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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

 

 
 

DECLARAȚIE DE INTENŢIE 
 

 
Numele şi prenumele ANGELA KOVACS  
Filiala MURES 
Funcţia pentru care candidez MEMBRU AL COMISIEI NAȚIONALE DE DISCIPLINĂ 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala MUREȘ , funcţia de  PREȘEDINTE FILIALĂ 
în perioada 2014-2022 şi cea mai importantă realizare a fost înființarea la Târgu Mureș în cadrul 
Universității de Medicină, Farmacie, Știinte și tehnologie a secției de Arhitectură de 6 ani, cu 
predare în limba engleză. 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de MEMBRU AL CONSILIULUI NAȚIONAL în perioada 2014-2022 ȘI MEMBRU AL 
COMISIEI NAȚIONALE DE DISCIPLINĂ în perioada 2010-2014 şi cea mai importantă realizare 
a fost Organizarea în 2019 a “Conferinței Europene pentru Politici de Arhitectură”, eveniment 
din ciclul bianual al întâlnirilor Forumului European de Politici de Arhitectură, organizație 
europeană la care am reprezentat OAR vreme de 8 ani. 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. Am experiență națională și internațională în forurile de conducere ale organizațiilor 
profesionale de arhitecți. Am reprezentat OAR la  forumul European pentru Politici de 
Arhitectură și în momentul de față reprezint OAR la Comitetul Internațional al Femeilor Arhitect 
de pe lângă Uniunea Internațională a Arhitecților. 
2. Am experiență în dialogul cu colegii și autoritățile locale.  
3. Am experiența celor 4 ani în care am fost membra a Comisiei Naționale de Discipilină. 
4. Am experieța celor 8 ani de conducere a Filialei Mureș a OAR, timp în care am încercat să 
fac vizibilă asociația în viața comunității, să prezint atuurile ei ca promotor de cultură 
arhitecturală și să reduc exemplele de rea practică a profesiei, unele demne de atenția comisiei 
de Disciplină.  
5. Am încercat să organizez sesiuni de pregătire profesională care pot aduce la zi modificările 
legislative, normativele aprobate, pentru a evita practicarea profesiei fără cunoașterea 
elementelor necesare acesteia.  
6. În cei peste 40 de ani de practică profesională am încercat eu și colectivele de arhitecți pe 
care le-am condus, să respectăm legislația și Codul Deontologic al practicării ei.  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Să continui activitatea de pregătire profesională și dialogul cu colegii pentru a se evita 
declanșarea procedeelor de cercetare disciplinară, să încerc să îi fac să înțeleagă că misiunea 
noastră este una culturală și de promovare a vieții de calitate. 
2. Să încerc să promovez dialogul cu autoritățile locale și naționale pentru a putea cuantifica 
calitatea și nivelul tehnic al documentațiilor supuse autorizării. Dialogul susținut ar putea reduce 
numărul documentațiilor neconforme sau cu suspicuini de semnătură de complezență.  
3. Să promovez dialogul și schimburile de opinii între Comisiile de Disciplină Națională și 
Teritoriale.Procedurile de funcționare sunt standardizate, dar aplicarea lor este diferită. 
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4. Să încerc să accelerez parcursul procedurilor de analiza și decizie asupra dosarelor. 
Asumarea unui loc în Comisie este o problema de dedicație și activitate continuă, fără de care 
procedurile se lungesc nepermis de lung, lucru care duce la decredibilizare asociației și 
profesiei în societate. 
 

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

 
1. Sesiuni de pregătire profesională. 
2. Dialog constant cu autoritățile, arhitecții șefi, forurile avizatoare.  
3. Întâlniri între Comisiile de Disciplină, schimburi de opinii, în măsura în care sunt permise de 
procedură. 
4. Transparența procedurilor, dialogul cu forurile de conducere ale OAR. 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este 
Ordinul ar trebui să ne imprime în scheletul intern misiunile pe care trebuie să le îndeplinească 
arhitectul. Cu profesionalism, dedicație și respectarea legii. După anii petrecuți în programul de 
organizare și continuuă transformare al OAR, pot declara că asta încearcă să facă OAR, și 
deseori reușește. 
 
 
 

Data 27.05.2022 Semnătura __________ ______ 


