
Echipa multidisciplinară 
de intervenție, pentru 

performanță 

 



 
 
 
 

Obiectivul nostru: 
 
Furnizarea de asistență personalizată nevoilor fiecărui sportiv cu care intrăm în 
contact, în strânsă colaborare cu antrenorii de lot olimpic, naționali și federali. 

 
Cine suntem? 
 
Pe scurt: suport pentru excelență în atletism 

 



Ce oferim? 

Servicii integrate și inovatoare, atât în zona profilactică, cât și în tratamentul 
afecțiunilor, cu adresabilitate directă către sportivii de performanță. 

 

De la informare până la prevenție și tratament, Federația Română de Atletism 
face un nou pas pentru susținerea sportivilor aducând într-o echipă 
multidisciplinară specialiști care să vină în întâmpinarea nevoilor fizice și psihice, 
pentru ca tu să atingi cele mai înalte performanțe.  

 
 



Cum? 

Rescriem conceptul de sănătate prin integrarea serviciilor medicale pentru:  

 

 corp prin fizioterapie, kinetoterapie, masaj, nutriție și medicină sportivă; 

 

 minte prin antrenament mental și metode de intervenție în psihologia 
sportului de performanță; 

 

 suflet prin psihoterapie și dezvoltare personală. 

 



De ce? 

 Pentru că știm ce efort implică cele mai înalte culmi ale succesului și ce presupune 
menținerea ori depășirea unui nivel.  

 Din experiența dobândită alături de sportivi și antrenori, am învățat că potențialul 
neexploatat sau munca nesusținută de examinari și tratamente periodice, sunt 
insuficiente.  

 Cu toții știm că o minte, un corp și un suflet care sunt constant în echilibru vor 
performa la adevarata capacitate.  

 Pentru a construi alături de antrenori un echilibru perfect și de neclintit - noi ne-am 
dedicat toate resursele și energia. 

 



Echipa medicala 

Dr. Beatrice Constandache  

      0743.113.310 

 Medic Specialist de Medicina 

Sportiva 

 Medic loturi nationale la 

Federatia Romana de Atletism 

        

      Simona Grigore  

      0766.440.401 

 Psiholog Sportiv 

 Psihoterapeut 

 Trainer de dezvoltare personala 

      Laura Milarez 

      0771.297.247 

 Asistent medical generalist 

      Sebastian Bularda 

      0755.866.554 

 fiziokinetoterapeut 

      Florian Nicolae 

      0732.905.036 

 fiziokinetoterapeut 



Program de lucru: 

 Complex Sportiv Lia Manoliu 

     Echipa medicala                                     Psiholog 

     L – V     10.00 – 13.00                            Marti  10.30 – 18.30 

                   15.00 – 17.00                            Joi       10.30 – 18.30 

 

 Clinica Super Fit – str. Moise Nicoara, nr. 20 

     consult clinic, refacere post efort, fizioterapie 

     L – V     9.30 – 13.00 

 

Foarte important: Pentru a beneficia de oricare din serviciile echipei medicale, va asteptam 
cu un telefon cu cel putin 24h inainte de programarea dorita. 


