NOTA INFORMATIVĂ
LA PROIECTUL HOTĂRÎRII GUVERNULUI PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU
PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDOPING.

Temeiul de elaborarea a proiectului prezentei hotărîri de Guvern îl constituie
pct.2 art.47 din Legea nr.185 din 11 iulie 2012 “ pentru prevenirea şi combaterea
dopajului în sport”.
Aderarea la UE este orientarea strategică fundamentală a Republicii Moldova,
fapt care presupune angajamentul ţării în direcţia adoptării valorilor,
reglamentărilor, standartelor şi bunelor practici europene, inclusiv în domeniul
prevenirilor şi combaterii la nivel naţional a fenomenului de dopaj în sport, a
încurajării practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor.
Avînd în vedere prescripciile Convenţiei Consiliului Europei, Declariţii de la
Copenhaga şi prevederile Codului Mondial Antidoping, la care Republica Moldova
este parte alături de alte state, reeşind că Republica Moldova este unica ţară în UE
care nu despune de o Agenţie Naţională Antidoping, acest fapt determină
necesitatea înstituirei a Agenţiei Naţionale Antidoping.
În conformitaea cu Standartele Internaţionale, publicate la 1 ianuarie 2004,
Agenţiea Naţională Antidoping are misiunea de adevini centru de colectare,
clasificare şi difuzare a informaţiilor despre controlul doping pentru toţi sportivi de
nivel naţional şi minimum o dată pe an se public raportul statistic despre activitatea
sa în domeniul antidoping.
Politica națională a conrolului antidopig se bazează pe tri ramuri fundamentale :
conrolul antidoping, educarea și informarea populației, cercetările antidoping.
-

Controlul antidoping. Crearea sistemului de conrol antidoping va permite
prevenirea utilizării dopingului în sport prin organizarea și efectuarea
regulată și periodică a testelor doping penru toate categoriile de sportivi.

-

Educarea și informarea a populației. Pe lîngă sensibilizarea în cercul
sportivilor și anrenorilor, este necesară elaboraea programelor educaționale,
cu implicarea mass-mediei, scopul cărora va fi informarea tuturor
persoanelor, implicate în domeniul sportului, despre lista preparatelor
interzise și modificările acestei liste, publicate de WADA, nu mai rar de o
dată pe an, despre mecanismele efectelor nocive ale acestor preparate și
daunelor asupra sănătății, în perioade mai îndelungate.

-

Cercetările antidoping. Utilizînd potențialul științific al Republicii Moldova,
universitățile și institutile de cercetare ale ministerilor și agențiilor de
dezvoltare, de elaborat și de pus în practică mojloace farmaceutice și
tehnologii moderne pentru asigurarea sportului de înnaltă performanță.

Direcţiile principale ale conceptului controlului antidoping.
- Crearea unei structuri a controlului antidoping constînd din consiliul de
coordonare interdepartamental, agenţia naţională antidoping.
- Crearea unei baze admistrativ-juridice a controlului antidoping care va
prevedea activitatea antidoping, regulamentul unficat antidoping, proiectul
strategiei naţionale antidoping, normele metodologice privind organizarea şi
desfăşurarea controlului doping, modificare a legislaţiei naţionale prin armonizarea
ei cu reglementările internaţionale din domeniu, acordarea asistenţei structurilor
sportive şi Comitetului Naţional Olimpic și Sportiv în adoptarea unor programe de
testare şi combatere a fenomenului de dopaj în sport, formarea comisii de audiere
şi de apel, organizarea şi efectuarea controale doping în cadrul competiţiilor,
precum şi în afara acestora, aprobarea scutirilor de uz terapeutic pentru sportivii de
nivel naţional, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional
pentru scutiri de uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, şi a ţine
evidenţa scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel
internaţional, colaborarea cu structurile internaționale în vedere asigurării
procesului de educare, instruire, autorizare, recoltare a probelor și efectuare a
testelor antidoping, normele metodologice pentru recoltarea şi transportarea
probilor biologice la laborator acreditat de WADA conform standartelor
internaţionale.
În scopul asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a
diciziilor proiectul este supus consultării prin plasarea anunţiului privind
organizarea consultării publice a proiectului de dicizie pe pagina web oficială a
Comitetului Naţional Olimpic şi Sport în rubrica antidoping.
Implimentarea prezentei hotărîri se va efectua din bujetul de stat, Aspect
economico-finanțiar penru anul 2014 este planificat. Pentru masurile antidoping
la Ministerul Tiniretului și Sportului al Republicii Moldova este prevăzut 1
milion lei. Costurile pentru a deschide Agenția este de 700 sute de mii lei pe
anul 2014.
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