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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Bucureşti, 24 februarie 2016 

 

Referitor la informatiile aparute in mass-media privind existenta unor 

fisuri la imobilul de la nr. 11 de pe bd. Eroii Sanitari 

 

Referitor la informatiile aparute in mass-media privind existenta unor fisuri la imobilul de la 

nr. 11 de pe bd. Eroii Sanitari, Metrorex face urmatoarele precizari: 

Lucrarile de metrou executate in zona bd. Eroii Sanitari, nr.11 (in apropierea monumentului 

Eroilor Sanitari), la incinta care asigura scoaterea TBM si legatura cu Magistrala 1 de metrou, 

nu au nicio legatura de cauzalitate cu cele reclamate de proprietar, atat la mass-media, cat si 

la autoritati. Aceste lucrari, pe langa faptul ca se afla la o distanta considerabila de cladiri, 

sunt finalizate inca de anul trecut. 

Toate celelalte lucrari subterane, cu referire la devieri retele apa, canal, termoficare, gaz, 

precum si incinta de pereti mulati, sunt executate avand la baza proiecte si proceduri tehnice 

avizate, verificate si aprobate conform reglementarilor in vigoare. 

Aceste lucrari sunt finalizate inca din anul 2015 si nu au existat probleme in ceea ce priveste o 

eventuala influenta asupra cladirilor din zona reclamata de riverani. 

Monitorizarea cladirii de la nr. 11 de pe bd. Eroii Sanitari se realizeaza prin intermediul a 4 

reperi cu citiri periodice, iar din masuratorile efectuate nu se inregistreaza nici o modificare cu 

privire la acest imobil. Mai mult, ultima masuratoare din data de 23 februarie a.c. nu indica 

nicio tasare. 

In ceea ce priveste cladirea de pe bd. Eroii Sanitari nr. 55, asa cum am comunicat anterior, 

raportul de expertiza aferent cladirii a confirmat faptul ca imobilul este in siguranta, atat din 

punct de vedere al stabilitatii terenului, adiacent si de sub cladire, cat si din punct de vedere 

structural. Cladirea nu a suferit deteriorari ale structurii care sa-i afecteze rezistenta si 

stabilitatea. Prin lucrarile de injectare a terenului s-a realizat o consolidare, care va contribui 

la comportarea superioara a cladirii in cazul unui seism de intensitate majora, locuitorii avand 

posibilitatea sa se mute in locuinte, lucru comunicat de catre Metrorex inca de la data 

concluziilor expertizei.  
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