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RAPORT DE ACTIVITATE A INSTITUTULUI NAŢIONAL DE
MEDICINĂ SPORTIVĂ BUCUREŞTI PE ANUL 2012

Obiectivul fundamental al strategiei INMS pentru anul 2012 a fost creşterea continuă a
calităţii actului medical acordat în cadrul institutului, cu scopul final de a asigura menţinerea
stării de sănătate a sportivilor, creşterea capacităţii lor de performanţă sportivă şi a calităţii
vieţii în timpul practicării sportului şi după aceea.
Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare instituţională în domeniul dezvoltării s-a
realizat în conformitate cu planul strategic national în domeniul sanitar şi a legislaţiei:
•

Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legea spitalelor,
nr.270/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Ordinul

MSP

nr.972/2010,

pentru

aprobarea

Procedurilor,

standardelor

şi

metodologiei de acreditare a spitalelor;
•

Ordinul MSP nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de
funcţionare;

•

Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare;

•

Legea nr 672/2002, privind auditul public intern;

•

Ordinul MFP nr.38/2003, privind exercitarea activităţii de audit public intern;

•

Ordinul MSP nr.840/2003, privind normele metodologice de organizare şi exercitare a
auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii;

•

Ordinul MSP nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de
urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor
materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi
îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;

•

Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
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•

Ordinul MSP nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului MSP nr.1771/2006, privind aprobarea normativelor de personal.

Misiunea Institutului este furnizarea de servicii medicale diversificate, de cea mai bună
calitate, adaptate necesităților celor ce practică sport, având în vedere permanent menținerea
sau ameliorarea stării de sănătate și îmbunătățirea performanței sportive.

Conducerea Institutului este formată din:

1. DIRECTOR - DR. RĂZVAN BUȘNEAG
2. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - Economist VASILE MARIA
3. DIRECTOR ADJUNCT - Dr. SIMONA NANOVEANU
4. DIRECTOR DE INGRIJIRI (asistent coordonator ) - As. med. Pr. ADELA
ALEXANDRESCU

Scurtă deescriere a Institutului Național de Medicină Sportivă
1. Istoric

Înființat în anul 1962, sub denumirea de Centrul de Medicină Sportivă, ca centru
metodologic al rețelei, su sarcini de asistență, cercetare și Învățământ. În anul 1991 își
schimă denumirea, devenind Institut Național de medicină Sportivă (prin trasformarea
și reorganizarea Centrului de Medicină Sportivă), subordonat Ministerului Sănătății.
Principalele funcții ale Insitutului sunt legate de asistența medicală a sportivilor din
loturile naționale și olimpice și a altor categorii de persoane ce practică sportul la
nivel de amatori sau performanță și asigurarea unei baze de învățământ și cercetare în
domeniul medicinii sportive, precum și ca for metodologic al rețelei de medicină
sportivă.
2. Organizare

Conform structurii aprobate, institutul este organizat după cum urmează:
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Laboratoare de asistență medicală:
Laborator Asistența Medicală a Sportului de Performanță
Cu următoarele structuri:
•

Cabinet interne

•

Cabinet cardiologie

•

Cabinet neurologie

•

Cabinet de oftalmologie

•

Cabinet O.R.L.

•

Cabinet psihologie

•

Cabinet stomatologie

Laborator Monitorizare, Control și Asistență Medicală Loturi naționale și Olimpice

Laborator Selecție, Dirijarea Antrenamentului și Diagnostic Medico-Sportiv
Laborator Traumatologie și Recuperare Medicală
Laborator Analize Medicale
Laborator Antropologie Sportivă- Nutriție
Laborator Teste de Efort și Diagnostic Funcțional
Laborator Radiologie –Imagistică Medicală

Serviciul financiar – Contabilitate
Serviciul Administrativ – Aprovizionare- Documentare
Biroul Resurse Umane, Juridic

Activitate medicală:
Asistență medicală a sportivilor de performanță și altor categorii de persoane ce
practică sportul
Asistență specifică legată de capacitatea de a practica sportul, prognostic sportiv,
determinări specifice ale stării de antrenament

Refacere și recuperare
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Expertizarea capacității de practicare a sportului în funcție de starea de sănătate și
eliberarea avizului medico-sportiv

Bază metodologică pentru activitatea de învățământ postuniversitar

3. Personal
Personalul din INMS este reprezentat, pentru anul 2012 de :
Total posturi aprobate de Ministerul Sănătății: 101,5
Total personal angajat: 96
Din care:
Medici 33
Asistenți medicali 37
Profesori CFM 2
Psiholog 1
Registrator medical 1
Personal auxiliar sanitar 7
Personal TESA 13

4. Activitate medicală

Pentru anul 2012 în INMS a fost efectuate următoarele activități:
Nr. total consultații: 68.310
Nr. comisii de expertiză medico-sportivă: 25
Nr. total investigații: 96.350
Nr. total tratamente: 39.869
Nr. total analize medicale: 138.077
Din care biochimice 84.369, hematologice 46.293 si serologice 7.415

Radiografii 945
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EEG 138
ECG 8672
Ecografii 405

5. Situaţia financiară
Finanțarea INMS a fost efectuată din următoarele surse:
-buget de stat: 2.981.000 lei
- venituri proprii: 425.000 lei
Structura de cheltuieli conform dării de seamă anuale se prezintă astfel:
Buget de stat:
cheltuieli de personal: 2.934.851 lei
cheltuieli cu bunuri și servicii: 38.974 lei
Venituri proprii:
cheltuieli cu bunuri și servicii: 272.060 lei
cheltuieli de capital: 69.942 lei
A fost achiziționată aparatură medicală astfel:
Cadru antropometric
Combină fizioterapie
Cântar digital
Coagulometru
Platformă Bosco

Inventarierea anuală s-a efectuat la toate gestiunile.
Instituția nu înregistrează arierate; în cursul anului 2012 salariile au fost achitate la termen,
astfel că nu au fost înregistrate conflicte.
Controlul financiar preventiv a fost organizat în mod corespunzător, astfel că activitatea
economico-financiară s-a desfășurat în condiții normale, concentrându-se întreaga atenție a
factorilor de răspundere asupra gospodăririi judicioase a mijloacelor materiale și bănești avute
la dispoziție cu respectarea strictă a fondurilor și a legalității.
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