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dr.Muzsi Annabella 

 medic specialist MF, cu competență în urgențe prespitalicești 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud 

str. Ghinzii nr. 26A, Bistriţa, cod 420020, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
0BDate  
1Bpersonale 

 
 
 domiciliul:       Bistrita, judeţul Bistriţa-Năsăd 
 cetăţenie:       română 
 naţionalitate:   maghiară 
 data naşterii   06.august.1971, loc. Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita 
 stare civilă:   căsătorită 
 

 
2BExperientă 
profesională
  

6BMinisterul Sănătății 
7BComisia de specialitate Medicină de Urgență și Dezastre 
 perioada:             05.12.2019– prezent 
 funcţia ocupată:   membru în comisia de specialitate Medicină de Urgență și Dezastre a MS; 
 responsabilităţi:   atributii specifice, confomr OMS nr. 1202/2017, privind ı̂nfiiințarea, organizarea 

   și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului 
    Sănătății 
 

8BServiciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 perioada:             21.10.2014 – prezent 
 funcţia ocupată:  manager general interimar 
 responsabilităţi:   atributii specifice de management privind organizarea si conducerea  

   unei institutii publice; 
 

9BServiciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 perioada:             21.10.2011 – 20.10.2014 
 funcţia ocupată:   manager general cu contract de administrare pe 3 ani,  

   încheiat în urma promorvării concursului de ocupare a functiei de MG,  
   derulat de MS, sesiunea septembrie 2011;  

 responsabilităţi:   atributii specifice de management, conform contractului de administrare; 
 

10BServiciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 perioada:             01.11.2010 – 21.10.2011 
 funcţia ocupată:  manager general interimar 
 responsabilităţi:   atributii specifice de management privind organizarea si activitatea unei 

   institutii publice; 
 

11BServiciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 perioada:             01.11.2007 – 31.10.2010 
 funcţia ocupată:  medic medicină generală cu competenţă în urgenţe prespitaliceşti  

   și, concomitent, medic rezident în specialitatea Medicină de Familie,  
   forma de rezidențiat cu timp parțial. 

 responsabilităţi:   coordonare si controlare activitatea echipajului de intervenţie tip C2/B1 și 
   responsabilităţi de medic coordonator de tură pe timpul unei ture de lucru. 
 

12BServiciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 perioada:             01.07.2006 – 30.10.2007 
 funcţia ocupată:  Medic Șef Serviciu de Urgenţă şi Transport Medical Asistat al SAJ-BN  
 responsabilităţi:   coordonare si control activitate Compartiment Medical de Urgenţă şi Transport 

   Sanitar Asistat, având în subordine medici, asistenţi medicali, ambulanţieri,  
   operatoare-registratoare de urgenţă, conform orgnaigramei. 
 

13BServiciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 perioada:             01.09.2001 – 01.07.2006 
 funcţia ocupată:   medic medicină generală cu competenţă în urgenţe prespitaliceşti 
 responsabilităţi:   coordonare si controlare activitatea echipajului de intervenţie și responsabilităţi 
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   de medic coordonator de tură pe timpul unei ture de lucru. 
 

14BCabinet Medical Individual – com. Miceştii de Câmpie 
 perioada:             01.03.2001-31.08.2001 
 funcţia ocupată:   titular cabinet medical individual 
 responsabilităţi:   organizare si coordonare activitate cabinet medical individual,  
   activităţi de medic de familie; 

 
15BSpitalul Judeţean Bistriţa 
 perioada:             01.01.2000-31.01.2001 
 funcţia ocupată:   medic stagiar 
 responsabilităţi:   activităţi de medic stagiar în cadrul departamentului U.P.U. 
 
 
 

3BEducaţie şi 
formare 
 
 

TÜV Austria 
 perioada, localitatea:         21-25.sept.2020, București 
 studii:                                  curs  
 calificare                             manager al sist. de management al calității (ISO 9001:2015 ; ISO 19011: 2018) 
  
Școala Națională de Studii Politice și Administrative-București 
Facultatea de Comunicare și Relații Publice – București/IFR 
 perioada, localitatea:         oct 2018 – iulie 2020 
 studii:                                  program de master  
 calificare                             master în Comunicare și Relații Publice 
 
Minist.Dezv.Regionale și Adm.Publice/Institutul Național de Administrație 
 perioada, localitatea:         22-26.iulie.2019 
 studii:                                  program de perfecționare ”Etică și integritate publică” 
 calificare                             certificat de absolvire curs 
 
TÜV Austria 
 perioada, localitatea:         07.-09.iun.2018, Bistrița 
 studii:                                  curs protecția datelor cu caracter personal 
 calificare                             diplomă de absolvire curs 
 
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar 
 perioada, localitatea:         09.oct.2014 – 12.nov. 2014, București 
 studii:                                  curs de management spitalicesc 
 calificare                             diplomă de absolvire curs 
 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici 
 perioada, localitatea:          28.07-01.08.2014 
 studii:                                  managementul serviciilor de sănătate 
 calificare                             diplomă absolvire  
 
Ministerul Sănătății 
 perioada, localitatea:         octombrie 2013,  în cadrul UMF Cluj Napoca 
 studii:                                  examen de specialitate 
 calificare                             medic specialist Medicină de Familie 
 
Camera de Comerț și Industrie Bistrița- Năsăud 
 perioada, localitatea:         15.03-16.04 2013, Bistrița 
 studii:                                  program formare formatori 
 calificare                             formartor. 
 
Asociația ”Search And Rescue Team In Special Siuation” (SARTISS) Oradea 
 perioada, localitatea:         anual, Băile Felix 
 studii:   diverse cursuri specifice medicinei de urgență și  
   participare la Conferința de MU și Salvări în Situații   
   Speciale ”Search and Rescue”, cu participare internațională 
 calificare                             diplomă participare 
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Expert Audit Group 
 perioada, localitatea:        31.03-03.04.2011 si  26.05-29.05 2011 
 studii:                                  curs   
 calificare                             auditor intern 
 
Ministerul Sănătății 
 perioada, localitatea:         iulie 2008, în cadrul UMF Cluj Napoca 
 studii:                                  examen de intrare în rezidenţiat 
 calificare                             rezident în specialitatea Medicină de Familie 
 
Universitatea Tehnică Cluj Napoca 
 perioada, localitatea:         sept.2006 - iulie 2008, Cluj Napoca 
 studii:                                  studii în specialitatea informatică aplicată şi programare 
 calificare                             diplomă de studii postuniversitare 
 
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar 
 perioada, localitatea:        18.sept.2006 – 07.nov. 2006, Cluj Napoca 
 studii:                                  curs management spitalicesc 
 calificare                             diplomă de absolvire 
 
Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate 
 perioada:                             iulie 2004, Cluj Napoca 
 studii:                                   curs REMSSY  
 calificare                              diplomă de absolvire 
 
Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
 perioada, locul:                   01.11.2001-31.04.2002   
 studii:                                   studii complementare  
 calificare                              competenţă /atestat/ în urgenţe prespitaliceşti 
 
Ministerul Justiției 
Direcția pentru Publicitate, Notari Publici, Executori Judecătorești și Consilieri Juridici 
 perioada, locul:                    18 februarie 2000, București 
 studii                                     autorizație de traducător/interpret (nr. 2794/200) 
 calificare                               traducător/interpret autorizat  
 
Universitatea “Carol Davila” Bucureşti 
 perioada, locul:                    septembrie 1999 
 studii                                     licenţă 
 calificare                               diplomă de licenţă 
 
Ministerul Culturii 
Comisia Centrală pentru Acordarea certificatului de Traducător 
 perioada, locul:                    23.april.1997, Bucureşti 
 studii                                     examen  
 calificare                               certificat de traducător 
 
Universitatea “Ecologică”/”Titu Maiorescu” Bucureşti 
 perioada, locul:                    1991-1997, Bucureşti 
 studii                                     Facultatea de Medicină Generală 
 calificare                               studii universitare 
 
Liceul Sanitar Bistriţa 
 perioada, locul:                    1985-1989, Bistriţa 
 studii                                     liceale 
 calificare                               bacalaureat 
 
Liceul „Andrei Mureşanu „ Bistriţa,  
 perioada, locul:                    1977-1985, Bistriţa 
 studii                                     şcoala generală şi ciclu gimnazial, secția maghiară 
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4BApartenența la 
organizații 

 
2000 - prezent: membru/Colegiul Medicilor România – Filiala BN 
2010 - 2012: membru/European Society of Emergency Medicine (E.U.S.E.M.) 
2011 – prezent: membru/Asociatia Serviciilor de Ambulanță din  România (A.S.A.R.) 
2014 – prezent: membru/Sindicatul Liber Ambulanța al Serviciului de Ambulanță Bistrița-  Năsăud 
 
 

  
Aptitudini și 
competențe 

 
Lingvistice 
 
 
 
 
Personale 
  
 

 
 limba maghiară, limbă maternă 
 limba română/nivel aproape echivalent unei limbi materne 
 limba germană/nivel mediu 
 limba engleză/nivel mediu 

 
Comunicativitate, flexibilitate, responsabilitate, dinamism, dorința de 
perfectionare continuă; capacitate de mobilizare și motivare, de organizare a 
muncii în echipă. 

Adaptabilitate la evolutiile sociale și profesionale, prin identificarea tendințelor, 
problemelor și elaborare de solutii. Capacitatea de a influența cultura 
organizațională a unui grup și adaptarea organizației  la transformări/la un nou 
mediu intern și extern. Capacitate de interpretare a informațiilor din mediul 
extern și intern și valorificarea acestora în favoarea grupului. 

Capacitatea de a gândi digitalizat: de a include opțiunile și facilitățile digitale 
avute la dispoziție în decizii și în modul se soluționare a problemelor. Aptitudini 
avansate de comunicare digitală, în timp real și gestionarea de date pe diverse 
medii de stocare. 

Asumare a responsabilității și gestionare a riscurilor, prin atitudine pro-activă.  
Capacitate de asumare a deciziilor și evaluarea rezultatelor. 
 

Sociale si culturale Abilitate de adaptare facilă la schimbare și la diverse medii și categorii sociale. 
Abilități semnificative de comunicare și relații publice, perfecționate și prin 
studii de specialitate. 
 

Tehnice Aptitudini semnificative în domeniu tehnic, în special tehnica de calcul, birotică 
și echipamente medicale.  
 
 

 
5BPermis de 
conducere 

 
      Permis de conducere categoria B, din anul 1990. 
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