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RAPORT DE ACTIVITATE  

AFERENT ANULUI 2022 

  

 

Institutul a fost înființat în anul 1962, sub denumirea Centrul de Medicină 

Sportivă, fiind centru metodologic al rețelei, cu sarcini de asistență, cercetare și 

învățământ.  

În anul 1991 activitatea Centrului de Medicină Sportivă este preluată, prin 

transformarea și reorganizarea acestuia, de către Institutul de Medicină Sportivă, ce a 

devenit din anul 1998 Institutul Național de Medicină Sportivă.  

Promovarea unui stil de viață sănătos și contribuirea la creșterea performanțelor 

sportive prin mijlocele medicale specifice domeniului de activitate reprezintă misiunea 

declarată și asumată a Institutului Național de Medicină Sportivă. 

 Principalele funcții ale Institutului Naţional de Medicină Sportivă sunt legate de 

asistența medicală a sportivilor membri ai loturilor naționale și olimpice, a echipelor de 

fotbal de divizia A și a altor categorii de persoane ce practică sportul la nivel de amatori 

sau performanță, la momentul de faţă, fiind singura unitate medicală abilitată să elibereze 

avizele medico-sportive acestor categorii de sportivi. 

În virtutea calităţii de for metodologic al rețelei de medicină sportivă din România, 

Institutul Naţional de Medicină Sportivă asigură existenţa unei baze de învățământ și 

cercetare în domeniul medicinii sportive. Astfel, în anul 2022, în colaborare cu Catedra 

de Medicină Fizică și de Reabilitare a U.M.F. „Carol Davila” București, până la data de 

30.09.2022 sub coordonarea doamnei profesor universitar doctor Ionescu Anca Mirela, 

și, de la data de 01.10.2022 sub coordonarea doamnei doctor Caramoci Adela, șef de 

lucrări în cadrul Disciplinei Medicină Sportivă, Institutul a venit în întâmpinarea nevoilor 

medicilor rezidenți în specialitatea medicină sportivă şi a pus la dispoziţia acestora, pe 

perioada rezidenţiatului, baza materială şi clinică. 

 



În plus, soluţionarea tuturor cazurilor problemă și a aspectelor medicale litigioase 

legate de practicarea sportului de performanță, ivite în toată țara, au fost soluționate și în 

anul 2022 tot în cadrul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, profesionalismul 

personalului angajat al Institutului permițând funcţionarea comisiei de expertiză medico – 

sportive.  

Ca și în anii precedenți, obiectivul fundamental al Institutului Naţional de 

Medicină Sportivă a fost reprezentat de creşterea continuă a calităţii actului medical, 

urmărind menţinerea stării de sănătate a sportivilor, creşterea capacităţii de performanţă 

sportivă şi a calităţii vieţii atât în timpul practicării sportului de performanţă cât şi după 

retragerea din activitatea sportivă de performanţă.  

Anul 2022 aduce această recunoaștere a creșterii calităţii actului medical realizat 

în cadrul Institutului Național de Medicină Sportivă, fapt constatat prin raportare la 

scăderea numărului de trimiteri emise către alte unități medicale, consecutiv rezolvării 

cazurilor la nivelul Institutului.  

Ca efect al pandemiei COVID-19 declanșată în anul 2020, activitatea sportivă și 

implicit activitatea din cadrul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, au suferit 

modificări și au fost îngreunate, drept urmare, pentru anul 2022, a fost stabilit ca obiectiv 

și creșterea numărului de circuite medicale și consultații, odată cu normalizarea 

activităților sportive (antrenamente și competiții).  

În acest context putem afirma că anul 2022 a adus o intensificare a activității 

medicale și sportive prin raportare la anii precedenți, care au fost marcați de restricțiile 

impuse de pandemia de COVID-19, constatându-se o creștere a numărului de circuite 

medico-sportive și de consultații de patologie, solicitate de sportivii membri ai loturilor 

naționale și olimpice, ai echipelor de fotbal de divizia A cât și de sportivii ce practică 

sportul la nivel de club sportiv și/sau de amatori. 

Tot în anul 2022, au fost recunoscute oficial noi ramuri de sport în România, 

practicarea acestor sporturi a condus la înfiinţarea unor noi federaţii sportive naţionale, 

astfel ca Institutul Național de Medicină Sportivă a fost sesizat cu noi cereri de circuit 

medical și investigații din partea federațiilor astfel constitutie. 

În perioada post pandemie COVID-19, respectiv în anul 2022  a crescut interesul 

pentru anumite sporturi (tenis de câmp, arte marțiale, etc), ceea ce a făcut ca un număr 

mai mare de sportivi amatori și legitimați la nivel de club să ni se adreseze, Institutul 

Național de Medicină Sportivă reușind să ofere practicanților de sport care au dorit să 



beneficieze de servicii de medicină sportivă, asistență medicală, profilactică și curativă în 

următoarele domenii/specialităţi medicale: 

 

➢ MEDICINĂ INTERNĂ 

➢ CARDIOLOGIE  

➢ EXPLORĂRI CARDIO-VASCULARE 

➢ O.R.L. 

➢ OFTALMOLOGIE 

➢ STOMATOLOGIE 

➢ NEUROLOGIE 

➢ INVESTIGAŢII DE LABORATOR 

➢ ORTOPEDIE  

➢ PSIHOLOGIE 

➢ RADIOLOGIE ŞI METODE IMAGISTICE 

➢ FIZIOTERAPIE 

➢ KINETOTERAPIE 

➢ ANTROPOLOGIE SPORTIVĂ – NUTRIŢIE  

➢ TESTAREA CAPACITĂŢII DE EFORT 

➢ DIAGNOSTIC ŞI ORIENTARE MEDICO SPORTIVĂ 

 

Eforturile echipei Institutului Național de Medicină Sportivă au permis în anul 

2022, prin intermediul schemei de personal aprobate de către Ministerul Sănătăţii şi cu 

încadrarea în sumele alocate Institutului prin bugetul de venituri şi cheltuieli, 

desfăşurarea/realizarea următoarelor intervenţii medicale: 

 

TRIMESTRUL I 

Total consultații: 10.098 

Total investigații: 15.494 

Total tratamente: 1.541 

Total analize medicale: 17.307 
 

TRIMESTRUL II 

Total consultații: 12.162 

Total investigații: 18.725 

Total tratamente: 2.414 

Total analize medicale: 28.828 



 

TRIMESTRUL III 

Total consultații: 11.760 

Total investigații: 17.771 

Total tratamente: 1.588 

Total analize medicale: 31.956 

 

TRIMESTRUL IV 

Total consultații: 13.359 

Total investigații: 21.092 

Total tratamente: 1.767 

Total analize medicale: 30.364 

 

Prin raportare la anul precedent, la nivelul anului 2022, serviciile medicale oferite 

înregistrează o creștere de aproximativ 25%.  

  

Număr total investigații – 73.091 

Număr total tratamente – 7301 

Număr total analize medicale: 108.455, din care: 

• Biochimie – 63.124 

• Hematologie – 40.552 

• Serologie – 4.779 

Alte investigații: 

• EEG – 5 

• ECG – 12.718 

• Radiografii – 581 

• Ecografii - 294  

 

În anul 2022 nu au fost operate modificări în ceea ce priveşte organizarea şi 

funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, organigrama în baza căreia 

funcționează Institutul fiind cea  aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 670 la 

data de 23.04.2020, continuitatea activităţii fiind asigurată tot prin intermediul celor 93 

de posturi, posturi ce au fost ocupate, pe parcursul anului, în proporţie de 90%. 
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Conducerea Institutului Naţional de Medicină Sportivă este asigurată de: 

►  DIRECTOR – Lector Universitar Doctor Buşneag Alexandru – Răzvan 

►  DIRECTOR ADJUNCT – Puţintei Ionuţ – Daniel  
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ALOCARE BUGETARĂ ANUL 2022 

BUGETUL DE STAT 

 

COD DENUMIRE INDICATOR SUMA 

10 Cheltuieli de personal 9.242.504,00 

10.01 Cheltuieli salariale în bani 8.930.033,00 

10.01.01 Salarii de bază 8.426.541,00 

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă    175.846,00 

10.01.06 Alte sporuri        8.218,00 

10.01.17 Indemnizații de hrană    283.236,00 

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani      36.192,00 

10.02.06 Tichete de vacanta    114.527,00 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă    197.944,00 

20 Bunuri și servicii    474.276,63 

20.01. Bunuri și servicii    248.239,10 

20.01.01 Furnituri de birou      22.994,12 

20.01.02 Materiale de curățenie      14.831,60 

20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică      65.171,10 

20.01.04. Apă, canal și salubritate      13.725,20 

20.01.05 Carburanți și lubrifianți        5.990,73 

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet         3.381,97 

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional       91.008,09 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare       31.136,29 

20.02 Reparații curente      158.843,59 

20.04 Medicamente și materiale sanitare       37.224,55 

20.04.02 Materiale sanitare         5.260,96 

20.04.03 Reactivi          29.973,85 

20.04.04 Dezinfectanti          1.989,74 

20.05.30 Obiecte de inventar        11.350,58 

20.09.00 Materiale laborator         19.709,86 

20.11.00 Cărți, publicații și materiale documentare         3.908,95 

59.40 Vărsăminte persoane handicap       70.148,00 

                                              



 

VENITURI PROPRII 

 

COD  DENUMIRE INDICATOR   SUMA  

10 Cheltuieli de personal 40.000,00 

10.01.01 Cheltuieli de personal 37.000,00 

10.03.07 Contribuții asiguratorii în muncă   3.000,00 

20.01. Bunuri și servicii 24.066,70 

20.01.01 Furnituri de birou  3.494,83 

20.01.02 Materiale pentru curățenie         0 

20.01.03 Încălzit, iluminat, forță motrică 17.212,07 

20.01.04 Apă, canal, salubritate   2.313,08 

20.01.05   Carburanți și lubrefianți   1.046,72 

20.04 Medicamente și materiale sanitare  16.279,49 

20.04.02 Materiale sanitare      515,87 

20.04.03 Reactivi            14.254,10 

20.04.04 Dezinfectanti  1.509,52 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar  4.986,10 

20.05.30 Alte obiecte de inventar  4.986,10 

20.09 Materiale de laborator 2.380,00 

20.13 Pregătire profesională   833,00 

71.01.02 Masini, Echipamente si mijloace de transport 51.330,00 

 

Inventarierea anuală s-a efectuat la toate gestiunile, cu respectarea dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

Instituţia nu înregistrează arierate, în cursul anului 2022 drepturile salariale au fost 

achitate la termen, nefiind înregistrate conflicte de muncă. 

Controlul financiar preventiv a fost organizat în mod corespunzător, activitatea 

economico-financiară s-a defăşurat în condiţii normale, atenţia factorilor de răspundere 

concentrându-se asupra gospodăririi judicioase a mijloacelor materiale şi băneşti avute la 

dispoziţie, cu respectarea strictă a fondurilor şi a legalităţii.  

 

 



 

În baza dispoziţilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, în anul 2022, conducerea Institutului Naţional de Medicină Sportivă a 

primit un număr de 4 (patru) solicitări din sfera activităţii de furnizare a informaţiilor de 

interes public, dintre care 1 (una) solicitare adresată de persoană juridică și 3 (trei) 

solicitări adresate de persoane fizice.  

Din numărul total al solicitărilor de furnizare a informațiilor de interes public, un 

număr de 3 (trei) solicitări au vizat informaţii referitoare la acte normative și reglementări 

și o solicitare a vizat informații referitoare la modul de cheltuire a banilor publici. 

În anul 2022, Institutul Naţional de Medicină Sportivă nu a elaborat nici  un 

proiect de act normativ, drept urmare nu au existat nici cereri pentru furnizarea 

informaţilor referitoare la astfel de proiecte.  
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Documentul semnat în original poate  

fi consultat la sediul Institutului 

Naţional de Medicină Sportivă 

 


