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ANTREPRIZA 
CONSTRUCȚII 
MONTAJ

Construcție și montaj

Dezvoltări imobiliare
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ANTREPRIZA CONSTRUCȚII 
MONTAJ NR. 4

DESPRE NOI

ACM4 este una din companiile românești cu tradiție care a adus un plus de valoare prin clădirile

reper pe care le-a construit. Experiență, seriozitate și calitate este ceea ce ACM4 oferă clienților

și partenerilor săi de mai bine de 60 de ani.

Peisagistică

Instalații electrice, termice, sanitare

Activități de testări și analize tehnice

Construcții civile & industriale

Drumuri & poduri

Lucrări de demolare & de pregătire a terenului

Proiecte utilitare



Serviciile Noastre

Vă punem la dispoziție o echipă dedicată

planurilor dumneavoastră, oferind servicii

profesionale și materiale de cea mai bună

calitate pentru orice tip de proiect, de la 

construcții civile și industriale la renovarea și

amenajarea întregului spațiu rezidențial.

Construcție și Montaj

Dezvoltări imobiliare

În colaborările noastre, valorificăm la maximum 

experiența noastră vastă cu proiecte de 

anvergură, de la etapele inițiale de cercetare și

proiectare, până la execuție și predare. 

Indiferent de natura serviciilor, veți avea alături

un partener competent de încredere..
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Îmbinămexperiențașivalorile
trecutuluicu inovațiași
pasiuneapentru construcții

POVESTEA NOASTRĂ

În septembrie 1949 s-a hotărât înfiinţarea unei organizaţii de construcţii şi montaj

având ca scop principal construirea Combinatului Poligrafic “Casa Scânteii”.

Această organizaţie apare la 1 aprilie 1950 sub numele de “Întreprinderea de 

Construcţii şi Instalaţii”. Denumirea organizaţiei a suportat câteva modificări de-a 

lungul timpului pentru ca în anul 1984 să devină “Antrepriza de Construcţii şi Montaj

Nr.4”, iar în 1992 a devenit societate pe acţiuni.
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Pe parcursul celor 6 decenii de existenţă ACM4 a implementat numeroase

proiecte atât pe plan național, dar și pe plan internațional. Clădiri emblematice din 

București , precum Casa Presei Libere, Circul de Stat sau Teatrul de Operetă și Balet, 

sunt construcții cu care ne mândrim și care reprezintă un reper important al istoriei și

profesionalismului companiei noastre.

ACM 4 a lăsat o amprentă puternică asupra Bucureștiului timp de peste 60 de ani. 

Lucrările noastre sunt și vor rămâne, unele dintre ele, simboluri ale acestui oraș. În 

același timp, începând cu anul 1992 am lăsat o amprentă puternică în Heidelberg, 

Koln, Baden Baden, Kaiserslautern și multe alte locuri din Germania printr-un proces

rapid și eficient de extindere internațioanală a activității noastre.

Activitatea noastră

s-a desfășurat atât în 

segmentul public cât și în

cel privat. Munca noastră

nu s-a oprit niciodată, 

indiferent de cât de 

dificile au fost perioadele

pe care le-am traversat.
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❑ Casa Presei Libere

❑ Centrul Cinematografic Buftea

❑ Televiziunea Română

❑ Hotel Dorobanţi

❑ Teatrul de Operetă şi Balet

❑ Circul de Stat

❑ Spitalul de Urgenţă Floreasca

❑ Spitalul Fundeni

❑ Academia de Studii Economice – aripa nouă

❑ Banca Română de Comerţ Exterior – Filiala Victoria

❑ Banca Comercială Română – Filiala Victoria

❑ Ansamblul studenţesc de cămine

❑ Belvedere – beneficiar ASE

❑ Consolidare şi amenajare interioară Tribunalul Bucureşti

❑ Ansamblul ANL Prevederii

❑ Ansamblul ANL Unirii

❑ Consolidare şi reamenajare tribuna stadionului Rapid

❑ Amenajare bază sportivă CFR

❑ Consolidare şi amenajare interioară Gara Ploieşti

❑ Structură staţie Metrou Bazilescu

❑ Structură Galerie Metrou Pod Constanţa

❑ Complex Rezidenţial Noor şi Noor Azur

❑ Reabilitare Termică – 50 de blocuri

❑ Ansamblul de vile Henri Coandă

❑ Grădiniţe

❑ Ansamblul ANL Brâncuşi

❑ Amzei

❑ Liceul Dante Alighieri

PORTOFOLIU

ROMÂNIA
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❑ Casa Chimiei Landfriedpassage (Heidelberg)

❑ Centrul de Cercetare Concern AB B 

(Heidelberg)

❑ Centrul Studenţesc (Heidelberg)

❑ Centrul de Seniori Bethanien (Heidelberg)

❑ Cămin Studenţesc Kircheim (Heidelberg)

❑ Sediu pompieri profesionişti (Heidelberg)

❑ Clădire birouri Deutsche Bahn (Koln)

❑ 18 vile (Baden Baden)

❑ 1 bloc (Baden Baden)

❑ Centrul administrativ MLP (Wiesloch)

❑ Staţie de epurare (Kaiserslautern)

❑ Extindere Stadion 1 FCK (Kaiserslautern)

❑ Parc acvatic Montemare (Kaiserslautern)

❑ Garaj subteran la Opera Veche (Frankfurt 

am Main)

❑ Hotel Engel (Obertal)

❑ Extindere Tribunal Federal (Karlsruhe)

❑ Spital Municipal (Ludwigshafen)

❑ Complex rezidenţial (Oppau)

❑ Complex rezidenţial (Rauneberg)

❑ Azil de bătrâni (Lambrecht)

❑ Clădire de birouri Deutsche Bahn (Leipzig)

❑ Azil de bătrâni (Wiesbaden)

GERMANIA



IULIU
Demarăm în 2022!

▪ 36 Apartamente

▪ Terase generoase

▪ Spații Comerciale

▪ Parcări subterane – 32 locuri

▪ Design Deosebit

▪ Ultracentral

NOOR:

4A
BARASCH

Urmează să demarăm un proiect unic
pe piața imobiliară din România, un 
super bloc de apartamente în cea mai
importantă zonă a Bucureștiului, 
Unirii Area!

Cu 36 de apartamente, extrem de 
cochete, moderne și perfect 
proiectate, conturăm și aducem la 
viață un nou simbol al orașului. 

Ne dorim excelență și facem fiecare
lucru la superlativ. 
De peste 60 de ani!

Complex rezidențial din clasa premium, situat în centrul

Bucureștiului, zona Piața Unirii, unde elementele zonei istorice

se îmbină armonios cu arhitectura modernistă și peisagistica

recentă, specifice oricărei capitale europene.
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Corbeanca
NOOR

32 VILE
10

12

150mp construiți, Teren 250mpDUPLEX

INDIVIDUALE 180mp construiți, Teren 500mp



CONTACT

Telefon
+40 745 077 484

E-mail

office@acm4.ro

tehnic@acm4.ro

Calitate

Experiență

Precizie

Inovație

Adresă

Șoseaua București

Ploiești nr.7A, Etaj 8,

Sector 1, București, 

România

Website

www.acm4.ro

mailto:office@acm4.ro
mailto:tehnic@acm4.ro
http://www.acm4.ro/

