în 

conformitate cu articolul 4.7.3.  

9.0  Transportul probelor şi al documentaţiei 

9.1 Obiectiv 

a) Să se asigure că probele şi documentaţia aferentă sosesc la laboratorul care va 

efectua analizele în condiţii optime pentru efectuarea analizelor necesare; şi  

b) Să se asigure că documentaţia privind şedinţa de recoltare a probei este trimisă 

de OCD către autoritatea de testare într-o manieră sigură şi la timp.  

9.2 Cadrul general 

9.2.1 Transportul începe atunci când probele şi documentaţia aferentă 

părăsesc staţia de control doping şi se încheie în momentul confirmării primirii la 

destinaţie a probelor şi a documentaţiei privind şedinţa de recoltare a probei.  

9.2.2 Principalele activităţi sunt pregătirea pentru transportarea în siguranţă a 

probelor şi a documentaţiei aferente la laboratorul care va efectua analizele şi 

pregătirea pentru transportarea în siguranţă a documentaţiei referitoare la şedinţa 

de recoltare a probei către autoritatea de testare.  

9.3 Cerinţe referitoare la transportarea şi depozitarea probelor şi a 

documentaţiei 

9.3.1 Autoritatea de recoltare a probelor trebuie să autorizeze un sistem de 

transport care să asigure faptul că probele şi documentaţia vor fi transportate într-o 

manieră care să le protejeze integritatea, identitatea şi securitatea.  

9.3.2 Probele vor fi transportate întotdeauna către laboratorul care va efectua 

analizele folosindu-se modalitatea de transport autorizată de autoritatea de 

recoltare a probelor, cât mai repede posibil după încheierea şedinţei de recoltare a 



 

probei. Probele vor fi transportate într-o manieră care minimalizează posibilitatea 

de degradare a probelor din cauza unor factori, cum ar fi întârzierile şi variaţiile 

extreme de temperatură.  

(Comentariu la 9.3.2: OAD trebuie să discute despre cerinţele de transport 

legate de anumite misiuni (de exemplu, atunci când probele au fost recoltate în 

condiţii mai puţin igienice sau când pot apărea întârzieri în transportarea 

probelor către laborator) cu laboratorul care va efectua analiza probelor, pentru 

a stabili ce este necesar în circumstanţele speciale ale unor astfel de misiuni (de 

exemplu, răcirea sau îngheţarea probelor). 

9.3.3 Documentaţia cuprinzând datele de identificare ale sportivului nu va fi 

inclusă împreună cu probele sau documentaţia trimisă laboratorului care va efectua 

analizele probelor. 

9.3.4 OCD va trimite toată documentaţia relevantă referitoare la şedinţa de 

recoltare a probei către autoritatea de recoltare a probelor folosind modalitatea de 

transport autorizată de autoritatea de recoltare a probelor (poate include și 

transmiterea electronică), cât mai repede posibil după încheierea şedinţei de 

recoltare a probei.  

9.3.5 Dacă probele împreună cu documentaţia aferentă sau documentaţia 

referitoare la şedinţa de recoltare a probei nu sunt primite la destinaţia stabilită sau 

dacă integritatea sau identitatea probei ar fi putut fi compromisă în timpul 

transportului, autoritatea de recoltare a probelor va verifica lanţul de custodie, iar 

autoritatea de testare va lua în consideraţie dacă proba respectivă va fi invalidată.  

9.3.6 Documentaţia referitoare la şedinţa de recoltare a probei şi/sau la o 

încălcare a reglementărilor anti-doping va fi păstrată de autoritatea de testare şi/sau 

autoritatea de recoltare a probelor pe perioada de timp și alte cerințe specificate în 

Standardul internaţional pentru protecţia datelor cu caracter personal. 



 

(Comentariu la art. 9.3: dacă cerințele de mai sus pentru transportul și 

depozitarea probelor și a documentelor se aplică în mod egal tuturor probelor de 

urină, de sânge și probelor de sânge din pașaportului biologic al sportivului, 

cerințelor suplimentare pentru  probele desânge standard se găsesc in Anexa D – 

Recoltarea probelor de sânge și cerințele suplimentare pentru transportul probelor 

de sânge pentru pașaportul biologic al sportivului se regăsesc în Anexa I – 

Recoltarea, depozitarea și transportul probelor de sânge pentru pașaportul 

biologic al sportivului.) 

10.0 Proprietatea asupra probelor 

10.1 Probele recoltate de la sportiv sunt deţinute de Autoritatea de testare 

pentru şedinţa de recoltare a probei în cauză.  

10.2 Autoritatea de testare poate transfera dreptul de proprietate asupra 

probelor autorităţii de management al rezultatelor sau altei Organizaţii Anti-

Doping, la cerere.  

10.3 AMAD îți poate asuma autoritatea de testare în anumite circumstanțe în 

conformitate cu Codul și Standardul internațional pentru laboratoare. 

10.4 Atunci când autoritatea de testare nu este custodele pașaportului, 

autoritatea de testare care a inițiat și a condus recoltarea probei este responsabilă 

pentru testarea analitică suplimentară a probei, Acest lucru include performanța 

procedurilor de confirmare ulterioare la cere generate automat de Modelul de 

adaptativ al pașaportului biologic al sportivului în ADAMS (de exemplu, 

GC/C/IRMS declanșat de T/E crescut) sau o solicitare de la APMU (de exemplu, 

GC/C/IRMS solicitată din cauza markerilor secundari anormali ai profilului 

stereidal longitudinal de urină sau testele analizate ESA datorită valorilor 

markerului hematolongitudinal suspicioase). 

 



 

 

PARTEA A TREIA: STANDARDE PENTRU CULEGEREA 

INFORMAŢIILOR SECRETE ŞI INVESTIGAŢII 

 

11.0 Culegerea, evaluarea şi utilizarea informaţiilor secrete 

11.1 Obiectiv 

Organizaţiile Anti-Doping se vor asigura că sunt capabile să obţină, să 

evalueze şi să proceseze informaţii anti-doping secrete din toate sursele disponibile, 

pentru a ajuta la descurajarea şi detectarea dopajului,  influenţând dezvoltarea unui 

plan de distribuire a testelor eficient, inteligent şi proporţionat, pentru a planifica 

testarea ţintă şi pentru a efectua investigații așa cum prevede articolul 5.7 din Cod. 

Obiectivul articolului 11 este să se stabilească standarde pentru culegerea, 

evaluarea şi procesarea eficientă şi operativă a acestor informaţii secrete pentru 

scopurile menţionate.  

(Comentariu la 11.1: Deşi testarea va rămâne întotdeauna o parte integrală a 

eforturilor anti-doping, numai testarea nu este suficientă pentru a detecta şi a 

stabili la standardul necesar toate încălcările anti-doping identificate în Cod. În 

mod special, în timp ce utilizarea de substanţe şi metode interzise poate fi adeseori 

descoperită prin analizarea probelor, celelalte încălcări ale reglementărilor anti-

doping (şi, adeseori, utilizarea) pot fi, de obicei, identificate eficient şi urmărite 

prin colectarea şi investigarea informaţiilor anti-doping secrete „non-analitice” şi 

a informaţiilor. Asta înseamnă că OAD trebuie să-şi dezvolte funcţii de culegere 

eficientă şi operativă de informaţii secrete şi de investigare. AMAD a elaborat 

îndrumările pentru informații secrete și investigații introducând studii de caz 

pentru a ajuta organizațiile anti-doping să înțeleagă mai bine tipurile de informații 



 

secrete non-analitica, care pot apărea și să ofere sprijin și îndrumare semnatarilor 

în efortul lor de a respecta Codul și Standardele internaționale ).  

 

11.2 Culegerea de informaţii anti-doping secrete 

11.2.1 Organizațiile anti-doping trebuie să facă tot ce le stă în putere să se asigure 

că sunt capabile să culeagă şi să primească informaţii anti-doping secrete de la 

toate sursele disponibile, inclusiv, dar nu se limitează la sportivii şi personalul 

asistent al sportivilor (inclusiv asistenţa substanţială prevăzută în Art. 10.7.1 al 

Codului) şi membrii ai publicului (de exemplu, printr-o linie telefonică verde 

confidenţială), personalul de recoltare a probelor (fie prin rapoarte asupra 

misiunilor, rapoarte privind incidentele sau altfel), laboratoare, companii 

farmaceutice, alte organizații anti-doping, AMAD, federaţii naţionale, organe de 

aplicare a legii, alte organisme de reglementare şi organisme disciplinare şi mass-

media. 

11.2.2 OAD trebuie să aplice politici şi proceduri care să asigure faptul că 

informaţiile anti-doping secrete culese sau primite sunt manipulate într-o manieră 

sigură şi confidenţială, că sursele informaţiilor secrete sunt protejate şi că 

informaţiile secrete împărtăşite lor de către organele de aplicare a legii, de alte 

autorităţi relevante şi/sau de către terţe părţi sunt procesate, folosite şi făcute 

cunoscute doar în scopuri anti-doping legitime.  

11.3 Evaluarea şi analizarea informaţiilor anti-doping secrete 

11.3.1 OAD se vor asigura că sunt capabile să evalueze toate informaţiile anti-

doping secrete primite, cu privire la relevanţă, încredere şi acurateţe, luând în 

consideraţie natura sursei şi circumstanţele în care au fost culese sau primite 

informaţiile secrete.  



 

(Comentariu la 11.3.1: Există diferite modele care pot fi folosite ca bază pentru 

evaluarea şi analizarea informaţiilor anti-doping secrete. Există, de asemenea, 

baze de date şi sisteme de management al cazurilor, care pot fi folosite în sprijinul 

organizării, procesării, analizării şi verificării încrucişate a unor astfel de 

informaţii secrete). 

11.3.2 Toate informaţiile anti-doping secrete culese sau primite de către OAD 

trebuie comparate şi analizate pentru a se stabili şabloane, tendinţe şi relaţii care 

pot ajuta OAD în a dezvolta unei strategii anti-doping operative şi/sau în a stabili 

(atunci când informaţiile secrete sunt legate de un anumit caz) dacă există o cauză 

rezonabilă pentru a suspecta că a fost, probabil, comisă o încălcare a 

reglementărilor anti-doping, astfel încât să se justifice investigaţia ulterioară 

conform articolului 12 și a Standardului internaţional pentru managementul 

rezultatelor.  

11.4 Rezultatele informaţiilor secrete 

11.4.1 Informaţiile anti-doping secrete trebuie folosite pentru a se sprijini 

dezvoltarea următoarelor scopuri (fără a se limita la acestea), revizuirea şi 

modificarea planului de distribuire a testelor şi/sau pentru a se stabili când să se 

realizeze o testare ţintă, de fiecare dată cu respectarea articolului 4 şi /sau pentru a 

se întocmi dosare cu informaţii secrete ţintă, care să fie trimise spre investigare 

conform articolului 12.  

11.4.2 OAD trebuie să dezvolte şi să pună în aplicare politici şi proceduri pentru 

transmiterea de informaţii secrete (unde este cazul şi cu respectarea legilor în 

vigoare) altor Organizaţii Anti-Doping (de exemplu, dacă informaţiile secrete sunt 

legate de sportivi sau alte persoane aflate sub autoritatea acestora) şi/sau organelor 

de aplicare a legii şi/sau altor autorităţi de reglementare sau organisme disciplinare 

relevante (de exemplu, dacă informaţiile secrete sugerează că este posibil să se fi 



 

comis o infracţiune sau o încălcare a regulamentelor sau o încălcare a altor reguli 

de conduită).  

11.4.3 Organizațiile anti-doping trebuie să elaboreze și să implementeze politici și 

proceduri pentru a facilita și încuraja denunțătorii, așa cum este prevăzut în politica 

denunțătorului disponibilă pe site-ul AMAD. 

12.0 Investigaţiile 

12.1 Obiectiv 

Obiectivul articolului 12 este să se stabilească standardele pentru efectuarea 

eficientă şi operativă a investigaţiilor pe care Organizaţiile Anti-Doping trebuie să 

le implementeze conform Codului, inclusiv, dar fără a se limita la: 

a) Investigarea rezultatelor atipice, a rezultatelor atipice 

din pașaport (n.r. biologic) şi a rezultatelor pozitive 

legate de paşaport (n.r. biologic), conform 

Standardului internațional privind managementul 

rezultatelor ; 

b) Investigarea oricăror informaţii analitice şi/sau non-

analitice şi informaţii secrete, atunci când există o 

cauză rezonabilă să se suspecteze că probabil a fost 

comisă o încălcare a reglementărilor anti-doping, 

conform Standardului internațional privind 

managementul rezultatelor;  

c) Investigarea circumstanțelor din jurul și/sau care 

provin de la un rezultat analitic pozitiv pentru a obține 

informații secrete cu privire la alte persoane sau 

metode legate de dopaj (de exemplu, intervievarea 

sportivului relevant); și 



 

d) Când se dovedeşte o încălcare a reglementărilor anti-

doping de către un sportiv, se investighează dacă 

personalul asistent al sportivului sau alte persoane este 

posibil să fi fost implicate în acea încălcare, conform 

Art. 20 al Codului. 

12.1.1 În fiecare caz, scopul investigaţiei este să se obţină următoarele:  

a) să se elimine posibila încălcare/implicare într-o încălcare;  

b) să se construiască probe care să sprijine iniţierea unei proceduri pentru 

încălcarea reglementărilor anti-doping, conform Art. 8 al Codului; sau 

c) să furnizeze probe ale unei încălcări a Codului sau ale Standardelor 

internaționale. 

12.2 Investigarea posibilelor încălcări ale reglementărilor anti-doping 

12.2.1 Organizaţiile Anti-Doping se vor asigura că sunt capabile să investigheze 

confidenţial şi operativ orice informaţii analitice sau non-analitice sau informaţii 

secrete care indică faptul că există o cauză rezonabilă să se suspecteze că probabil 

a fost comisă o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform Standardului 

internațional privind managementul rezultatelor.  

(Comentariu la 12.2.1: Atunci când în cadrul tentativei de recoltare a probei unui 

sportiv se află informaţii care indică o posibilă evitare a recoltării probei, cu 

încălcarea Art. 2.3 al Codului sau o posibilă falsificare sau tentativă de falsificare 

a controlului doping, cu încălcarea Art. 2.5 al Codului, problema va fi investigată 

conform Standardului internațional pentru managementul rezultatelor). 

12.2.2 OAD va culege şi va înregistra toate informaţiile şi documentele relevante 

cât mai repede posibil, pentru a construi, pe baza acelor informaţii şi documente, 

probe admisibile şi de încredere în legătură cu o posibilă încălcare a 



 

reglementărilor anti-doping şi/sau pentru a identifica alte piste de anchetă care pot 

conduce la descoperirea de astfel de probe. OAD se va asigura că investigaţiile 

sunt realizate întotdeauna corect, obiectiv şi imparţial. Realizarea investigaţiilor, 

evaluarea informaţiilor şi a probelor identificate pe parcursul investigaţiei şi 

rezultatul investigaţiei trebuie să fie în întregime înregistrate în documente.  

(Comentariu la 12.2.2: Este important ca informaţiile să fie furnizate şi colectate 

de OAD care efectuează investigaţia cât mai repede posibil şi cât mai detaliat 

posibil, deoarece cu cât perioada dintre incident şi investigaţie este mai mare, cu 

atât este mai mare riscul ca anumite probe să nu mai existe.  

Investigaţiile nu trebuie realizate obtuz, urmărind un singur rezultat (de exemplu, 

instituirea unei proceduri privind încălcarea reglementărilor anti-doping de către 

un sportiv sau altă persoană). Dimpotrivă, investigatorul (investigatorii) trebuie să 

fie deschişi şi să ia în calcul toate posibilele rezultate în fiecare etapă a 

investigaţiei şi trebuie să caute să adune nu doar probele disponibile care indică 

faptul că există un caz, ci şi orice dovezi disponibile că nu există un caz de 

raportat).  

12.2.3 OAD trebuie să utilizeze rezonabil toate resursele investigative disponibile 

pentru efectuarea investigaţiei. Aceasta poate include obţinerea de informaţii şi 

asistenţă din partea organelor de aplicare a legii şi altor autorităţi relevante, 

inclusiv alte organe de reglementare. Însă, OAD trebuie să folosească la capacitate 

maximă toate resursele investigative aflate la dispoziţia sa, inclusiv programul 

Paşaportul biologic al sportivilor, competenţele investigative prevăzute de regulile 

în vigoare (de exemplu, autoritatea de a cere eliberarea de documente şi informaţii 

relevante şi autoritatea de a chestiona atât potenţialii martori, cât şi sportivul sau 

altă persoană care face obiectul investigaţiei) şi autoritatea de a sista o perioadă de 

suspendare impusă unui sportiv sau altei persoane, în schimbul acordării asistenţei 

substanţiale conform Art. 10.7.1 al Codului.  



 

12.2.4 Sportivii şi personalul asistent al sportivilor sunt obligaţi, conform Art. 21 al 

Codului, să coopereze în cadrul investigaţiilor realizate de Organizaţiile Anti-

Doping. Dacă nu respectă această cerinţă, trebuie să se ia măsuri disciplinare 

împotriva lor, conform reglementărilor în vigoare. Dacă modul în care se comportă 

ei subminează procesul de investigare (de exemplu, prin oferirea de informaţii 

false, care induc în eroare sau incomplete şi/sau prin distrugerea potenţialelor 

probe), OAD trebuie să instituie proceduri împotriva lor pentru încălcarea Art. 2.5 

al Codului (Falsificare sau tentativă de falsificare).  

12.3 Rezultatele investigaţiei 

12.3.1 OAD trebuie să decidă eficient şi fără întârziere dacă trebuie să se instituie 

proceduri împotriva sportivului sau altei persoane care să susţină comiterea unei 

încălcări a reglementărilor anti-doping. Aşa cum este prevăzut în Art. 13.3 al 

Codului, dacă o OAD nu reuşeşte să ia o astfel de decizie în termenul limită 

rezonabil stabilit de AMAD, AMAD poate alege să facă apel direct la CAS, ca şi 

cum OAD a stabilit o decizie conform căreia nu s-a comis nicio încălcare a 

reglementărilor anti-doping. Aşa cum se afirmă în comentariul la Art. 13.3 al 

Codului, însă, înainte de a întreprinde o astfel de acţiune, AMAD se va consulta cu 

OAD şi îi va oferi oportunitatea de a explica de ce nu s-a stabilit încă o decizie.  

12.3.2 Atunci când, pe baza rezultatelor investigaţiei, o OAD ajunge la concluzia 

că trebuie să se instituie proceduri împotriva sportivului sau a altei persoane care să 

susţină comiterea unei încălcări a reglementărilor anti-doping, aceasta va înştiinţa 

despre decizia respectivă în modul prevăzut în Standardul internațional pentru 

managementul rezultatelor şi va prezenta  procedurile împotriva sportivului sau a 

altei persoane în cauză, conform Art. 8 al Codului.  



 

12.3.3 Atunci când, pe baza rezultatelor investigaţiei, o OAD ajunge la concluzia 

că nu trebuie să prezinte  proceduri împotriva sportivului sau a altei persoane care 

să susţină comiterea unei încălcări a reglementărilor anti-doping: 

12.3.3.1Va înştiinţa în scris AMAD şi Federaţia Internaţională şi Organizaţia 

Naţională Anti-Doping ale sportivului sau ale altei persoane despre acea decizie, 

cu motive, conform Art. 14.1.4 al Codului. 

12.3.3.2 Va furniza alte informaţii despre investigaţie aşa cum se solicită în 

mod rezonabil de AMAD, Federaţia Internaţională şi/sau Organizaţia 

Naţională Anti-Doping pentru a se stabili dacă se face apel împotriva acestei 

decizii.  

12.3.3.3 În orice caz, se va lua în calcul dacă oricare din informaţiile secrete 

obţinute şi/sau lecţiile învăţate pe parcursul investigaţiei trebuie folosite 

pentru a influenţa dezvoltarea planului de distribuire a testelor şi/sau pentru 

planificarea testării ţintă şi/sau dacă trebuie împărtăşite altui organism 

conform Art. 11.4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTEA A PATRA: ANEXE 

Anexa A – Modificări pentru sportivii cu dizabilități 

 

A.1 Obiectiv 

Să se asigure că nevoile speciale ale sportivilor cu dizabilități sunt avute în vedere 

în cazul recoltării probei, atunci când este posibil, fără a se compromite integritatea 

şedinţei de recoltare a probei.  

A.2 Scop 

Stabilirea situaţiei în care modificările trebuie luate în consideraţie începe cu 

identificarea situaţiilor în care recoltarea probei implică sportivi cu dizabilități şi se 

încheie cu modificările procedurilor de recoltare a probei şi ale echipamentului, 

atunci când este necesar şi posibil. 

A. 3. Responsabilitatea 

A.3.1 Autoritatea de testare sau autoritatea de recoltare a probei (după caz) are 

responsabilitatea de a se asigura, atunci când este posibil, că OCD deţine 

informaţiile şi echipamentul pentru recoltarea probei necesare desfăşurării unei 

şedinţe de recoltare a probei pentru un sportiv cu dizabilități, inclusiv detalii ale 

unei astfel de dizabilități care poate afecta procedura de desfășurare a sesiunii de 

recoltare a probei.  

A.3.2 Responsabilitatea pentru recoltarea probei îi revine OCD.  

A.4 Cerinţe 

A.4.1 Toate aspectele înştiinţării şi recoltării probei pentru sportivii cu dizabilități 

vor fi îndeplinite în conformitate cu înştiinţarea şi procedurile de recoltare standard,  

dacă nu sunt necesare modificări pentru dizabilitatea sportivului.  



 

(Comentariu la A.4.1: în cazul unui sportiv cu dizabilități intelectuale, autoritatea 

de testare va decide dacă obţine consimțământul reprezentantului său cu privire la 

testare și informează autoritatea de recoltare și personalul de recoltare). 

A.4.2 În planificarea sau pregătirea şedinţei de recoltare probei, autoritatea de 

recoltare a probei şi OCD trebuie să aibă în vedere dacă va exista vreo recoltare a 

probei pentru sportivi cu dizabilități care ar putea necesita modificări de la 

procedurile standard de înştiinţare sau de recoltare a probei, inclusiv echipament 

pentru recoltarea probei şi stația de control doping.  

A.4.3 Autoritatea de recoltare a probei şi OCD au autoritatea de a opera modificări 

după cum impune situaţia, atunci când este posibil şi atâta timp cât aceste 

modificări nu compromit identitatea, securitatea şi integritatea probei. OCD va 

consulta sportivul pentru a determina ce modificări sunt necesare pentru 

dizabilitatea sportivului. Toate aceste modificări vor fi menţionate în documente. 

A.4.4 Sportivii cu un dizabilități intelectuale, fizice sau senzoriale pot fi asistaţi de 

către reprezentanţi sau personalul de recoltare a probei pe durata şedinţei de 

recoltare, atunci când aceştia sunt autorizaţi de către sportivi şi au aprobarea OCD.  

A.4.5 OCD poate decide dacă echipamentul alternativ de recoltare a probei sau o 

stație de control doping alternativă vor fi utilizate atunci când este necesar pentru 

a-i oferi sportivului posibilitatea de a emite proba, atât timp cât identitatea, 

securitatea şi integritatea probei nu vor fi afectate.  

A.4.6 Sportivilor care folosesc recipientele de recoltare a urinei sau sonde de urină 

li se solicită să elimine urina existentă din asemenea sisteme înainte de a emite 

proba de urină pentru analize. Atunci când este posibil, recoltarea de urină 

existentă sau sistemul de drenaj trebuie înlocuit cu un cateter sau un sistem de 

drenaj nou, nefolosit, înainte de recoltarea probei. Cateterul sau sistemul de drenaj 

nu este o parte prevăzută de echipamentul de recoltare a probei care trebuie 



 

asigurat de autoritatea de recoltare a probei; în schimb, este responsabilitatea 

sportivului să aibă echipamentul necesar în acest scop.  

A.4.7  Pentru sportivii cu deficiențe de vedere sau intelectuale, OCD și/sau 

sportivul pot stabili dacă va avea un reprezentant prezent pe parcursul sesiunii de 

recoltare a probei. În timpul sesiunii de recoltare a probei, un reprezentant al 

sportivului și/sau un reprezentant al OCD poate asista OCD/însoțitorul în timp ce 

sportivul emite proba de urină. Acest reprezentant sau acești reprezentanți nu pot 

observa în mod direct emiterea probei de urină, cu excepția cazului în care 

sportivul solicită acest lucru. 

A.4.8 OCD va înregistra modificările procedurilor standard de recoltare a probei 

pentru sportivii cu dizabilități, inclusiv orice modificare aplicabilă specificată 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa B – Modificări pentru sportivii minori 

 



 

B.1 Obiectiv 

Obiectivul este de a se asigura că nevoile speciale ale sportivilor minori sunt 

respectate, în ce priveşte emiterea probei, acolo unde este posibil, fără a se 

compromite integritatea şedinţei de recoltare a probei. 

B.2 Scop 

Stabilirea modificărilor necesare începe cu identificarea situaţiilor în care 

recoltarea de probe implică sportivi minori şi se încheie cu modificarea 

procedurilor de recoltare a probei, atunci când este necesar şi posibil. 

B.3 Responsabilitate  

B.3.1Autoritatea de testare are responsabilitatea de a se asigura, atunci când 

este posibil, că OCD deţine informaţiile necesare pentru a efectua şedinţa de 

recoltare a probei cu un sportiv minor. Acest lucru presupune, ori de câte ori este 

necesar, confirmarea consimţământul părinţilor pentru testarea oricărui sportiv 

minor.  

B.3.2 OCD are responsabilitatea recoltării probei. 

B.4 Cerinţe 

B.4.1 Toate aspectele înştiinţării şi recoltării probei pentru sportivii minori vor fi 

îndeplinite în conformitate cu înştiinţarea standard şi procedurile de recoltare a 

probei,  dacă nu sunt necesare modificări datorită faptului că sportivul este minor.  

B.4.2 În planificarea sau pregătirea şedinţei de recoltare probei, autoritatea de 

recoltare a probei şi OCD trebuie să aibă în vedere dacă va exista vreo recoltare de 

probe pentru sportivii minori care ar putea necesita modificări de la procedurile 

standard de înştiinţare sau de recoltare a probei. 



 

B.4.3 Autoritatea de recoltare a probei și OCD au autoritatea de a opera modificări 

aşa cum impune situaţia, atunci când este posibil şi atâta timp cât aceste modificări 

nu compromit identitatea, securitatea şi integritatea probei. Toate aceste modificări 

vor fi documentate. 

B.4.4 Sportivii minori trebuie înştiinţaţi în prezenţa unui reprezentant al sportivului 

(care să nu fie minor), alături de OCD/însoțitor şi pot alege să fie  însoţiţi de un 

reprezentant pe tot parcursul şedinţei de recoltare a probei. Chiar dacă sportivul 

minor renunţă la reprezentant, autoritatea de recoltare a probei sau OCD, după caz, 

vor analiza dacă este necesară prezenţa unei terţe persoane pe parcursul înştiinţării 

sportivului.  

B.4.5 Dacă minorul renunţă la dreptul de a avea un reprezentant pe parcursul 

şedinţei de recoltare a probei, acest lucru trebuie înregistrat în documente de către 

OCD. Acest lucru nu invalidează testul, dar trebuie menţionat. 

B.4.6 În cazul sportivilor minori, OCD va stabili cine poate fi prezent pe parcursul 

şedinţei de recoltare a probei, adică reprezentantul minorului să observe şedinţa de 

recoltare a probei, în plus față de un reprezentant la OCD/însoțitorului. Un 

reprezentant al minorului poate asista la emiterea probei ( inclusiv observarea 

directă a emiterii probei de urină decât dacă i se cere de către minor). 

Reprezentantul OCD / al însoţitorului doar îl va observa pe OCD / însoţitor când 

minorul emite proba de urină, dar fără a observa direct emiterea probei.  

B.4.7 Locul preferat pentru testarea unui sportiv minor în afara competiţiei este 

acolo unde este probabilă prezenţa unui reprezentant (care mu este minor) pe toată 

durata sesiunii de recoltarea a probei, de ex. locul de antrenament. 

B.4.8 Autoritatea de testare sau recoltare a probei (după caz) va analiza principala 

modalitate de acţiune în situaţia în care niciun reprezentant al sportivului (care nu 

este minor) nu este prezent la testarea unui sportiv minor  (de exemplu asigurându-



 

se că cel puțin o persoană de recoltare a probei este prezentă pe parcursul sesiunii 

de recoltare a probei minorului) şi va ajuta minorul în localizarea unui reprezentant 

pe care minorul îl solicită..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexa c – Recoltarea probelor de urină 



 

 

C.1  Obiectiv 

Recoltarea probei de urină a sportivului  într-o manieră care să asigure: 

a) Respectarea principiilor relevante ale precauţiilor standard recunoscute 

internaţional în domeniul sănătăţii, astfel încât sănătatea şi siguranţa 

sportivului şi a personalului de recoltare a probei să nu fie compromise;  

b) Proba are densitatea specifică potrivită pentru analiză şi volumul 

corespunzător de urină. Dacă proba nu îndeplineşte aceste cerinţe anulează 

validitatea probei pentru analiză. Stabilirea caracterului corespunzător al 

probei pentru analiză intră în sarcina laboratorului relevant, cu consultarea 

autorităţii de testare, pentru respectiva şedinţă de recoltare a probei .   

(Comentariu la C,1 , b): Măsurătorile luate pe teren pentru densitatea 

specifică potrivită pentru analiză și volumul potrivit de urină pentru analiză 

sunt de natură preliminară, pentru a evalua dacă proba îndeplinește 

cerințele pentru analiză. Este posibil să existe discrepanțe între citirile de pe 

teren și cele finale de laborator, datorită preciziei echipamentului de 

laborator. Analiza din laborator va fi considerată finală, iar astfel de 

discrepanțe (dacă există) nu vor constitui o bază pentru ca sportivii să 

încerce să invalideze sau să conteste un rezultat analitic pozitiv). 

c) Proba nu a fost manipulată, substituită, contaminată sau falsificată în orice 

alt fel; 

d) Proba este identificată corect şi cu precizie; şi 

e) Proba este sigilată în siguranţă, într-un kit care să evidenţieze orice 

tentativă de falsificare. 



 

C.2  Scop 

Recoltarea probei de urină începe cu informarea sportivului în ce priveşte cerinţele 

necesare recoltării probei şi se încheie cu îndepărtarea oricărui rest de urină rămas 

la sfârşitul şedinţei de recoltare a probei sportivului. 

C.3 Responsabilitatea 

C.3.1 OCD are responsabilitatea de a se asigura că fiecare probă este recoltată, 

identificată şi sigilată corect.  

C.3.2 OCD/ însoţitorul are responsabilitatea de a fi martor direct la emiterea probei 

de urină.  

C.4 Cerinţe 

C.4.1 OCD se va asigura că sportivul este informat în ce priveşte cerinţele şedinţei 

de recoltare a probei, inclusiv orice fel de modificări prevăzute în Anexa B – 

Modificări pentru sportivii cu handicap.  

C.4.2 OCD se va asigura că sportivului i se oferă posibilitatea de a alege 

recipientul de recoltare a probei. Dacă tipul handicapului unui sportiv presupune ca 

ea / el să folosească echipament suplimentar sau alt tip de echipament aşa cum se 

menţionează în Anexa A - Modificări pentru sportivii cu handicap, OCD va 

inspecta acel echipament pentru a se asigura că nu va fi afectată identitatea sau 

integritatea probei.  

C.4.3  Atunci când sportivul alege un recipient de recoltare, ca şi în cazul tuturor 

celorlalte echipamente de recoltare a probei care păstrează direct proba de urină, 

OCD va îndruma sportivul să verifice dacă toate sigiliile echipamentului selectat 

sunt intacte şi dacă echipamentul nu a fost falsificat. Dacă sportivul nu este 

mulţumit de echipamentul selectat el / ea poate alege altul. Dacă sportivul nu este 

mulţumit de nici un echipament disponibil, OCD va înregistra acest lucru. Dacă 



 

OCD nu este de acord cu opinia sportivului conform căreia toate echipamentele 

disponibile sunt nesatisfăcătoare, OCD va sfătui sportivul să continue şedinţa de 

recoltare a probei. Dacă OCD este de acord cu sportivul privind faptul că toate 

echipamentele disponibile pentru recoltare sunt nesatisfăcătoare, OCD va încheia 

şedinţa de recoltare a probei de urină a sportivului şi va înregistra acest lucru.  

C.4.4 Sportivul trebuie să deţină controlul asupra recipientelor de recoltare şi 

asupra oricărei probe oferite înainte de sigilarea probei (sau a probei parţiale), dacă 

nu este solicitată asistenţa pentru sportivii cu dizabilități aşa cum se menţionează în 

Anexa A - Modificări pentru sportivii cu handicap. Asistenţa suplimentară poate fi 

oferită în circumstanţe excepţionale oricărui sportiv de către reprezentantul 

sportivului sau personalul pentru recoltarea probei pe parcursul şedinţei de 

recoltare, atunci când este autorizat de către sportiv şi acceptat de OCD. 

C.4.5 OCD/ însoţitorul care este martor la emiterea probei trebuie să fie de acelaşi 

sex cu sportivul care emite proba și unde este cazul, pe baza sexului evenimentului 

sportiv la care participă sportivul.  

C.4.6 OCD / însoţitorul se va asigura, acolo unde se poate, că sportivul se spală 

foarte bine pe mâini, doar cu apă, înainte de a emite proba sau poartă mănuşi 

adecvate (de ex. de unică folosință) pe durata emiterii probei. 

C.4.7 OCD/ însoţitorul şi sportivul trebuie să se deplaseze într-o zonă privată 

pentru a emite proba.  

C.4.8 OCD/ însoţitorul se va asigura că are suficientă vizibilitate la emiterea 

probei de către sportiv şi va continua să aibă sub observaţie proba după emitere 

până când proba este sigilată. Pentru a se asigura o vizibilitate clară şi 

neobstrucţionată a emiterii probei, OCD / însoţitorul va instrui sportivul să dea jos 

sau să adapteze îmbrăcămintea care restricţionează vizibilitatea clară a emiterii 

probei.  



 

C.4.9 OCD / însoţitorul se va asigura că urina emisă de sportiv este colectată în 

recipientul de recoltare, la capacitatea sa maximă și în continuare sportivul este 

încurajat să-și golească complet  vezica în toaletă. OCD va verifica, de faţă cu  

sportivul, că a fost emisă o cantitate de urină suficientă pentru analiză. 

C.4.10 Atunci când cantitatea de urină emisă de sportiv este insuficientă, OCD va 

efectua o procedură de recoltare parţială a probei, aşa cum se menţionează în 

Anexa E – Probe de urină – cantitate insuficientă.  

C.4.11 Atunci când cantitatea de urină emisă de sportiv este suficientă, OCD va 

îndruma sportivul să selecteze un kit de recipiente pentru recoltarea probei care să 

conţină sticlele sau recipientele A şi B, conform Anexei C.4.3.  

C.4.12 După ce kitul pentru recoltarea probei a fost selectat, OCD şi sportivul 

trebuie să verifice că toate codurile numerice ale probei se potrivesc şi că acest cod 

numeric este înregistrat corect de către OCD pe formularul de control doping. Dacă 

sportivul sau OCD descoperă că numerele sunt diferite, OCD va îndruma sportivul 

să aleagă alt kit în conformitate cu anexa C.4.3. OCD va înregistra acest lucru.  

C.4.13 Sportivul trebuie să toarne cantitatea minimă de urină necesară pentru 

analiză în sticla sau recipientul B (cel puţin 30 ml) şi apoi să toarne restul de urină 

în sticla sau recipientul A (cel puţin 60 ml). Cantitatea de urină adecvată pentru 

analiză trebuie privită ca un minim absolut. Dacă este o cantitate de urină mai mare 

decât cea necesară pentru analiză, OCD se va asigura că sportivul umple sticla sau 

recipientul A la maxim, atât cât este recomandat de producătorul echipamentului. 

Dacă tot mai rămâne urină, OCD se va asigura că sportivul umple sticla sau 

recipientul B la maxim, atât cât este recomandat de producătorul echipamentului. 

OCD va instrui sportivul să se asigure că rămâne o cantitate mică de urină în 

recipientul de recoltare, explicând că acest lucru va permite OCD să verifice dacă 

urina reziduală este în concordanţă cu prevederile anexei C.4.15.  



 

C.4.14 Sportivul va sigila sticlele sau recipientele aşa cum a fost instruit de către 

OCD. OCD va verifica în faţa sportivului dacă sticlele sau recipientele au fost 

sigilate corespunzător. 

C.4.15 OCD va verifica urina rămasă în recipientul de recoltare, pentru a stabili 

dacă proba are densitatea specifică necesară pentru analiză. Dacă verificările OCD 

indică faptul că proba nu are densitatea specifică necesară pentru analiză, OCD va 

urma instrucţiunile din Anexa F (Probe de urină care nu îndeplinesc cerinţa 

referitoare densitatea specifică necesară pentru analiză).  

C.4.16 Urina va fi aruncată doar după ce sticlele sau recipientele A şi B au fost 

sigilate şi după ce urina reziduală a fost verificată în conformitate cu prevederile 

anexa C.4.15. 

C.4.17 Sportivului i se va oferi posibilitatea de a asista la aruncarea urinei 

reziduale, care nu va fi trimisă pentru analiză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa D – Recoltarea probelor de sânge 



 

 

D.1 Obiectiv 

Să se recolteze proba de sânge a unui sportiv într-o manieră care să asigure: 

a) Respectarea principiilor relevante ale precauţiilor standard recunoscute 

internaţional în domeniul sănătăţii şi recoltarea de către o persoană calificată 

corespunzător, astfel încât sănătatea şi siguranţa sportivului şi a personalului 

de recoltare a probei să nu fie compromise; 

b) Proba are calitatea şi cantitatea care să respecte îndrumările analitice 

relevante; 

c) Proba nu a fost manipulată, substituită, contaminată sau falsificată în orice 

alt fel; 

d) Proba este identificată corect şi cu precizie; şi 

e) Proba este sigilată corespunzător într-un kit kit care să evidenţieze orice 

tentativă de falsificare. 

D.2 Scop 

Recoltarea probei de sânge începe cu informarea sportivului în ce priveşte cerinţele 

necesare recoltării probei şi se încheie cu depozitarea corectă a probei înainte de 

expedierea către laboratorul care va analiza proba. 

D.3 Responsabilitatea 

D.3.1 OCD are responsabilitatea de a se asigura că: 

a) fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect; şi 

b) toate probele sunt depozitate corect şi expediate în conformitate cu 

îndrumările analitice relevante.  



 

D.3.2 Ofiţerul pentru recoltarea probei de sânge (ORS) are responsabilitatea de a 

recolta proba de sânge, răspunzând întrebărilor adecvate în timpul recoltării probei 

şi îndepărtând corect echipamentul de recoltare a probei de sânge care nu a fost 

folosit în desfăşurarea şedinţei de recoltare a probei.  

D.4 Cerinţe 

D.4.1 Procedurile care implică recoltarea de probe de sânge vor fi în conformitate 

cu reglementările şi standardele locale privind precauţiile în domeniul sănătăţii, 

acolo unde acele standarde şi cerinţe exced cerinţelor prevăzute mai jos.  

D.4.2 Echipamentul de recoltare a probei de sânge trebuie să conţină: 

a) colectarea eprubetei (lor) care îndeplinesc cerințele articolului 6.3.4, 

și/sau 

b) sticlele/recipientele A și B  pentru transportarea în siguranță a eprubetelor 

de recoltare, și/sau 

c) etichete unice pentru eprubetele de recoltare cu un cod al probei, și/sau 

d) alte tipuri de echipament care să fie folosite la recoltarea de sânge așa 

cum prevede articolul 6.3.4 și Îndrumările de recoltare a probei  ale AMAD. 

D.4.3 OCD se va asigura că sportivul este înştiinţat corespunzător cu privire la 

cerinţele recoltării  probei, inclusiv orice modificări prevăzute în Anexa A – 

Modificări pentru sportivii cu dizabilități.  

D.4.4  OCD/ însoţitorul şi sportivul trebuie să se deplaseze în zona în care se 

recoltează proba. 

D.4.5 OCD/ORS trebuie să se asigure că sportivului îi sunt oferite condiţii 

confortabile şi vor instrui sportivul să rămână aşezat, în poziţie normală, cu 

picioarele pe podea, timp de cel puţin 10 minute înainte de recoltarea probei.  



 

D.4.6 OCD/ORS  trebuie să îndrume sportivul să selecteze kitul (kiturile) de 

recoltare necesar recoltării probei şi să verifice dacă echipamentul selectat nu a fost 

falsificat şi dacă sigiliile sunt intacte. Dacă sportivul nu este mulţumit de 

echipamentul selectat, el/ ea poate alege altul. Dacă sportivul nu este mulţumit de 

nici un echipament disponibil , OCD va înregistra acest lucru. Dacă OCD nu este 

de acord cu opinia sportivului conform căreia toate echipamentele disponibile sunt 

nesatisfăcătoare, OCD va îndruma sportivul să continue şedinţa de recoltare a 

probei. Dacă OCD este de acord cu sportivul privind faptul că toate echipamentele 

de recoltare disponibile sunt nesatisfăcătoare, OCD va încheia şedinţa de recoltare 

a probei şi va înregistra acest lucru.  

D.4.7 După ce kitul de recoltare a probei a fost selectat, OCD şi sportivul trebuie 

să verifice că toate codurile numerice ale probei se potrivesc şi că acest cod 

numeric al probei este înregistrat corect de către OCD în formularul de control 

doping. Dacă sportivul sau OCD descoperă că numerele sunt diferite, OCD va 

îndruma sportivul să aleagă alt kit. OCD va înregistra acest aspect.  

D.4.8 ORS trebuie să verifice cea mai potrivită zonă pentru înțepătură care să nu-i 

afecteze sportivului performanţa. Nu trebuie să fie brațul de bază, doar dacă ORS 

consideră că acela este brațul cel mai potrivit. ORS va curăța brațul cu un tampon 

steril dezinfectant și, dacă i se solicită, să aplice un garou. ORS trebuie să 

recolecteze proba de sânge dintr-o venă superficială în eprubetă. Garoul, dacă a 

fost aplicat, va fi îndepărtat imediat după ce s-a înţepat vena.  

D.4.9 Cantitatea de sânge recoltată trebuie să fie suficientă pentru a îndeplini 

cerinţele analitice relevante pentru a putea fi analizată proba, după cum este stabilit 

în cadrul Îndrumărilor pentru Recoltarea Probelor e, elaborate de AMAD. 

D.4.10 Atunci când cantitatea de sânge care poate fi recoltată de la sportiv din 

prima încercare este insuficientă, ORS va repeta procedura, până la un număr 



 

maxim de trei (3) încercări. Dacă, după cele trei (3) încercări nu se recoltează o 

cantitate suficientă de sânge, ORS va informa OCD. OCD va încheia  recoltarea 

probei de sânge şi va înregistra motivele pentru care a încheiat şedinţa. 

D.4.11 ORS va aplica un bandaj pe zona/ zonele afectate.  

D.4.12 ORS trebuie să îndepărteze echipamentul folosit pentru recoltarea probei de 

sânge care nu este necesar pentru finalizarea şedinţei de recoltare a probei, în 

conformitate cu standardele locale cerute pentru mânuirea sângelui. 

D.4.13 Dacă proba necesită o procesare ulterioară la faţa locului, cum ar fi 

centrifugarea sau separarea serului (de ex., în cazul probelor ce urmează a fi 

folosite în legătură cu programul paşaportului biologic al sportivului, când se 

oprește fluxul sanguin, ORS va scoate eprubeta din suport şi va omogeniza sângele 

din eprubetă manual, răsturnând uşor eprubeta de cel puţin trei (3) ori). Sportivul 

va rămâne în zona de recoltare și va observa să proba până în momentul sigilării în 

kitul securizat. 

D.4.14 Sportivul trebuie să sigileze kitul pentru recoltare, aşa cum a fost îndrumat 

de către OCD. OCD va verifica în faţa sportivului dacă recipientele au fost sigilate 

corespunzător. Sportivul şi OCD/ORS vor semna formularul de control doping. 

D.4.15 Proba sigilată va fi păstrată într-o manieră care să protejeze integritatea, 

identitatea şi securitatea ei, înainte de transportarea de la staţia de control doping 

către laboratorul care va analiza proba. 

D.4.16 Probele de sânge vor fi transportate în conformitate cu articolul 9 și 

Îndrumările de recoltare a probei  ale AMAD.. Procedura de transport intră în 

responsabilitatea OCD. Probele de sânge vor fi transportate într-un echipament 

care să păstreze integritatea probelor în timp, indiferent de modificările 

temperaturii exterioare. Echipamentul de transport va fi transportat prin mijloace 

sigure, folosindu-se o metodă autorizată de autoritatea de testare sau de recoltare.  



 

(Comentariu la D.4: cerințele acestei Anexe se aplică probelor de sânge prelevate 

pentru analiza standard, precum și pentru pașaportul biologic al sportivului. 

Cerințele suplimentare aplicabile doar pașaportului biologic al sportivului sunt 

cuprinse în Anexa I.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa E – Probe de urină – Cantitate insuficientă 

 

E.1 Obiectiv 

Să se asigurare că, în cazul în care nu a fost oferită o cantitate de urină suficientă 

pentru analiză, procedurile adecvate sunt urmate corespunzător. 



 

E.2 Scop 

Procedura începe cu informarea sportivului că proba pe care a emis-o nu are 

cantitatea suficientă pentru analiză şi se încheie cu oferirea unei probe în cantitate 

suficientă. 

E.3 Responsabilitatea 

OCD are responsabilitatea de a declara proba ca fiind în cantitate insuficientă şi de 

a recolta probă/probe suplimentare pentru a obţine o probă combinată în cantitate 

suficientă. 

E.4 Cerinţe 

E.4.1 Dacă proba recoltată este în cantitate insuficientă, OCD trebuie să informeze 

sportivul că o altă probă va fi recoltată pentru  a îndeplini cerinţele referitoare la 

cantitatea de urină necesară pentru analiză. 

E.4.2 OCD va îndruma sportivul să selecteze echipamentul de recoltare a probei 

parţiale în conformitate cu Anexa C.4.3.  

E.4.3 OCD va îndruma apoi sportivul să deschidă echipamentul respectiv, să 

toarne proba insuficientă în recipientul nou (cu excepţia cazului în care procedurile 

autorităţii de recoltare a probei permit păstrarea probei insuficiente în recipientul 

original) şi să îl sigileze folosind un sistem de sigilare al probei parțiale, aşa cum a 

fost îndrumat de OCD. OCD va verifica, în faţa sportivului, că recipientul nou (sau 

recipientul de recoltare original, dacă este cazul) a fost sigilat corespunzător.  

E.4.4 OCD trebuie să înregistreze cod numeric al probei parțiale și identitatea 

probei insuficiente în formularul de control doping și să confirme acuratețea 

informațiilor cu sportivul. OCD va păstra controlul asupra probei parţiale sigilate. 



 

E.4.5 În timp ce aşteaptă să emită proba suplimentară, sportivul trebuie să rămână 

sub observaţie permanentă şi să i se ofere posibilitatea de a se hidrata, conform 

articolului 7.3.3. 

E.4.6 Când sportivul este capabil să ofere proba suplimentară, procedurile pentru 

recoltarea probei vor fi repetate aşa cum sunt menţionate în Anexa C – Recoltarea 

probelor de urină, până când va fi recoltată o cantitate suficientă de urină prin 

combinarea probei/ probelor iniţiale cu cea / cele suplimentare.  

E.4.7 După fiecare probă emisă, OCD şi sportivul vor verifica integritatea 

sigiliului/ sigiliilor recipientului/ recipientelor care conţin proba/ probele 

insuficiente emise anterior. Orice nereguli referitoare la integritatea sigiliului/ 

sigiliilor vor fi înregistrate de către OCD şi investigate conform Anexei A – 

Analizarea unei posibile nerespectări a reglementărilor anti-doping din Standardul 

internațional pentru managementul rezultatelor. 

E.4.8 OCD trebuie apoi să îndrume sportivul să rupă sigiliul/ sigiliile şi să combine 

probele, asigurându-se că probele suplimentare sunt adăugate în ordinea recoltării 

la proba parţială originală, cel puţin până când se ajunge la cantitatea de urină 

necesară pentru analiză. 

E.4.9 OCD şi sportivul vor continua conform Anexa C.4.12 sau anexa C.4.14, după 

caz.  

E.4.10 OCD va verifica urina rămasă, în conformitate cu anexa C.4.15, pentru a 

stabili că îndeplineşte cerinţa referitoare la densitatea specifică necesară pentru 

analiză, conform anexei F. 

E.4.11  Urina va fi aruncată doar după ce sticlele sau recipientele A şi B au fost 

umplute la maximul capacităţii lor, conform anexa C.4.14 iar urina reziduală a fost 

verificată, conform anexa C.4.15. Cantitatea de urină necesară pentru analiză va fi 

privită ca un minim absolut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa F – Probe de urină care nu îndeplinesc cerinţele referitoare la 

densitatea specifică necesară pentru analiză 

 

F.1 Obiectiv 

Să se asigure că, atunci când proba de urină nu îndeplineşte cerinţele referitoare la 

densitatea specifică necesară pentru analiză, sunt aplicate procedurile adecvate. 

F.2 Scop 



 

Procedura începe cu informarea sportivului de către OCD asupra faptului că este 

necesară de o probă suplimentară şi se încheie cu recoltarea unei probe care să 

îndeplinească cerinţele referitoare densitatea specifică necesară pentru analiză sau 

cu măsurile adecvate luate de autoritatea de testare, dacă este necesar. 

F.3 Responsabilitatea 

F.3.1 Autoritatea de recoltare a probei are responsabilitatea de a stabili procedurile 

necesare pentru a se asigura că este recoltată o probă corespunzătoare. Dacă proba 

recoltată iniţial nu îndeplineşte cerinţele referitoare la densitatea specifică necesară 

pentru analiză.  

F.3.2 OCD este responsabil cu recoltarea de probe suplimentare, până când se 

obţine o probă corespunzătoare.   

F.4 Cerinţe 

F.4.1 OCD va stabili dacă au fost sau nu respectate cerinţele referitoare la 

densitatea specifică necesară pentru analiză.  

F.4.2 OCD va informa sportivul că trebuie să mai emită o probă.  

F.4.3 În timp ce aşteaptă să emită o probă suplimentară, sportivul trebuie să 

rămână sub observaţie permanentă și sportivul va fi sfătuit să nu se hidrateze, 

deoarece acest lucru ar putea întârzia emiterea unei probe corespunzătoare. În 

anumite circumstanţe, hidratarea suplimentară după emiterea unei probe 

nesatisfăcătoare poate fi urmată de o încălcare a reglementărilor articolului 2.5 din 

Cod. 

(Comentariu la F.4.3: este responsabilitatea sportivului să emită o probă cu 

densitatea specifică necesară pentru analiză. Personalul de recoltare a probei va 

informa sportivul și personalul asistent al sportivului, după caz, despre această 

cerință, în momentul înștiințării, pentru a descuraja hidratarea excesivă înainte de 



 

emiterea de către sportiv a primei probe. Dacă prima probă a sportivului nu are o 

densitate specifică necesară pentru analiză, sportivul va fi atenționat să nu se mai 

hidrateze până la emiterea unei probe cu densitatea specifică necesară pentru 

analiză 

F.4.4 Când sportivul este capabil să emită proba suplimentară, OCD va repeta 

procedurile pentru recoltarea probei aşa cum sunt stabilite în Anexa C – Recoltarea 

probelor de urină. 

F.4.5 OCD va continua recoltarea probelor suplimentare până când sunt îndeplinite 

cerinţele pentru densitatea specifică necesară pentru analiză, sau până când OCD 

stabileşte că există circumstanţe excepţionale, adică este imposibilă continuarea 

şedinţei de recoltare a probelor. Astfel de circumstanţe excepţionale vor fi 

înregistrate corespunzător de către OCD în documente.  

(Comentariu la a F.4.5: autoritățile de recoltare a probei și ODC trebuie să se 

asigure că dispun de echipament adecvat conform cerințelor anexei F. OCD 

trebuie să aştepte atât cât este necesar pentru recoltarea unei(unor) astfel de 

probe suplimentare. Autoritatea de testare poate specifica procedurile de urmat de 

către OCD în vederea stabilirii existenţei unor circumstanţe excepţionale care fac 

imposibilă continuarea şedinţei de recoltare a probei.) 

F.4.6 OCD vă înregistra în documente că probele recoltate aparţin unui singur 

sportiv, precum şi ordinea în care probele au fost emise. 

F.4.7 OCD va continua apoi şedinţa de recoltare a probei conform Anexa F.4.17. 

F.4.8 OCD va trimite laboratorului pentru analiză toate probele care au fost 

recoltate, indiferent dacă ele îndeplinesc sau nu cerinţele referitoare la densitatea 

specifică necesară pentru analiză.  



 

F.4.9 Atunci când se recoltează două (2) probe de la un sportiv, pe durata aceleiași 

ședințe de recoltare, ambele probe vor fi analizate de laborator. În cazurile în care 

se recoltează trei (3) sau mai multe probe pe durata aceleiași ședințe de recoltare, 

laboratorul va stabili prioritățile și va analiza prima și următoarea probă recoltată  

cu cel mai ridicat volumul specific, așa cum este înregistrat în formularul de 

control doping. Laboratorul, împreună cu autoritatea de testare pot stabili dacă și 

celelalte probe trebuie analizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa G – Cerinţe privind personalul de recoltare a probei 

 

G.1 Obiectiv 

Să se asigure că personalul de recoltare a probei nu se află în conflict de interese şi 

are calificările şi experienţa necesare pentru a conduce şedinţele de recoltare a 

probei. 



 

G.2 Scop 

Cerinţele privind personalul de recoltare a probei încep o dată cu elaborarea 

competenţelor necesare pentru personalul de recoltare a probei şi se încheie cu 

oferirea acreditării pentru identificare.  

G.3 Responsabilitatea 

Autoritatea de recoltare a probelor este responsabilă pentru toate activităţile 

menţionate în această Anexă H.  

G.4 Cerinţe – Calificări şi instruire 

G.4.1 Autoritatea de recoltare a probelor: 

a) va stabili competenţa necesară şi cerinţele referitoare la calificarea pentru 

poziţiile de OCD, însoţitor şi ORS; şi 

b) va elabora declaraţii de responsabilitate pentru personalul de recoltare a 

probei, care să evidenţieze responsabilităţile acestora. Cerinţe minime: 

i) membrii personalului de recoltare a probei nu trebuie să fie minori; 

şi 

ii) ORS trebuie să aibă calificările adecvate şi îndemânarea practică 

necesară pentru a recolta sânge din venă. 

G.4.2 Autoritatea de testare se va asigura că personalul de recoltare a probei care  

semnează un acord privind conflictul de interese, confidențialitatea și conduita.   

G.4.3 Personalul de recoltare a probei nu va participa la o sesiune de recoltare dacă 

acesta are un interes în ceea ce privește rezultatul unei sesiuni de recoltare. 

Personalul de recoltare a probei este suspectat că are un astfel de interes dacă: 



 

a) este implicat în participarea sau administraţia sportului pentru care este 

efectuată testarea; sau 

b) există legături de rudenie sau are legături personale cu un sportiv care ar 

putea emite o probă în cadrul acelei şedinţe de recoltare, 

c) există în mod activ membrii de familie implicați în activitățile zilnice ale 

sportului la nivelul la care se desfășoară testarea (de exemplu, administrare, 

antrenor, antrenament, funcționare, competițional, medical); 

d) sunt implicați în afaceri, au un interes financiar sau o miză personală într-

un sport în care are sportivi sunt supuși testării; 

e) beneficiază sau poate beneficia de câștig sau avantaj personal și/sau 

profesional direct sau indirect de la o terță parte datorită propriilor decizii 

luate prin funcția lor oficială; și/sau 

f) par să aibă interese private sau personale care să afecteze capacitatea lor 

de a-și îndeplini sarcinile cu integritate într-o manieră independentă și 

oportună. 

G.4.4 Autoritatea de recoltare a probei trebuie să stabilească un sistem prin care să 

se asigure că personalul de recoltare a probei este instruit corespunzător pentru a-şi 

îndeplini sarcinile. 

G.4.4.1 Programul de instruire pentru ORS trebuie să includă cel puţin studierea 

tuturor cerinţelor relevante pentru procesul de testare şi familiarizarea cu 

precauţiile standard relevante din domeniul sănătăţii.  

G.4.4.2 Programul de instruire pentru OCD trebuie să cuprindă, ca o cerinţă 

minimă, următoarele: 



 

a) instruirea teoretică aprofundată în ceea ce priveşte acele activități 

de control doping relevante pentru poziţia de OCD; 

b) observarea tuturor activităţilor sesiunii de control doping care intră 

în responsabilitatea OCD, aşa cum este prevăzut în prezentul standard,  

preferabil la faţa locului; şi 

c) efectuarea satisfăcătoare a unei şedinţe complete de recoltare a 

probei la faţa locului sub observaţia unui ofiţer de control doping calificat 

sau a unei persoane cu calificare similară. Cerinţa referitoare la emiterea 

propriu-zisă a probei nu va fi inclusă în observarea la faţa locului. 

G.4.4.3 Programul de instruire pentru însoţitori va include toate cerinţele relevante 

pentru procesul de recoltare a probei, inclusiv, dar nu se limitează la  situațiile care 

se referă la nerespectarea obligațiilor, sportivi minori și/sau sportivi cu dizabilități. 

G.4.4.4 O autoritate de recoltare a probelor care recoltează probe de la sportivii cu 

naţionalitate diferită de cea a personalului de recoltare a probei (de ex., la 

manifestări sportive internaţionale sau într-un context în afara competiţiei) trebuie 

să asigure că acest personal de recoltare a probei este instruit corespunzător în 

vederea îndeplinirii sarcinilor cu privire la astfel de sportivi. 

G.4.4.5 Autoritatea de recoltare a probelor va păstra datele înregistrate referitoare 

la educaţia, instruirea, abilităţile şi experienţa personalului de recoltare a probei.  

G.5 Cerinţe – Acreditare, reacreditare şi delegare 

G.5.1 Autoritatea de recoltare a probelor trebuie să stabilească un sistem pentru 

acreditarea şi reacreditarea personalului de recoltare a probei.  

G.5.2 Autoritatea de recoltare a probelor se va asigura că personalul de recoltare a 

probei a încheiat programul de instruire şi este familiarizat cu cerinţele prezentului 

standard internaţional pentru testare şi investigaţii (inclusiv în ce priveşte 



 

recoltarea de probe de la sportivii de naţionalitate diferită de cea a personalului de 

recoltare a probei, acolo unde se aplică Anexa G.4.4.4), înainte de obţinerea 

acreditării. 

G.5.3 Acreditarea va fi valabilă maxim doi (2) ani. Personalul de recoltare a probei 

va fi supus unei evaluări (teoretice și/sau practice)înainte de acreditate și trebuie să 

repete un program complet de instruire dacă nu a participat la activităţi de recoltare 

timp de 1 an înainte de reacreditare. 

G.5.4 Numai personalul de recoltare a probei care are o acreditare recunoscută de 

către autoritatea de recoltare a probelor va fi autorizat să conducă activităţi de 

recoltare a probei în numele autorităţii de recoltare a probelor.  

G.5.5 Autoritatea de recoltare a probei va elabora un sistem de monitorizare a 

performanței personalului de recoltare pe perioada acreditării, inclusiv definirea și 

punerea în aplicare a criteriilor de revocare a acreditării. 

G.5.6 Ofiţerii de control doping pot să participe personal la orice activitate din 

cadrul şedinţei de recoltare a probei, cu excepţia recoltării de sânge dacă nu sunt 

calificaţi în acest sens, sau pot desemna un însoţitor să efectueze activităţile 

specifice care intră în responsabilităţile autorizate ale însoţitorului, astfel cum sunt 

stabilite de autoritatea de recoltare a probei.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa H – Testarea la evenimentele sportive 

 

H.1Obiective 

 Pentru a se asigura că există o procedură de urmat atunci când o solicitare este 

făcută de OAD de a li se acorda permisiunea să realizeze testări la un eveniment 

sportiv când nu au reuşit să ajungă la o înţelegere cu privire la această testare cu 

organismul care guvernează evenimentul sportiv. Obiectivul AMAD în luarea în 

consideraţie a unor astfel de solicitări este: 

a) să încurajeze colaborarea şi coordonarea între diferite OAD, pentru a optimiza 

operativitatea programelor lor de testare,  



 

b0 să se asigure că responsabilităţile fiecărei OAD sunt gestionate corect, 

c) să evite perturbarea operativităţii şi hărţuirea sportivilor.  

H.2 Scop 

Procedura începe în momentul în care organizația anti-doping care nu este 

responsabilă pentru inițierea sau direcționarea testării la un eveniment sportiv 

contacteză în scris organul de conducere al evenimentului sportiv pentru a solicita 

permisiunea de a efectua testarea și se încheie cu emiterea unei decizii AMAD cu 

privire la cine va fi responsabil de efectuarea testării la evenimentul sportiv. 

H.3 Responsabilitatea 

Atât organizația anti-doping care solicită permisiunea de a efectua testarea la un 

eveniment sportiv cât și organismul de conducere al evenimentului trebuie să 

colaboreze și, dacă este posibil, să coordoneze testarea la evenimentul sportiv, însă, 

dacă acest lucru nu este posibil, ambele organizații anti-doping trebuie să își 

prezinte motivele în fața AMAD în termenele prezentate. Atunci, AMAD are 

responsabilitatea de a examina circumstanțele și de a emite o decizie în 

conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta anexă. 

H.4 Cerințe 

Orice OAD care nu este responsabilă cu iniţierea şi conducerea testării la un 

eveniment sportiv, conform Art. 5.3.2 al Codului, dar care, totuşi, doreşte să 

efectueze testări la evenimentul respectiv, înainte de a contacta AMAD, va cere 

permisiunea organismului care guvernează evenimentul, printr-un formular scris, 

prezentând toate motivele care sprijină demersul.  

H.4.1 Cererea respectivă va fi trimisă organismului care guvernează evenimentul 

cu 35 de zile înainte de începerea evenimentului (cu alte cuvinte, cu 35 de zile 



 

înainte de începerea perioadei „în competiţie”, aşa cum a fost definită în regulile 

Federaţiei Internaţionale a acelui sport).  

H.4.2 Dacă organismul care guvernează evenimentul sportiv refuză sau nu 

răspunde în 7 zile de la primirea cererii, OAD solicitantă poate trimite la AMAD 

(cu o copie la organismul de guvernare) o solicitare scrisă, prezentând toate 

motivele care sprijină demersul, o descriere a situaţiei şi toată corespondenţa 

relevantă dintre organismul de guvernare şi OAD solicitantă. O astfel de solicitare 

trebuie primită de AMAD cu cel puţin 21 de zile înainte de începerea 

evenimentului.  

H.4.3 În urma primirii unei astfel de solicitări, AMAD va cere imediat 

organismului de guvernare să-şi exprime poziţia sa faţă de cerere şi motivele 

refuzului. Organismul de guvernare va transmite la AMAD un răspuns în 7 zile de 

la primirea cererii AMAD.  

H.4.4 În urma primirii răspunsului organismului de guvernare de către AMAD, sau 

dacă nu se primeşte un răspuns de la acesta în 7 zile, AMAD va stabili o decizie 

motivată în următoarele 7 zile. În stabilirea deciziei, AMAD va lua în consideraţie, 

printre altele:  

a) Planul de distribuire a testelor pentru evenimentul sportiv, inclusiv numărul 

şi tipul de teste planificate pentru eveniment; 

b) Meniul substanţelor interzise pentru care vor fi analizate probele recoltate; 

c) Programul anti-doping general aplicat în sportul respectiv; 

d) Problemele logistice care ar fi create dacă s-ar permite OAD solicitante să 

efectueze testări la eveniment; 

e) Orice alte motive transmise de OAD solicitantă şi/sau organismul de 

guvernare care refuză efectuarea testării  respective; şi 

f) Orice alte informaţii disponibile pe care AMAD le consideră relevante. 



 

H.4.5 Dacă o organizație anti-doping care nu este organismul de conducere al unui 

eveniment sportiv din țara în care este găzduit evenimentul, are sau primește 

informații secrete despre un posibil dopaj al unui sportiv(i), care trebuie să 

concureze la eveniment, OAD va transmite informațiile secrete organismului de 

conducere al evenimentului cât mai curând posibil. În cazul în care nu este 

planificată nicio testare a organismul de conducere pentru evenimentul sportiv, iar 

OAD trebuie să efectueze testarea, organismul de conducere al evenimentului va 

evalua dacă aceasta sau OAD poate efectua testarea indiferent dacă informațiile 

secrete sunt furnizate de OAD în perioada de treizeci și cinci (35) de zile anterioare 

evenimentului. Dacă organismul de conducere al evenimentului nu reușește să se 

înțeleagă cu OAD care a furnizat informațiile secrete sau decide că nu este în 

măsură să efectueze testarea sau nu autorizează OAD să efectueze testarea la 

evenimentul sportiv, atunci organizația anti-doping trebuie să înștiințeze imediat 

AMAD. 

H.4.6 Dacă AMAD decide să acorde permisiunea pentru testare la eveniment, fie 

aşa cum a fost cerută de OAD solicitantă, fie aşa cum propune AMAD, AMAD 

poate oferi organismului de guvernare posibilitatea de a realiza o astfel de testare, 

cu excepţia situaţiei în care AMAD consideră că nu este realistă şi/sau potrivită, 

date fiind circumstanţele.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA I – PRELEVAREA, DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL 

PROBELOR DE SÂNGE PENTRU PAȘAPORTUL BIOLOGIC AL 

SPORTIVULUI 

 

I1. Obiectiv  

Prelevarea unei probe de sânge de la un sportiv, cu scopul de a fi folosită în 

legătură cu măsurarea variabilelor sângelui unui sportiv, în cadrul programului 

pașaportului biologic, într-o manieră adecvată pentru o astfel de utilizare. 

I2. Cerințe  



 

I.2.1 Planificarea  va ține cont de informațiile de localizare a sportivului, pentru a 

se asigura că recoltarea probei nu are loc in termen de două (2) ore de la 

antrenamentul sportivului, participarea în competiție sau alte activități fizice 

similare. Dacă sportivul s-a antrenat sau a concurat cu mai puțin de două (2) ore 

înainte de momentul notificării privind selectarea sa, OCD sau o altă persoană de 

recoltare a probei va însoți sportivul până la expirarea acestei perioade de două ore.  

I.2.2 Dacă proba a fost prelevată pe durata celor două (2) ore de la antrenament sau 

competiție, OCD va înregistra informații privind natura, durata și intensitatea 

efortului, pentru a le transmite departamentului pentru managementul pașaportului 

sportivului și, ulterior, experților.  

I.2.3 Deși este suficientă o singură probă de sânge pentru pașaportul biologic al 

sportivului, se recomandă prelevarea unei probe suplimentare B pentru o eventuală 

analiză ulterioară a substanțelor și metodelor interzise în sângele total (de ex. 

detecția transfuziei de sânge omolog și/sau a agenților de stimulare a eritropoiezei). 

I.2.4 Pentru testarea în afara competiției, probele de urină A și B trebuie recoltate 

împreună cu probele de sânge pentru a permite testarea analitică pentru agenții de 

stimulare a eritropoiezei, dacă nu se impune altfel printr-o strategie specifică 

privind testarea inteligentă. 

(Comentariu la  I.2.4: Îndrumările AMAD privind prelevarea probelor e reflectă 

aceste protocoale și include informații practice privind integrarea testării pentru 

pașaportul biologic al sportivului în activitățile ”tradiționale” de testare. În aceste 

Îndrumări a fost inclus un table care precizează termenele specifice pentru 

transmiterea probelor atunci când se combină mai multe tipuri de testări (de ex. 

pașaport biologic al sportivului și hormon de creștere, pașaport biologic al 

sportivului și transfuzii de sânge omologe, etc.) și ce tipuri de probe pot fi asociate 

pentru transport simultan.) 



 

I.2.5 Proba trebuie refrigerată de la momentul prelevării sale până la analizarea sa, 

cu excepția cazului în care proba este analizată la locul prelevării, fără nici o 

întârziere. Procedura de depozitare intră în responsabilitatea OCD.  

I.2.6 Aparatura pentru depozitare și transport trebuie să aibă capacitatea de a 

menține probele de sânge la o temperatură scăzută pe durata depozitării. Probele de 

sânge total nu trebuie lăsate să înghețe în nici un moment. În momentul alegerii 

aparaturii pentru depozitare și transport, OCD va lua în considerație timpul de 

depozitare, numărul de probe ce trebuie depozitate și condițiile de mediu 

(temperaturi ridicate sau scăzute). Aparatura pentru depozitare trebuie să fie una 

din următoarele: 

a) Frigider 

b) Cutie frigorifică etanșă 

c) Geantă frigorifică, sau 

d) Orice alt aparat care are capacitățile menționate mai sus. 

i.2.7 Se va folosi un aparat de înregistrare a temperaturii pentru a înregistra 

temperatura din momentul prelevării probei până la momentul analizei acesteia, cu 

excepția cazului în care proba este analizată la locul prelevării, fără nici o întârziere. 

Aparatul de înregistrare a temperaturii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

a) să înregistreze temperatura în grade Celsius cel puțin o dată pe minut; 

b) să înregistreze timpul în GMT; 

c) să raporteze profilul temperaturii de-a lungul timpului, în format text, fiecare 

măsurătoare pe un rând, după formatul ”YYYY-MM-DD   HH:MM T”, și; 

d) să aibă un cod de identificare unic format din cel puțin șase caractere. 

 



 

I.2.8 După înștiințarea sportivului că a fost selectat pentru recoltarea probei  și 

după explicațiile OCD/OCS privind drepturile și obligațiile sportivului în cadrul 

procesului de control doping, OCD/OCS va cere sportivului să rămână așezat cu 

tălpile pe podea pentru cel puțin zece (10) minute înainte de prelevarea probei de 

sânge.  

(Comentariu la  I.2.8: Sportivul nu se va ridica deloc pe parcursul celor zece (10) 

minute anterioare recoltării de probe. Nu este acceptabil ca un sportiv să stea 

așezat timp de zece (10) minute într-o sală de așteptare și apoi sportivul să fie 

chemat într-o cameră de prelevare a sângelui.) 

K.2.6 OCD/OCB va recolta și va înregistra următoarele informații suplimentare pe 

un formular suplimentar al pașaportului biologic al sportivului, formular de control 

doping specific pașaportului biologic al sportivului sau alt formular de raportare, 

care va fi semnat de sportiv și OCD/OCB: 

a) A rămas portivul așezat cu tălpile pe podea pentru cel puțin zece (10) minute 

înainte de prelevarea probei de sânge? 

b) A fost proba prelevată imediat după cel puțin trei zile consecutive ale unei 

competiții de anduranță foarte solicitantă, cum ar fi o cursă de etapă în ciclism? 

c) A avut sportivul o sesiune de antrenament sau competiție în cele două (2) ore 

anterioare prelevării  de sânge? 

d) Sportivul s-a antrenat, a concurat sau locuit la o altitudine mai mare de 1.500 de 

metri în ultimele două (2) săptămâni? Dacă da sau în cazul în care există îndoieli, 

se înregistrează numele și locul unde a fost sportivul și durata șederii acestuia. 

Altitudinea estimată trebuie introdusă, dacă este cunoscută. 

e) A folosit sportivul vreo formă de simulare a altitudinii cum ar fi un cort hipoxic, 

o mască etc. în ultimele două (2) săptămâni? Dacă da, trebuie înregistrate cât mai 



 

multe informații despre tipul de dispozitiv și modul în care acesta a fost utilizat (de 

exemplu, frecvența, durata, intensitatea). 

f) A primit sportivul transfuzii de sânge în timpul celor trei luni anterioare? Au 

existat pierderi de sânge din cauza unui accident, a unei patologii sau a unei donații 

în ultimele trei luni? Dacă da, volumul estimat trebuie înregistrat. 

g) A fost expus sportivul în ultimele două (2) ore înainte de prelevarea sângelui, 

inclusiv orice sesiuni într-un mediu artificial de căldură, cum ar fi o saună. Dacă 

da, informațiile trebuie înregistrate. 

I.2.10 OCD/OCB pornește dispozitivul de măsurare a temperaturii și îl pune în 

dispozitivul de păstrare. Este important ca înregistrarea temperaturii să înceapă 

înainte de recoltarea probelor. 

I.2.11 Dispozitivul de păstrare va fi amplasat în stația de control doping și va fi 

ținut în siguranță. 

I.2.12 OCD/OCB instruiește sportivul să selecteze echipamentul de recoltare a 

probelor în conformitate cu anexa D.4.6. Dacă sistemul (le) de recoltare tip 

vacutainer nu este (sunt) etichetat(e), OCD/OCB le va eticheta cu un cod unic al 

probei înainte de prelevarea sângelui, iar sportivul va verifica dacă codurile 

corespund 

I.3 Procedura de prelevare de probe 

I.3.1 Procedura de recoltare de probe pentru prelevarea de sânge în vederea 

aplicării pașaportului biologic este conformă cu procedura stabilită în anexa D.4, 

inclusiv perioada de ședere de zece (10) minute (sau mai mult), cu următoarele 

dispoziții suplimentare: 

a) OCB se asigură că tuburile vacuum au fost umplute corespunzător; și 



 

b) După ce fluxul de sânge din tub încetează, OCB îndepărtează tubul din suport și 

omogenizează manual sângele în tub, amestecând ușor tubul cel puțin de trei (3) 

ori. 

I.3.2 Sportivul și OCD/OCB-ul semnează formularul(le) suplimentar(e) de control 

doping și Pașaportul Biologic, după caz. 

I.3.3 Proba de sânge este sigilată și depozitată în dispozitivul de păstrare lângă 

dispozitivul de măsurare a temperaturii. 

I.4 Condiții de transport 

I.4.1 Probele de sânge trebuie transportate într-un dispozitiv care să mențină 

integritatea probelor în timp, datorită modificărilor temperaturii externe. 

I.4.2 Procedura de transport este responsabilitatea OCD. Dispozitivul de transport 

trebuie transportat prin mijloace sigure, folosind o metodă de transport autorizată 

de autoritatea de recoltare . 



 

I.4.3 Integritatea markerilor utilizați în modulul hematologic al Pașaportului 

Biologic este garantată atunci când Scorul de Stabilitate Sangvin (SSS) rămâne sub 

85, dacă SSS este calculat ca 

SSS = 3 * T + TPA 

cu TPA fiind Timpul de la Prelevare la Analizare (în ore) și T media temperaturii 

(în grade Celsius) dintre prelevarea și analizarea probei măsurată de dispozitivul de 

măsurare. 

I.4.4 În cadrul SSS, OCD/OCB poate utiliza următorul tabel pentru a estima durata 

maximă a transportului către un laborator sau un laborator aprobat AMAD pentru 

Pașaportul Biologic, numit Timpul de la Prelevare la Recepție (TPR), pentru o 

anumită medie a temperaturii T: 

 

 

T [°C] TPR [h] 

15 35 

12 41 

10 46 

9 48 

8 50 

7 53 

6 55 

5 58 

4 60 

 



 

I.4.5 OCD/OCB trebuie să transporte rapid proba la un laborator sau un laborator 

aprobat AMAD pentru Pașaportul Biologic,  

I.4.6 Autoritatea de testare sau autoritatea de recoltare trebuie să raporteze fără 

întârziere în ADAMS: 

a) formularul de control doping, conform articolului 4.9.1 b); 

b) formularul suplimentar al Pașaportului Biologic și/sau informațiile suplimentare 

specifice Pașaportului Biologic adunate într-un formular sau raport suplimentar; 

c) în lanțul de custodie, ID-ul dispozitivului de măsurare a temperaturii (fără a 

menționa ora) și fusul orar al locației de testare în GMT. 
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