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Evenimente produse în proximitatea staţiei Eroilor 

Urmare a evenimentelor produse de ruptura puţului de epuisment, ruptură care a generat 

fenomenele de tasare în zona Eroilor, S.C Metrorex S.A a notificat constructorul cu privire la 

măsurile urgente ce se impun a  fi luate pentru a rezolva situaţia creată în proximitatea staţiei 

Eroilor 2.  Constructorul a  prezentat astazi, 14 decembrie 2015 la ora 14:00, intervenţiile de 

executat urgent pentru o deplină punere în siguranţă a zonei înconjurătoare astfel încât 

impactul asupra cetăţenilor să fie cât mai redus. 

Astfel s-au realizat: 

- injecţii de consolidare cu mortar de ciment cu presiune scăzută în terenul de sub 

fundaţia clădirii afectate de pe strada Eroilor Sanitari; 

- umplerea cavităţilor ce corespund puţului deteriorat pentru a sigila în exterior pereţii 

mulaţi şi pentru a bloca permanent fluxul apei care a generat fenomene de tasare de 

teren; 

- consolidarea generealizată a întregii suprafeţe deteriorate a carosabilului printr-o serie 

de perforări şi prin injectarea de mortar de ciment la adâncimi variabile, în funcţie de 

stratigrafie şi de nivelul pânzei freatice; 

- execuţia unui ecran de piloţi secanţi în zona adiacentă utilajului TBM intrat deja parţial 

în staţie, pentru a asigura pe viitor străpungerea completă în condiţii etanşe şi în teren 

consolidat; 

- execuţia de puţuri de epuisment suplimentare la staţia Eroilor 2; 

- refacerea utilităţilor afectate de fenomenul produs; 

Asigurăm pe toţi locuitorii zonei că S.C Metrorex S.A va monitoriza toate aceste intervenţii, 

care au drept scop restabilirea situaţiei pre-existente şi reluarea lucrărilor în condiţii normale. 

Cerem scuze pentru disconfortul creat atât locatarilor zonei cât şi cetăţenilor capitalei afectaţi 

de devierele de trafic.  

Proiectul Magistralei 5 de metrou, cu termen de finalizare sfârşitul anului 2016,  este finanţat 

din fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului Operational Sectorial – 

„Transport” 2007 – 2013. 
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