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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Bucureşti, 19 ianuarie 2016 

 

Metrorex informeaza publicul despre stadiul actiunilor privind 

consolidarea si punerea in siguranta a terenului din zona Eroilor 

 

Metrorex, in calitate de beneficiar al lucrarilor aferente Magistralei 5 de metrou, informeaza 

publicul despre stadiul actiunilor privind consolidarea si punerea in siguranta a terenului, 

precum si masurile pentru reluarea cat mai urgent a traficului din zona Eroilor. 

Metrorex a participat in 23.12.2015 si in 04.01.2016 la sedintele organizate la sediul 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, sedinte solicitate de Primaria Municipiului Bucuresti 

(PMB) si Prefectura, cu toate Partile si institutiile implicate, pentru analiza situatiei. A fost 

prezentat graficul actiunilor de punere in siguranta a zonei. Graficul care prevede ca data 

finala de executie - 22.03.2016 - a fost agreat si de catre expertii tehnici atestati, experti care 

vor realiza expertizarea tehnica finala a zonei afectate. De asemenea, Metrorex a participat in 

21.12.2015, 24.12.2015 si 04.01.2016 la sedintele de coordonare cu verificatorii de proiect si 

expertii de specialitate, sedinte convocate de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), unde s-

au analizat posibilitatile de accelerare a lucrarilor. Expertii au concluzionat ca din punct de 

vedere tehnic nu se pot finaliza actiunile mai devreme de data prevazuta in graficul intocmit. 

Metrorex a solicitat si primit zilnic de la Constructor rapoarte cu privire la lucrarile intreprinse 

la statia Eroilor 2; reprezentantii Metrorex au fost permanent prezenti in teren alaturi de 

Consultant si Constructor. 

Metrorex urmareste respectarea implementarii graficului de executie si in acest sens a solicitat 

executantului actiuni urgente si concrete pentru obtinerea tuturor avizelor de la PMB si 

detinatorii de utilitati pentru executia lucrarilor. 

A coordonat intalnirile cu antreprenorul, expertii, proiectantul si consultantul. S-a analizat in 

permanenta stadiul implementarii actiunilor privind consolidarea si punerea in siguranta, 

precum si masuri de accelerare necesare pentru reluarea traficului cat mai urgent. 

Metrorex a analizat si avizat in regim de urgenta in cadrul Consiliului Tehnico – Economic, 

documentatiile tehnice care detaliaza lucrarile necesare: consolidare teren aferent imobilului 

de pe B-dul Eroii Sanitari, nr. 55, consolidare generala teren, consolidare si punere in siguranta 

a canalului colector, epuismente, documentatii care au fost puse la dispozitie cu 

promptitudine executantului lucrarilor mentionate. 
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Metrorex a solicitat ca in perioada in care circulatia de pe Bd. Eroilor este restrictionata, sa se 

realizeze accesul care subtraverseaza Bd. Eroilor, acces care oricum ar fi necesitat o 

intrerupere a traficului in aceasta zona timp de trei luni (perioada prevazuta in proiect si 

programata conform graficului general al lucrarilor pentru luna mai 2016). Lucrarile se vor 

desfasura cu incadrare in perioada prevazuta in graficul aferent lucrarilor de consolidare si 

punere in siguranta astfel incat sa se evite o noua restrictionare a circulatiei. in ceea ce 

priveste monitorizarea tasarilor, situatia este stabila. Nu s-au mai inregistrat deplasari la 

cladirile din Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 si Bd. Eroilor, nr. 2, respectiv la terenul aferent zonei 

afectate sau la retele. 

Au fost realizate urmatoarele lucrari: 

- Consolidare a cladirilor: 

- 12 injectii de consolidare verticale la cladirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (foraje) 

- 12 injectii inclinate la 25 grade la cladirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (foraje) 

- 12 injectii inclinate la 25 grade la cladirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (injectare teren)  

- 7 injectii inclinate la 40 grade la cladirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (foraje) 

- 7 injectii inclinate la 40 grade la cladirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (injectii)  

- 7 injectii verticale la cladirea de pe Bd. Eroilor, nr. 2 exteriorul curtii (foraje) 

- 8 injectii verticale de consolidare a coltului statiei (foraje + manseta). 

- Sigilare preliminara 100 % a scutului TBM. 

- 5 puturi suplimentare de epuisment. 

- La retelele de pe Bd. Eroii Sanitari (canal): 

- 26 piloti Dn 400 suport canal 

- 37 injectii verticale (foraje) 

- 37 injectii verticale (injectii) 

- 75 injectii inclinate (foraje) 

- 75 injectii inclinate (injectii) 

- Consolidare a suprafetelor stradale: 

- Sistem de consolidare (foraj+teaca): 250 buc. 

- Sistem de consolidare: 33 injectii 

Lucrari ce se vor executa in perioada urmatoare: 

- se va finaliza consolidarea terenului din Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 si din Bd. Eroilor, nr. 2 

- consolidarea si refacerea retelelor afectate de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (canal) 

- consolidarea si refacerea suprafetei stradale 

- finalizarea sigilarii scutului TBM prin injectii 

- alte lucrari care vor fi necesare dupa finalizarea expertizarii cladirilor, retelelor si terenului 

afectat. 
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Lucrarile de consolidare la terenul aferent imobilului situat pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 se vor 

finaliza in jurul datei de 27.01.2016, urmand ca expertii sa-si exprime punctul de vedere cu 

privire la intrarea locatarilor in imobil. 

Cerem scuze pentru disconfortul creat, atat locatarilor zonei, cat si cetatenilor capitalei 

pentru devierile de trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact: Andreea Robe 

Email: andreea.robe@metrorex.ro 

Societatea Comercială de Transport cu Metroul- Metrorex S.A. 

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, site: www.metrorex.ro 

Tel: 021 336 00 90, interior 5398  
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