
 
 
 
RO 
CONSTANTIN GORCEA 
Absolvent al Institutul de arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, promoţia 1985.  
Arhitect (1985-1991) la Centrul de proiectare judeţean Suceava, şef al 
atelierului de arhitectură după 1989. 
În anii 1991-1993 urmează cursuri post universitare la École d’architecture 
de Paris - Belleville şi lucrează în agenţiile de arhitectură AARD şi Remy 
Butler din Paris. Din 1994 este preşedinte cofondator al societăţii de 
proiectare AGD Suceava.    Proiectele realizate (www.agd.ro), remarcate 
prin distincţii profesionale şi prezentate în reviste şi expoziţii de 
arhitectură, manifestă o constantă preocupare şi viziune culturală asupra 
arhitecturii.   
Este membru al OAR (preşedinte al filialei Nord- Est), UAR(membru al 
Senatului UAR), RUR şi  specialist atestat pentru monumente istorice. 
Având o activitate divizată permanent între proiectarea propriu zisă şi 
activarea în organizaţiile şi comisiile profesionale, a contribuit substanţial 
la promovarea unor  proiecte culturale, cum ar fi proiectul complex Centrul 
de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj – Uzina de apa – Suceava 
(www.uzinadeapa.com), lucrare distinsă la BNA - 2014 cu premiul secţiunii 
pentru arhitectura patrimoniului cultural.  
 
 
 
 
 
 
EN 
CONSTANTIN GORCEA 
Graduated from Institute of architecture "Ion Mincu" Bucharest in 1985.  
Architect (1985-1991) at the Design Center of Suceava County, Chief of 
architecture departement after 1989. 
In the years 1991-1993 postgraduate trainees at the Ecole d'Architecture de 
Paris-Belleville and works in architectural agencies AARD and Remy Butler 
in Paris. Since 1994, is a co-founder President of architectural  design 
office AGD Suceava.   
His projects ( www.agd.ro ), awarded by professional distinctions and 
presented in magazines and exhibitions of architecture, manifest a 
constant preoccupation and cultural vision on architecture.   
He is a member of the OAR (President of the North-East branch), 
UAR(member of UAR Senat), RUR and certified specialist for historic 
monuments. 
Having a permanently divided activity between design process and 
activating in professional organizations and committees, he has 
contributed greatly to the promotion of cultural projects, such as the 
complex project Center of architecture, urban culture and landscape, Water 
Plant (www.uzinadeapa.co), awarded work at BNA-2014 at section for 
heritage architecture.  
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