
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAŢII PERSONALE  

 COŞA ANCA MIHAELA 

 COMAN ANCA MIHAELA 

   

  

  

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ  

iulie 2016 – prezent ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ Câmpulung Negru Vodă 216 

ONG voluntariat 

PRESEDINTE 

Promovarea valorilor arhitecturii și urbanismului 

Protejarea monumentelor istorice 

o CERCETARE 

o PROIECTE CULTURALE  

o MANAGEMENT CULTURAL 

 

Iulie 2019 - prezent ANCA MIHAELA COȘA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ  Câmpulung Negru Vodă 216 

Arhitect / manager 

ARHITECTURĂ, PROIECTE, CONSULTANȚĂ, STUDII ISTORICE, URBANISM 

concepţie proiectare de arhitectură, coordonare specialități proiectare, devize  
o Proiectare arhitectură, coordonare specialități, consultanță în domeniul imobiliar  

o Proiectare imobile zona protejată 

o Alte proiecte: Așezământ cultural filantropic ,,Calinic Argeșeanul”, clădiri schituri monahale, 

studii istorice biserici, obținere finanțari CNI  
o Participare concurs internațional de arhitectură 
o Proiecte publice 

 

decembrie 2020 - prezent 6 cosA sinC SRL Câmpulung 1Mai 4 

acționar și administrator / arhitect salariat 

ÎNTOCMIRE PROIECTE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM, CERERI FINANTARE 

o Proiecte locuinte cu arhitectura traditionala, consultanta santier, trasere si urmarire executie 

constructii, consultanta amenajari interioare / exterioare, coordonare specialitati   

o Consultanta juridica in domeniul constructii / imobiliar, consultanta turism, întocmire devize, 

estimări cost construcții 

 



septembrie 2017 – aprilie 2018 EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI A STREHAIEI  – Drobeta Turnu Severin, Bibicescu, 6 

Arhitect salariat 

ÎNTOCMIRE PROIECTE CU ARHITECTURA TRADITIONALA,  PROIECTE URBANISM 

o BISERICI, INCINTE MÂNĂSTIRI 

o AMPLASARE ŞI CONCEPŢIE MONUMENTE RELIGIOASE DE FOR PUBLIC, CRUCI, TROIȚE 
o Consultanta, scenarii siguranţă la foc, consultanta santier, trasere si urmarire executie 

constructii, consultanta amenajari interioare / exterioare, coordonare specialitati, planuri 

urbanistice, consultanta juridica in domeniul constructii / imobiliar, întocmire devize, 

estimari cost constructii 

 
noiembrie 2007 – ianuarie 

2011,  

octombrie 2014 – septembrie 

2017 

 ianuarie 2019 – aprilie 2019 

SC ART CONTUR DESIGN SRL Câmpulung Negru Vodă 216 

Arhitect salariat 

ÎNTOCMIRE PROIECTE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 

o DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE A MUNICIPIULUI CAMPULUNG PRIN REABILITAREA 

ZONEI ISTORICE, BALNEARE SI DE AGREMENT COMPLEX PARC KRETZULESCU – proiect ce a 

obţinut finanţare 15milioane euro din partea UE  prin POR 2008 – 2013, proiect oprit din 

execuție 
o REAMENAJAREA TRASEULUI TURISTIC CHEILE DAMBOVICIOAREI – studiu de fezabilitare – 

proiect propus pentru finantare UE  prin POR 2008 - 20013 

o Proiecte locuinte si pensiuni cu arhitectura traditionala Câmpulung 

o Proiecte urbanism, consultanta imobiliara, turism, consultanta santier, trasere si urmarire 

executie constructii (locuinte unifamiliale, Biserica GRUI) 

 
noiembrie 2001 – nov 2007 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, CÂMPULUNG, NEGRU VODĂ, 127 

Arhitect salariat 

STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANĂ  

Susţinere și consiliere ședinţe Comisia 2 aConsiliului Local al municipiului Câmpulung pentru 

organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,  

CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ 

o Completare P.U.G. Pentru Avizare - Hcl135/2003 

o Studiu Transport urban în comun de călători, trasee, staţii, timpi de circulaţie, interese de 

deplasare pe baza P.U.G. Câmpulung 

o Regulament de circulaţie, categorii de străzi, trafic greu, fluenţă Piteşti – Braşov 

o Iniţiere P.U.Z. Zona Construită Protejată cu valoare de patrimoniu naţional excepţional 

declarată prin legea 5/2000 – Studiu pilot pentru Metodologia  MTCT, Temă Proiectare, 

Scop, Obiective 

o Strategia Locală pentru Turism Câmpulung, Propuneri pentru Strategia Naţională a 

Turismului Românesc – Iniţiere declarare Oraş Turistic 

o Acţiuni de promovare a monumentelor istorice din municipiu, ansamblu urban Oraşului 

Istoric Câmpulung, participare ședinţe Comisia Zonală Muntenia a Ministerului Culturii 

o Analize şi reglementări urbanistice pentru elaborare SF„Infrastructură Turistică – Reabilitarea 

Zonei Istorice, Balneare şi de Agrement – Complex Parc Kretzulescu, Câmpulung” – cerere 

finanţare Phare 2004 – 2006 – Proiecte pentru mare infrastructură, Călăraşi, 2005. 

o Amplasare statui, amenajare scuaruri, elemente de mobilier urban 

o Participare seminarii şi simpozioane naţionale şi internaţionale: Patrimoniu, Diversitate 

Culturală Şi Dezvoltare Locală, Târgovişte, 2004, Convenţia pentru protecţia Peisajului, Tulcea 

2004, Sibiu 2007 

o Seminarii organizate de Corpul Arhitecţilor Şefi de Municipiu: 2002 – 2007: Oradea, 

Ploieşti, Braşov, Târgu Mureş, susţinere conferinţe prezentare arhitectură Câmpulung 

 



1998-2001 SC ART CONTUR DESIGN SRL – BUCUREŞTI, INTRAREA BINELUI, 6 

Arhitect salariat 

ÎNTOCMIRE PROIECTE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 

o Proiect patinoar natural iarnă/vară, Câmpulung, zona istorică finanţare U.S.A.I.D 

o Studiu de fezabilitate: Complex multifuncţional turistic -Parc kKretzulescu – studiu 

restaurare şi reabilitare, finanţare U.S.A.I.D. 

o Concurs amenajare Piaţa Primăriei Câmpulung (premiul 3) 

Diverse locuinţe şi programe complementare, documentații de urbanism 

1995-1998 URBE 90,   URBIS 2000, Bucureşti, Edgar Quinet 

Student colaborator 

PROIECTE CULTURALE  

2014 - 2016 - 2021 

 8 ediții 
ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ  în parteneriat cu  

EPISCOPIA SEVERINULUI ȘI STREHAEI 

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CINEMATOGRAFIE 

Proiect cltural ARHITECTURA ÎNTEMEIETORILOR DE ȚARĂ 

Arhitect – manager cultural / voluntariat 

Concept proiect, întocmire desfasurator ,cursuri formatori indrumare, concepţie grafică, susţineri 

conferinţe lansare/premiere, gestinare fonduri 

o Relatia cadre didactice, elevi implicati, presa, Banca Naţională A României pentru premii 

monede comemorative din aur, argint 

o Promovare arhitectura, personalităţi istorice, valori tradiţionale 

o Tururi ghidate 

 

2019 ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ  în parteneriat cu UAUIM 
Arhitect – manager cultural / voluntariat 

workshop-ul interdisciplinar CÂMPULUNG XIV, în cadrul cercetării doctorale asupra întemeierii 

Țării Românești, drd. urb. arh. Anca Mihaela Coșa, Scoala Doctorală de Urbanism UAUIM. 

Studenții facultăților din cadrul UAUIM au participat alături de studenți ai Facultății de Istorie 
din cadrul Universității București 

 

decembrie 2018 ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ  în parteneriat cu  
Facultatea de Arhitectură, Conservare Restaurare Sibiu din cadrul UAUIM 

Navigație pe zăpadă în TURUL CAPITALELOR MEDIEVALE   
Arhitect – manager cultural / voluntariat 

o Promovare arhitectura, personalităţi istorice, valori tradiţionale 

o Conferințe, tururi ghidate 

 

octombrie 2018 ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ în parteneriat cu UAR 

Primind arhiva personală a distinsei doamne arhitect Silvia Maria Luisa Păun, în anul centenarului 

România 1OO, asociația Corabia cu Arhitectură instituie premiul ,,Arhitect Silvia Păun,, pentru 

cercetare și creații de arhitectură, onorându-i memoria, stimulând continuarea cercetărilor 

domniei sale.  

Premiul este oferit în cadrul secțiunii Diplome – arhitecți în afirmare a Bienalei Naționale de 
Arhitectură BNA 2018 – 1OO ani de arhitectură în România, Sibiu 

 

iulie 2018 ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ în parteneriat cu UAUIM București 
URBANISM ARHITECTURĂ PATRIMONIU. CÂMPULUNG ROMÂNIA 1OO  

Organizator/ voluntariat  



Sesiune internațională de comunicări ştiinţifice cu premierea celor mai bune lucrări ale Şcolilor 

Doctorale ale UAUIM, având ca scop promovarea valorilor de patrimoniu naţional excepţional al 

ansamblului urban al municipiului Câmpulung în Anul Centenarului Marii Uniri  

proiect cofinanțat din bugetul local al municipiului Câmpulung 

 

2015 – 2022 

6 ediții 
ASOCIATIA CORABIA CU ARHITECTURĂ în parteneriat cu  

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ARGEȘ și ȘCOALA GIMNAZIALĂ NANU MUSCEL  
concurs școlar județean POVESTEA UNEI CASE 
Arhitect – manager cultural / voluntariat 

Inițiere, întocmire regulament 

o Relatia cu institutiile de invatamant 

o Sustinere conferințe prezentare valori arhitectură 
promovarea percepției spațiului în rândul copiilor ce include alături de latura senzorială și pe 
cea a percepției afective a spațiului, creare bază de date pentru responsabilizarea arhitecțiilor în 
a crea proiecte de calitate, înțelegând rolul lor formator în viața copiilor, prin obiectul de 
arhitectură, în care aceștia cresc 
 

2010 ASOCIATIA SFÂNTA ELENA ÎMPĂRĂTEASA / VOLUNTARIAT 

ARHIEPISCOPIA ARGEŞULUI ŞI MUŞCELULUI 

Arhitect – manager cultural / voluntariat 

Proiect concurs CRUCILE DE PIATRĂ ALE CÂMPULUNGULUI 

Inițiere, întocmire regulament 

o Relatia cu institutiile de invatamant, secretariat 

o Sustinere conferințe prezentare valori arhitectură 
Ghidare teren cca 20 cruci vechi de piatra, întocmire hartă, derularea celor 5 conferinţe 

transmise în direct pe postul local de televiziune 

o Relatia cu institutiile şi personalităţile invitate: Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Calinic 

Argeşanul, Etnolog Ion Ghinoiu, Protosinghel Serafim Caiea Staretul Mânăstirii Negru Vodă 

Câmpulung, Schitul Sf. Ipatie Sf. Munte Athos 

o Sustinere conferinţa „Urbanismul Crucilor De Piatră”  

Promovare monumente istorice,  propunere reamenajare a două din crucile de piatra ale 

Câmpulungului, cele din timpul domnitorilor Matei Basarab 1638 si Sf. Constantin Brâncoveanu 

1697 

2009 ASOCIATIA  „MUSCEL PENTRU EDUCATIE SI CULTURA” 

proiect   EUROPA IN ORASUL MEU 

Arhitect îndrumător - voluntariat 

construirea  sentimentului de apartenenta la loc, constientizarea valorilor  europene ale 

patrimoniului de arhitectura din campulung, arhitectura traditionala de muscel 

întocmire tema, sustinere sedinte de lucru , conferinte pe tema patrimoniului de arhitectura al 

municipiului campulung 

o vizite pe teren, lectii in sit 

o coordonare expozitie 
 

 

2008 

2009 

FUNDATIA PRO PATRIMONIO  

Proiect POVESTEA UNEI CASE – promovare valori de patrimoniu arhitectura traditionala 

Proiect POVESTEA COPACULUI MEU – promovare valori arhitectura peisajului in gradina istorica a 

casei golescu 
Întocmire tema, sustinere sedinte de lucru saptamanale organizare - initiere, derulare, gestionare 
o Relatia cu institutiile de invatamant, secretariat lucrari participante 

o Premiere cadru festiv 

 

 



IMPLICARE 

ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII 
 

 

2016 

CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCŢIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG ALEGERI LOCALE  

concepție și gestionare campanie electorală, strângând liste cu peste 1000 semnături de 

susținere, susțineri conferințe arhitectură și urbanism, relația cu media, concepție materiale 

publicitare 

o PROGRAM DEZVOLTAREA DURABILĂ A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG 

o PROTEJARE ANSAMBLU URBAN CU VALOARE NAŢIONALĂ EXCEPŢIONALĂ A ZONEI ISTORICE A 

MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, DECLARATĂ PRIN LEGEA 5/2000 

2020 CANDIDAT LA FUNCŢIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG 

CANDIDAT LA FUNCŢIA DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

din partea Alianței Pentru Unirea Românilor 

ALEGERI LOCALE ȘI PARLAMENTARE 
concepție și gestionare campanie electorală, susțineri conferințe arhitectură și urbanism, relația 
cu media, concepție materiale publicitare 

o PROGRAM DEZVOLTAREA DURABILĂ A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG 

PROTEJARE ANSAMBLU URBAN CU VALOARE NAŢIONALĂ EXCEPŢIONALĂ A ZONEI ISTORICE A 

MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, DECLARATĂ PRIN LEGEA 5/2000 

 

 

Articole, prezentări în conferinţe 

sau în cadrul sesiunilor de 

comunicări oficiale, alte materiale 

publicate 

o Coșa A.M. (2016) Arhitectura întemeietorilor de țară – Basarab I Întemeietorul Lansare 

proiect anual interdisciplinar ediția a III-a Aniversare Ziua Mondială a arhitecturii, Asociația 
Corabia cu Arhitectură, conferință televizată 3 oct. 2016 Câmpulung 

 

o Coșa A.M. (2016) Cruce de piatră 1660 - Biserica Sf. Marina Câmpulung, studiu urbanistic 

Sesiune Anuală de comunicări științifice a Muzeului Judeţean Argeş 10 oct. 2016 Pitești, Argeș 

o Coșa A.M. (2016) Două clădiri din Câmpulung legate prin vindecări cu apă: biserica Sf. 

Gheorghe și Băile Eforiei Kretzulescu, fostele Băi Radu Negru 1905 Sesiune Anuală de comunicări 

științifice a Muzeului Judeţean Argeş 10 oct. 2016 Pitești, Argeș 

o Coșa A.M. (2016) Reabilitarea traseului tradiţional istoric Complex Parc Kretzulesu – Grădina 

Publică Mersi, Câmpulung UNISCAPE En-Route Internaţional Seminar  Architecture Heritage and 

Landscape, Gallery Hall, UAUIM 12 oct. 2016  Bucureşti 

o Coșa A.M. (2017) Arhitectură navigând printre stele. KmO - Corabia cu Arhitectură Concurs 

național pentru amenajarea pavilionului României la Bienala Internațională de arhitectură 
Veneția Uniunea Arhitecților din România 14 dec. 2017 București 

o Coșa A.M. (2017) Caracterul de unicitate pentru Țara Românească a picturii exterioare a 

bisericii Sf. Gheorghe din Câmpulung Mușcel în cadrul Simpozionului Internaţional organizat de 

Episcopia Severinului şi a Strehaiei MEHEDINŢI – ISTORIE, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE, Ediţia X 1 

iun. 2017 Drobeta Turnu Severin 

o Coșa A.M. (2017) Conferință Case pentru mame, o privire asupra arhitecturii tradiționale 
românești Asociația Corabia cu Arhitectură 8 mar. 2017 Craiova 

o Coșa A.M. (2017) Floarea cu cinci petale în cadrul Simpozionului Anual al Asociaţiei 

Arheologie, Restaurare, Arhitectură - ARA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan 20 apr.2017 

o Coșa A.M. (2017) Kilometrul O: KMO – Kretzulescu-Mersi-Oameni CUBURILE DE AUR, Concurs 

internaţional, Uniunea Internaţională a Arhitecţilor, etapa naţională preselecție - Ordinul 
Arhitecţilor din România 25 ian 2017 București 



o Coșa A.M. (2017) Orientarea astronomică a axelor construcțiilor medievale, cercetare 

doctorală Observatorul Astronomic București cu sprijinul cercetătorilor Șonka A. și Dascălu M. 
facilitată de dr. Adrian Majuru, directorul Muzeului București, aprilie 2017. 

o Coșa A.M. (2017) Reamenajarea traseului de promenadă complex parc Kretzulescu – Grădina 

publică ,,Mersi” în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a municipiului Câmpulung, coautor 

alături de arh. Adrian Coşa panouri expoziție Catalogul BNA XII BIENALA NAŢIONALĂ DE 
ARHITECTURĂ BNA 2016, EDIŢIA A XII-A Recuperarea reperelor secţiunea urbanism 

o Coșa A.M. (2017) Studiu de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului asupra 

întemeierii Țării Românești, perioada primilor trei Basarbi, sec. XIV Sesiune de comunicări a 

Şcolii Doctorale de Urbanism a Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti 21 

iul. 2017 lucrare premiată 

o Coșa A.M. (2017) Vladislav I Vlaicu domnitorul Țării Românești. Redescoperirea unei 
personalități Conferiţă de prezentare a personalităţii tânărului domnitor şi a gestionării 

teritoriului în vremea sa 1364 – 1377 ANIVERSARE 640 ANI parteneriat Episcopia Severinului şi 

a Strehaiei și Asociația Corabia cu Arhitectură,  Drobeta Turnu Severin/ Vodița, Mehedinți 28 
oct-16 nov 2017 Drobeta Turnu Severin 

o Coșa A.M. (2018) Aniversare 655ani Nicolae Alexandru Basarab – Conferiţe de prezentare. 
Personaje istorice mai puțin cunoscute aparținând familiilor primilor domnitori. Copiii primilor 

Basarabi, proiect interdisciplinar, ediția a V-a, Asociația Corabia cu Arhitectură, parteneriat cu 
Instituții școlare Argeș și Muzeul Municipal Câmpulung 27 oct – 7 dec. 2018 Câmpulung 

o Coșa A.M. (2018) Cartarea siturilor arheologice declarate monumente istorice cu datare sec 

X-XIV în Lista LMI 2015 pentru Țara Românească – județele: Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, 
Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Ialomița, Călărași, Constanța Tulcea și 
Brăila - Workshop Câmpulung XIV organizat de Asociația Corabia cu Arhitectură în parteneriat cu 
UAUIM în cadrul cercetării doctorale  asupra Întemeierii Țării Românești 1-4 mai 2019 

Câmpulung 

o Coșa A.M. (2018) Cercetare folosind imagini din satelit asupra ctitoriilor sfântului Nicodim de 

la Tismana – studii de urbanism privind întemeierea Țării Românești în cadrul Simpozionului 

Național Mircea cel Bătrân- 600ani, apărător al dreptei credințe și ctitor de lăcașuri sfinte 
organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, Râmnicu Vâlcea/Cozia ianuarie 2018 

o Coșa A.M. (2018) Culele României, prezent și viitor. Despre un stil național în arhitectura 
românească Conferiţă susținută în cadrul simpozionului S.O.S. CULELE ROMÂNIEI. PATRIMONIU ÎN 

COLAPS, în cadrul manifestărilor culturale 100 ani de la Marea Unire organizate de către 

Uniunea Arhitecților din România 21 apr. 2018 Craiova 

o Coșa A.M. (2018) Întemeierea Țării Românești sec. XIV – cercetare asupra mediului 

construit în perioada primilor trei Basarabi – studiu de arhitectură, urbanism și amenajarea 

teritoriului în cadrul Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, 
urbanism și dezvoltare durabilă : Cercetarea românească asupra mediului construit – bilanț la 
un centenar al modernității ediția XIV organizat de Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială URBAN-INCERC, Ministerul Cercetării 
și Inovării, București 
 

o Coșa A.M. (2018) Limite teritoriale navigabile și arhitectura specifică acestora în perioada 
de început a Țării Românești, sec. XIV în cadrul SEA-CONF 2018 ediția a IV-a Academia Navală 

Mircea cel Bătrân, Constanța 17-19 mai 2018, Constanța 



o Coșa A.M. (2018) Premiul ,,Arhitect Silvia Păun,, acordat de Asociația Corabia cu Arhitectură 
BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ, 1OOani de arhitectură în România Diplome – Arhitecți în 
afirmare, Uniunea Arhitecților din România 21 oct.2018 Sibiu 

o Coșa A.M. (2018) Prispa. Case de mușcel. Arhitectură de interior în exterior. Studiu de caz 
Câmpulung  conferințe și îndrumare workshop Atelierul Internațional ,, Câmpulung Muscel – 

Cadru Natural. Istorie. Arhitectură. Tradiție. 15 ani Facultatea de Arhitectură de Interior UAUIM 
1-4 nov. 2018 Câmpulung 

o Coșa A.M. (2018) Rehabilitation of Kretzulescu Park – “Merci” Public Garden Traditional 

Historical Route in Câmpulung în cadrul International Workshop on Urban Regeneration Recycling 

Urban Voids in Post-Socialist Cities – Methods and Actions to Achieve Urban Regeneration Babeş-

Bolyai University, Cluj-Napoca 1 iunie 2018 Cluj Napoca 

 

o Coșa A.M. (2019) Limite teritoriale navigabile și arhitectura specifică acestora, în perioada 
de început a Țării Românești, sec. XIV în cadrul conferinței Sustenaible Urban Industrial 
Intervențion. Arhitectural Buidings Control  Context for Humanity Workshops 29-31 mai 2019 

Tulcea și The built environment in Danube Delta case study on Sulina town organizat de 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială 
URBAN-INCERC România2019.eu, 30 mai 2019, Tulcea 

 

o Coșa A.M. (2019) Navigație pe zăpadă - tur ghidat, îndrumare workshop TURUL 

CAPITALELOR MEDIEVALE Facultatea de Arhitectură, Conservare Restaurare Sibiu în parteneriat cu 

Asociația Corabia cu Arhitectură 15-16 dec. 2018 Câmpulung 

o Coșa A.M. (2019) Research using satellite images on the buildings of Saint Nicodemus of 

Tismana – Urbanism study on Romanian Country founding 14th century în cadrul simpozionului 

Contexts. Research and Design CSAU Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane al Universității de 
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București CSAU-UAUIM Symposiums_2019 

 

o Coșa A.M. (2019) Studiu de urbanism asupra poziției în teritoriu a bisericii Sfântul Gheorghe 
Olari Câmpulung în cadrul Școlii de Vară Istorie, civilizație și cultură în spațiul românesc, ediția 
a IV-a Cercul de Istorie Gheorghe Brătianu Câmpulunh, Universitatea din Pitești – Facultatea de 
teologie, litere istorie și arte, Centrul de cercetare istorică, arheologică și de patrimoniu 

Gheorghe I. Brătianu Pitești, Societatea de Științe Istorice din România – filiala Mușcel, 
Câmpulung 15-16 iulie 2019 

 

o Coșa A.M. (2019) Teodora Basarab și Ana Basarab, mama și soția unuia dintre ultimii țari 
ai Bulgariei sec. XIV Ivan Stratsimir în cadrul simpozionului Renașterea patrimoniului arhitectural 

din Judetul Dolj și districtul Vidin. Cetatea Baba Vida Programului Interreg V-A România - 

Bulgaria, Axa prioritară 2: O regiune verde, O.S. 2.1 “Îmbunătățirea utilizării durabile a 
patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural” 14-15 feb. 2019 Vidin, Bulgaria 

o Coșa A.M. (2020) Dunărea - studiu asupra teritoriului Țării Românești prin interpretarea 
hărților vechi de navigație, în cadrul The 2nd Internațional Conference on Re-shaping Territories, 
Environment and Societies: New Challenges for Geography, University of Bucharest 

  

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI  

ŞI  

EXPOZIŢII DE ARHITECTURĂ 

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE ARHITECTURĂ  

AMENAJAREA PIEŢEI UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI 2011 – proiect selecţionat în finală 

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2015 

GRĂDINA PUBLICĂ MERSI amenajare peisagistică în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a 

municipiului Câmpulung, coautor alături de arh. Adrian Coşa 



 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2015 

GRĂDINA PUBLICĂ MERSI amenajare peisagistică în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a 

municipiului Câmpulung, coautor alături de arh. Adrian Coşa 

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2015 

PARCUL KRETZULESCU  amenajare peisagistică în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a 

municipiului Câmpulung, coautor alături de arh. Adrian Coşa 

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2015 

AMENAJAREA PIEŢEI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, STRADA NEGRU VODĂ amenajare 

peisagistică în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a municipiului Câmpulung, coautor 

alături de arh. Adrian Coşa 

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2015 

REABILITAREA BĂILOR EFORIEI KRETZULESCU CA CENTRU CULTURAL  reamenajare monument istoric 

de importanţă locală în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a municipiului Câmpulung, 

coautor alături de arh. Adrian Coşa – menţiune 

 

BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ  

BNA 2016, EDIŢIA A XII-A secţiunea URBANISM 

REAMENAJAREA TRASEULUI DE PROMENADĂ COMPLEX PARC KRETZULESCU – GRĂDINA PUBLICĂ 

„MERSI” în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a municipiului Câmpulung, coautor alături 

de arh. Adrian Coşa 

 

BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ  

BNA 2016, EDIŢIA A XII-A secţiunea ARHITECTURA LOCUINŢEI 

CASĂ DE MUSCEL 1895  reamenajare locuinţă în cadrul zonei istorico-arhitecturale protejate a 

municipiului Câmpulung, coautor alături de arh. Adrian Coşa 

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2016 

CRUCE DE PIATRĂ - MONUMENT ZIDUL ROŞU  în cadrul ANSAMBLULUI ÎNCHINAT REZISTENŢEI 

ANTICOMUNISTE DIN MUNŢII MUSCELULUI, ASOCIAŢIA HAIDUCII MUSCELULUI  

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2016 

ANDEI HOUSE în reconfigurare spaţiu comercial, design interior – exterior, ligting-design, 

concepţie brand - TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIŢA, 

 

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ VENEȚIA decembrie 2017, selecție proiect național 
FREEE SPACE 2018 ARHITECTURĂ NAVIGÂND PRINTRE STELE. KM O  amenajare pavilioane 

GIADINI/ICR 

 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ 2018 

BUN CAFE TO GO  amenajare cafenea cu proiecție filme reconfigurare interior-exterior, design 

mobilier, concepție brand CÂMPULUNG ARGEȘ 
 

EXPO DUBAI 2020 PAVILIONUL ROMÂNIEI, concurs internațional SEAP/MAE/OAR 
ROMANIA 45N 25E  concepție pavilion expozițional, proiect jurizat, 14 participanți, iulie 2019 
 

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARGEŞ PRAHOVA 2019 

BULEVARDUL PIETONAL ,,PARDON,, CÂMPULUNG  proiect amenajare în cadrul Dezvoltarea 

infrastructurii turistice cu punerea în valoare a zonei istorice, 2014, octombrie 2019 



GREENING MINCU concurs amenajare terasa interioară UAUIM/APUR/URBAN LANDSCAPES ROMÂNIA 

KILOMETRUL O  partener stud.arh. Andrei Coșa, noiembrie 2019 

 

GREENING MINCU concurs amenajare terasa interioară UAUIM/APUR/URBAN LANDSCAPES ROMÂNIA 

BUBURUZĂ RUZĂ UNDE VEI ZBURA, ACOLO VOI PROIECTA noiembrie 2019 

 

CUBURILE DE AUR UIA/OAR 

ARHITECTURA ÎNTEMEIETORILOR DE ȚARĂ EDIȚIILE 4/2017 ȘI 5/2018 Arhitectura și copiii, 
participare selecție proiecte naționale reprezentare România, februarie 2020 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

2016-2021 ŞCOALA  DOCTORALĂ DE URBANISM A FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM  „ION MINCU ”- 

BUCUREŞTI 

STUDIU DE ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI ASUPRA ÎNTEMEIERII ŢĂRII 

ROMÂNEŞTI, PERIOADA PRIMILOR TREI BASARABI, SEC. XIV 

Doctor în Urbanism cu teza  

SEMNIFICAȚII IDENTITARE TERITORIALE LA ÎNTEMEIEREA ȚĂRII ROMÂNEȘTI, PERIOADA PRIMILOR 
TREI BASARABI 

 

1992-1998 INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ „ION MINCU ”- BUCUREŞTI 

Tematica de bază/competenţe acumulate:  

STUDIUL ARHITECTURII / PROIECTARE  ARHITECTURĂ 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, 35/31.07.1998, clasare în primii cinci absolvenţi ai promoţiei 1998 

 

1995-1998 INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ „ION MINCU ”- BUCUREŞTI 

PROGRAM OPŢIONAL DE ORIENTARE SPECIALIZATĂ – URBANISM 

Studiul urbanismului / proiectare urbanism, amenajarea teritoriului 

Certificat de absolvire seria a nr. 019/ 31.07.1998 

 
2006-2007 FACULTATEA SPIRU HARET – Cursuri F/F. Facultatea De Drept 

Studii juridice 

1988 -1992 LICEUL INDUSTRIAL ARO CAMPULUNG 

Cunoştinţe teoretice, cunoştinţe practice  /specializarea electrotehnică 

Diplomă bacalaureat obţinută prin examinarea materiilor: română, matematică, istorie şi 

astronomie 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Căsătorită, ADRIAN COŞA – arhitect specialist atestat MC, membru în Comisia Națională a 
Monumentelor Istorice România 

6 copii 

ANDREI(24ani), MIHAIL(23ani), MARIA(21ani), ANASTASIA(16ani), IOAN(11ani) şi ELISABETA(9ani) – 

doi dintre aceștia studenți arhitecți 

 

MEMBRU ASOCIAŢII 

PROFESIONALE, FUNDAŢII 
• ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, TNA. 711 

• R.U.R. – REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA  

• A.P.U.R. – ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

• A.A.Ş.M.R. – ASOCIAŢIA ARHITECŢILOR ŞEFI DE MUNICIPII DIN ROMÂNIA 

• ASOCIAŢIA CORABIA CU ARHITECTURĂ, preşedinte 

• ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A ŞCOLII „NANU MUSCEL” CÂMPULUNG, vicepreşedinte 
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DECLARAȚIE DE INTENŢIE 
 

 
Numele şi prenumele________________ANCA MIHAELA COȘA_________________________________  
Filiala ______________________________________ARGEȘ _______________________________________ 
Funcţia pentru care candidez __________ CONSILIUL NAȚIONAL________________________ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala______ ARGEȘ ________, funcţia de_____ MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL_____ 
în perioada ____ 2018-2022____şi cea mai importantă realizare a fost ___________________ 
______________________ PROTEJARE ANSAMBLU URBAN MONUMENT ISTORIC CÂMPULUNG__ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de______________________________________în perioada___________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
 

1. Recunoașterea activitatății în domeniul arhitecturii ca act de cultură de interes 
public. Constatăm în prezent o degradare a percepției asupra acestei profesii, 
care are menirea de a organiza funcțional și estetic spațiul construit 

2. Militarea pentru drepturi și libertăți, onoarea contractului social, echitate, 
încredere și respect,  atitudini ce atrag dorința de parteneriat a celorlalte entități 
atât publice cât și private 

3. Dreptul de autor a ajuns desuetudine. Arhitectura este în primul rând creație 
artistică, dar a fost transformată încet, într-o listă de cantități cu articole de deviz. 
În contractele publice, formularele intrate în uz, fără nici o intervenție din partea 
OAR, folosesc sintagma cedarea dreptului de autor. Permitem la prețuri minime 
ca majoritatea SF-urilor ce poartă amprenta creației noastre, să furnizeze, deja, 
articole de deviz, pentru constructorul ce face, din ce în ce mai des și proiectarea. 
Semnătura de complezență a ajuns să nu mai poată fi contestată, existând 
contracte de colaborare a unui arhitect, doar pentru câteva ore pe lună. Dovada 
OAR a ajuns să fie ,,complezența,, căci proiectele publice nu plătesc Timbru de 
arhitectură, iar colectarea acestuia este încă o nebuloasă pe care ne facem că nu 
o vedem. Nici până astăzi procentul de 0,05% TA nu este înscris în Devizul 
general, spre deosebire de  0,5%+0,5% al ISC și al Casei Constructorilor, care știu 
mult mai bine ce vor. 

4. Cum am ajuns să lăsăm arhitecții, pe care noi îi știm ca pregătire, să fie angajați 
de diferiți ,,băieți deștepți,, cu doar câteva clase? De ce CAEN-ul 7111 este 
neprotejat încă? Unde este demnitatea acestei profesii, cânt suntem vânduți la 
pachet prin interese meschine, în CATUC-ul care grevează profesia definitiv? 
Trimisă spre consultare publică, fără consultarea noastră în prealabil, legea ne va 
face rău. Încercarea de a o mai îndrepta, acum, nu face decât să spălăm rufele în 
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public, iar pentru noi ca breaslă, aceasta ar duce și mai mult la degradarea 
imaginii. Cred că arhitecții sunt atât de pasionați încât ar fi lucrat și benevol ca 
să-și simplifice munca și să-și facă viața mai ușoară, cu autorizări și avizări în 
termeni reali, dacă ar fi fost întrebați 

5. Nemulțumirea față de aleși, de prestația acestora, de felul cum profesia aceasta, a 
cărei cea mai importantă latură este a practicii de proiectare, a fost transformată 
într-o necesitate de a credita cu probitatea profesională cohorte de constructori, 
funcționari publici, oameni politici sau simpli beneficiari, în procese verbale de 
recepție, în care nici nu mai încăpem. Putem astăzi răspunde în locul oricărei 
societăți cu răspundere limitată, deși aceasta ne-a angajat câteva luni ca 
proiectanți ai unei construcții care are să dureze, mult mai mulți ani. Asistăm și la 
un fenomen nou pe piața arhitecturii cu noi actori: CNI, INP, PMB, mai nou OAR 
pentru concursuri 

6. Nu toți avem aceeași dorință de implicare, practica profesională ne ocupă tot 
timpul, pasiunile și familia își cer timpul lor, dar sunt dintre noi unii care, cu drag 
de arhitectură, doresc să ofere, ca disponibilitate, cunoștințele acumulate pentru 
a ridica această profesie ce se degradează în vremuri, din ce în ce mai tulburi... 
Având cunoștințe complexe asupra profesiei, din experiența în administrație 
publică, mediul privat BIA, SRL administrator/salariat, studii doctorale în 
urbanism, ONG voluntariat, am profesat studiind aprofundat legislația în proiecte 
publice/ private cu finațări UE/CNI, dar păstrănd sensiblilitatea feminină, dublată 
de atenția și grija ca mama arhitect. 

 
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 

 

1. Promovarea arhitectului creator de artă ca act de cultură de interes public cu 
implicații economice, sociale și ecologice, respectarea dreptului de autor, 
protejarea arhitecților în fața diferitelor instituții: administrație, constructori, 
dezvoltatori imobiliari  

2. Dezvoltarea profesională continuă prin stimularea activității științifice a 
membrilor punând la dispoziție facilități și modalități organizatorice, funcționale, 
simpozioane, mese rotunde, comisii de experți, conferițe, difuzarea celor mai 
importante concluzii diferitelor manifestări științifice în domenii specifice și 
conexe, interdisciplinare, asigurarea unui fond de documente, reprezentând 
exemple de bună practică  

3. Simplificarea procedurii de obținere a dreptului de semnătură, grija față de tinerii 
arhitecți Procentul feminin a depășit demult 50% între studenții UAUIM, iar multe 
tinere arhitecte găsesc cu greu echilibrul între maternitate și împlinirea 
profesională, Am întâlnit tinere care erau pe pragul de a termina facultatea și 
doreau să organizeze cursuri de arhitectură pentru copii, considerând că nu au 
nici o șansă pe piața muncii de proiectare, care este ocupată deja. Acestea aleg 
jocul de-a arhitectura, ca un compromis în carieră, lăsând recunoașterea 
dreptului de semnătură pentru mai târziu. 

4. Arhitectura pentru copii ar trebui să fie un grup unde OAR să deschidă gratis, 
voluntar, diseminărea către micuți a valorilor de arhitectură, implicand și alte 
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ONG-uri de profil decât cele prioritare, școli și licee de arhitectură, alte colaborări 
internaționale. În present OAR și-a modificat procedurile pentru a taxa acești 
copii. 

5. În ultimul timp se mai observă un fenomen: beneficiarii, publici sau privați au 
învățat, că avem o comisie de disciplină, unde putem fi reclamați, pentru a mișca 
după voia lor. Pe noi arhitecții, însă cine ne apără? Noi nu putem face un sindicat. 
Dar avem nevoie de îngăduință și compasiune, în multe dintre cazuri, căci nu 
suntem rău intenționați și de cele mai multe ori am dorit să facem artă pe șantier.   
Voi apăra arhitecții! În primul rând cu exemple, spețe care se întâmplă și 
rezolvările lor, con-sfătuiri. Încurajarea avocaților tineri în specializare pe 
domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor, prin invitații alături de noi. 

 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez 
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Marketing. Mult marketing pentru profesie. Nu prin acțiuni din TA cu copilași și 

reviste elitiste. Cu adresare către publicul larg, în care să numim arhitectura artă, 
ca oamenii să-și dorească să aibă un arhitect. 

 
2. Asigurări profesionale. Suntem o pradă sigură atâția visători. Nu toți, dar avem 

visători printre noi, iar vremurile ce vin, îi pot face să plătească, din inocență, ei și 
urmașii lor. Ordinul trebuie să-i cuprindă pe toți. Și să-i apere în fața valurilor ce 
vin.  

 
3. Timbru de arhitectură. Colectarea organizată. Folosirea TA pentru proiecte 

culturale adresate arhitecților, nu doar promovării arhitecturii. Organizărea de 
simpozioane, evenimente, excursii culturale pentru arhitecți. 

 
4. Concursuri deschise. Posibilitatea oricărui arhitect român să participle la 

concursuri în România. Livrarea de teme de proiectare beneficiarilor publici prin 
voluntariat. Nu în organizarea concursurilor ar trebui implicat Ordinul, acelea sunt 
proceduri de funcționari publici, ci în respectarea pașilor de proiectare, pentru a 
livra un produs complex, asumat, bun de pus în operă 

 
5. Procesul de decizie on-line. Procedurile cu care am fost familiarizați în ultimii 2 

ani pot oferi o deschidere spectaculoasă comunicării dintre noi, căci avem nevoie 
în primul rând de comunicare, aceasta unește și consolidează o comunitate, oferă 
încredere reciprocă, întărește relațiile dintre noi, oferă transparență actelor și 
deciziilor.  

 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizația care reprezintă arhitecții 
și ar trebui să aibă în vedere în primul rând interesele arhitecților ca profesioniști, iar 
apoi interesele profesiei de arhitect 
 
 
        Data ____27.05.2022____ Semnătura _____ 
 
 

 


































