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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Kovács Angela 

Adresa(e)   

Telefon(-oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Cetățenia Română 

Data naşterii  

Sex Feminin 
  

Lucrări de referință 1. PUZ-,,Introducere în intravilan și reglementare teren cu funcțiunea de producție” - Primăria 
Comunei Sinpaul 

2. PUZ-Zonă construită protejată ,,Construire hotel și amenajare incintă la Castelul Bethlen”- loc. 
Bahnea-jud. Mureș”  și 2. ,,Consolidarea și amenajarea interioară a castelului Bethlen pentru 
funcțiunea de centru cultural, reconstruire parțială a fostei incinte fortificate, construire 
împrejmuire teren cu turn acces, amenajare incintă, branșamente la rețele, - loc. Bahnea-jud. 
Mureș” - EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL 

3. PUZ: „Introducere în intravilan, dezmembrare pentru construire case familiale, reglementare 
accese și înfrastructură în loc. Tg .- Mureș, str. Budiului,” - MACO CONSTRUCT SRL 

4. PUZ- ,,Elaborarea Proiectului Concept pentru amplasamentul fostei Fabrici de Zahăr, în loc. Tg. 
Mureș” - MAURER IMOBILIARE SRL 

5. PUZ: ,,Stabilire regl.urb. pt introducere în intravilan și reconformare UTR pt construire cartier de 
locuințe colective cu dotări aferente unui centru de cartier-echipamente publice, servicii de interes 
general- Calea Sighișoarei, loc. Tg. - Mureș” - PROFITEC SRL 

6. ,,Construire clădire de locuințe colective și spații comerciale, amenajare accese auto și pietonale, 
racord la utilități ” loc. Tg. – Mureș, piața Gării - ATAMETALY SRL 

7. ,,Proiectare complex hotelier Resort&Spa 5*AVALON loc. Sovata” - PEKA BAU 2000 KFT 
8. ,,Construire incubator de afaceri, amenajare acces auto și platforme în incintă, branșamente la 

utilități în loc. Tg. - Mures, jud. Mureș” - INCUBCENTER SRL 
9. ,,Construire blocuri de locuit, echipamente publice, amenajare circulații auto, pietonale, parcaje, 

piste biciclete, locuri de joacă, construire dig-promenadă, extindere rețele și branșamente utilități 
în cadrul investiției ,, Complex rezidențial Maurer Residence loc. Tg. - Mureș - MAURER 
IMOBILIARE MUREȘ SRL 

10. ,,Construire ansamblu de blocuri de locuințe colective, amenajare acces auto, amenajare 
circulație auto și pietonală, platforme parcări, spații verzi, situat în loc. Tg. - Mureș, str. Livezeni, 
fn., Jud. Mureș” - REGIONAL BUSINESS SOLUTIONS SRL 

11. ,,Construire hotel, amenajare parcări și platforme în incintă, branșamente la utilități” loc. Tg. - 
Mureș - VIRTUAL REALITY ZONE SRL 

12. ,,Refuncționalizare hală industrială Hirschmann România loc. Sînpaul” - HISCHMANN ROMÂNIA 
SRL 

13. ,,Construirea a 22 de locuințe tip duplex, 3 locuințe tip single, clădire servicii, împrejmuiri, acces 
auto și pietonale, platforme de parcare, str.Budiului, loc. Tg. - Mureș” - MACO CONSTRUCT SRL 

14. Reamenajare, amenăjari interioare și supraetajare clădire pentru servicii, construire 2 corpuri – 
locuințe, str. Revoluției nr. 32-34, loc. Tg. – Mureș, - STANCIOIU LOG RESIDENCE INN 

15. Amenajare clădire teatru de copii și tineret ARIEL, str. Poligrafiei, loc. Tg. – Mureș – Consiliul 
Județean Mureș 

16. Amenajări interioare, mansardare în podul existent și extindere clădire, cu funcțiunea de spații 
cazare și restaurant, amenajare incintă, construire imprejmuire „COCOȘUL DE AUR”, str. 
Călărașilor, loc. Tg. – Mureș, - ROMUR 

17. Amenajarea interioară a castelului Bethlen - localitatea Bahnea, jud. Mureș - Eparhia Reformată 
din Ardeal  

Experienţa profesională  

Perioada 2008 Septembrie - Prezent  
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Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectare arhitectură urbanism 

Numele şi adresa angajatorului ARHITECTON S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Revoluției nr.22, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de arhitectură 

  

Perioada 2020 - Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectare arhitectură urbanism 

Numele şi adresa angajatorului MULTINVEST PROIECTARE S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.67, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de arhitectură 

  

Perioada 2018 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în comisia zonală de Monumente nr. 9 - Sibiu 

  

Perioada 2018 - 2021 

Funcţia sau postul ocupat Curator al Bienalei Naționale de Arhitectură, secția Eveniment – Strada ca o scenă și Efemer 
Organizator al celor două gale de premiere 

  

Perioada 2011 - 2020  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectare arhitectură urbanism 

Numele şi adresa angajatorului MULTINVEST S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.67, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de arhitectură 

  

Perioada 2021 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru U.I.A. – Committee International Women in Architcture, reprezentant O.A.R. 

  

Perioada 2011 - Prezent  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Expert tehnic judiciar - specializarea Arhitectură 

Perioada 2016 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
 

                                                Perioada  

Vicepreședinte al structurii structurii teritoriale U.A.R. Mureș 
 
2014 - Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Președinte Filiala O.A.R. Mureș 

  

Perioada 2010 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Membru în comisia națională de disciplină al Ordinului Arhitecților din România 

  

Perioada 2005 - 2010  

Funcţia sau postul ocupat Membru de conducere în Consiliul Național O.A.R. și în Consiliul Teritorial O.A.R. Mureș 

  

Perioada 2005 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia Tehnica de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a municipiului Tîrgu Mureș 

 Membru în Comisia Tehnica de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a județului Mureș 

  

Perioada 2005 - 2018 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Forumul European de Politici Arhitecturale, reprezentant O.A.R. 
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Perioada 2000 - 2008  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect șef al Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș 

Principalele activități și responsabilități Autorizare construcții, cu toate procedurile și etapele legale necesare acestei activități. 
Urbanism și amenajarea teritoriului, promovarea și aprobarea documentațiilor din domeniu. 
Conceptii și strategii de dezvoltare urbană, programe și proiecte care definesc obiectivele generale de 
dezvoltare integrată. 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureș, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Compartiment Arhitect Șef 

  

Perioada 1998 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectare arhitectură urbanism 

Numele şi adresa angajatorului CONIMUR S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Depozitelor nr.47 - 49, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Șef atelier proiectare 

  

Perioada 1991 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Inventarierea și protejarea monumentelor de arhitectură din județul Mureș 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Județean Mureș, Tîrgu Mureș, str. Horea nr.24, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Oficiul Județean pentru Patrimoniul Cultural Național Mureș 

  

Perioada 1979 - 1991  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectare ahitectură urbanism 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Proiectare Județean Mureș, Tîrgu Mureș, str. Tineretului nr.2, jud. Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Șef proiect 

  

Perioada 1979 - Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru al Uniunii Arhitecților din România 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003 - 2005  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management public și integrare europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu 
Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu" 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Masterat 

  

Perioada 2002 Octombrie  

Calificarea / diploma obţinută Marketing urban 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Inițiere strategii urbane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

United States Agency for international Development 
RTI International - Local Government Assistance program 
Harvard Graduate School of Design, Center for Urban Development Studies 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Curs de perfecționare 
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Perioada 2002 Februarie  

Calificarea / diploma obţinută Atelier Formare de Formatori 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Creșterea capacității structurilor asociative din administrația publică locală de a planifica și derula 
programe de instruire Federația Autorităților Locale din România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

United States Agency for international Development 
RTI International - Local Government Assistance program  
România 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Curs de perfecționare 

  

Perioada 1994 Mai  

Calificarea / diploma obţinută Essentials of Mediation Skills 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Implementare programe în medii multiculturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.S. Department of Justice  
Community Relations Service 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Curs inițiere 

  

Perioada 1973 - 1979  

Calificarea / diploma obţinută Arhitectură și sistematizare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Proiectare arhitectură urbanism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Arhitectură București 
Facultatea de Arhitectură și Sistematizare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Învățământ superior 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   10  10  9  9  8 

Limba engleză   8  8  7  7  6 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Funcția de arhitect șef al unui municipiu de rangul 2 implică abilități sociale de reprezentare și mediere 
între diferiți factori sociali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Pagina 5/4 –  
                   Curriculum vitae  al  Kovács Angela  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Experiența de 8 ani în administrația locală în funcție de conducere o fost semnificativă. Pe de o parte 
coordonarea și organizarea compartimentului arhitect șef și corelarea cu activitatea celorlalte direcții 
din cadrul administrației publice, pe de altă parte respectarea legalității și a politicilor de dezvoltare 
urbană ale municipiului, necesită aptitudini organizatorice puternice. 

Perioada de 5 ani în Consiliul Teritorial al O.A.R. Mureș și în Consiliul Național al O.A.R., cea de 7 ani 
ca președinte Filială, a fost o experiență pozitivă în balansul Administrației Locale și Organizație 
profesională, nu în totdeauna aflate în consens. 

 

 
 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Pe lângă diploma obținută în cadrul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” București, experiența de 40 
de ani în diferite ramuri conexe ale profesiei, consider că m-a adus la o întelegere superioară a 
acesteia. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare pachet Microsoft Office, Internet. 

  

  

Permis(e) de conducere Cat. B 
  

          




