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___________ 
Text actualizat la data de 19.03.2013. Actul include modificările din următoarele acte: 

- Ordinul nr. 101/2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 19/03/2013. 
 
 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 4.548 din 8 noiembrie 2011;  
- prevederile art. 9 alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată;  
- prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,  
în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, republicată, cu modificările ulterioare,  
 
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  
 
Art. 1. - (1) Se aprobă taxa pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în sălile de culturism sau 
de fitness, în cuantum de 500 de lei.  
(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) se actualizează o dată la 2 ani, pe baza indicelui de 
inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică.  
Art. 2. - Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire 
antidoping, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  
Art. 3. - Se aprobă modelul certificatului de funcţionare anti-doping, precum şi modelul 
formularului-tip al cererii de autorizare, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă 
din prezentul ordin.  
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

 
 

  

 Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-
Doping, 

 Graziela Elena Vâjială 
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Art. 1. - Prezenta metodologie cuprinde normele privind organizarea şi desfăşurarea cursului de 
instruire antidoping.  
Art. 2. - (1) Cursul de instruire antidoping se adresează următoarelor categorii de persoane:  
a) persoane fizice angajate în cadrul persoanelor juridice, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale;  
b) alte persoane fizice care solicită înscrierea la cursul de instruire antidoping.  
(2) Cursul de instruire se organizează de către Agenţia Naţională Anti-Doping.  
Art. 3. - (1) Cererile de înscriere la cursul de instruire antidoping, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 
la prezenta metodologie, se depun la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping din municipiul 
Bucureşti, până la data de 20 a fiecărei luni, însoţite de următoarele documente:  
a) copia actului de identitate;  
b) copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă recunoscută în Uniunea Europeană;  
c) adeverinţă de salariat în cadrul persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii 
familiale care solicită autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor antidoping;  
d) dovada achitării taxei de participare.  
(2) Participanţii la cursul de instruire antidoping trebuie să cunoască limba română.  
(3) Taxa de curs este în cuantum de 500 lei, aceasta actualizându-se o dată la 2 ani.  
(4) Persoanele fizice, altele decât cele care sunt angajate în cadrul persoanelor juridice, 
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care solicită înscrierea în vederea obţinerii 
atestatului de instruire antidoping, au obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), 
b) şi d).  
Art. 4. - (1) Seriile de curs vor fi organizate în funcţie de ordinea cererilor înregistrate prevăzute la 
art. 3 alin. (1).  
(2) Numărul minim de participanţi este de 15, iar numărul maxim de participanţi este de 40 pe 
serie.  
(3) Lista participanţilor pe serii de curs va fi afişată pe site-ul instituţiei în intervalul 25-30 al 
fiecărei luni, pentru seriile din luna următoare.  
Art. 5. - (1) Cursanţii vor fi înscrişi nominal într-un registru special în care se va consemna 
prezenţa la curs.  
(2) Prezenţa la curs este obligatorie.  
Art. 6. - (1) Cursul de instruire antidoping se desfăşoară la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
din municipiul Bucureşti.  
(2) În funcţie de solicitări, acesta se poate organiza şi desfăşura şi în alte oraşe din ţară.  
Art. 7. - Cursul de instruire antidoping se desfăşoară pe durata a 10 ore, programul fiind afişat pe 
site-ul instituţiei.  
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Art. 8. - Tematica cursului de instruire antidoping cuprinde:  
a) cadrul legal privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante 
cu grad mare de risc;  
b) substanţele dopante cu grad mare de risc şi efectele utilizării acestora;  
c) suplimentele nutritive şi dopajul în sport.  
Art. 9. - (1) Atestatul de instruire, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, se eliberează 
pe baza evaluării la finalul celor 10 ore de curs.  
(2) Evaluarea constă într-o lucrare scrisă, tip grilă.  
(3) Evaluarea se face de către o comisie stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping.  
(4) Atestatul se eliberează cursanţilor care obţin punctajul minim de 75% la lucrarea scrisă, în 
baza procesului-verbal al comisiei de evaluare.  
 

 
ANEXA Nr. 1 

la metodologie  
 
Nr. .........../..............................  
 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE  

la cursul de instruire antidoping organizat de Agenţia Naţională Anti-Doping  
 

 
- model -  

 
Societatea Comercială ................................, cu sediul în ......................., str. ..................... nr. 
........., bl. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ........., tel. ......................., fax .................., e-mail 
..........................., CUI ..............................., reprezentată prin .................., CNP ........................, 
tel. ........................, fax ........................, e-mail ........................, solicit înscrierea 
domnului/doamnei ........................ la cursul de instruire antidoping organizat de Agenţia Naţională 
Anti-Doping, CNP .........................., act de identitate seria ......... nr. ........., din localitatea 
............................., str. ............................ nr. ........., bl. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ........., 
tel. ........., fax ........., e-mail .......... .  
 

 
 

   

 Data ......... Reprezentant legal,  
........................ 

 
 

 
ANEXA Nr. 2 

la metodologie  
 
Nr. ........../....................................  
 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE  

la cursul de instruire antidoping organizat de Agenţia Naţională Anti-Doping  
 

 
- model -  

 



Domnul/Doamna .................................., cu domiciliul în localitatea ......................., str. 
.................................... nr. ......, bl. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ....................., tel. ...................., 
fax ................... e-mail ..........................., CNP ............................, act de identitate seria ......... nr. 
............., solicit înscrierea la cursul de instruire antidoping organizat de Agenţia Naţională Anti-
Doping.  
 

 
 

   

 Data ........................ Semnătura ..................... 
 
 

 
ANEXA Nr. 3*) 

la metodologie  
 
___________  
*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  
 

 
 

 
 


