
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.17/2020 

privind actualizarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor în orașul Teiuș 

 

 

                       Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 18 

februarie 2020,ședință publică. 

                       Luând în dezbatere: 

                       -proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în 

orașul Teiuș 

                       -referatul de aprobare nr.1967/10.02.2020  privind actualizarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor în orașul Teiuș 

                       -raportul nr.1969/10.02.2020 al compartimentului protecție civilă din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș 

                       Având în vedere prevederile: 

                       -art.25 lit.a și b din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă,republicată  

                       -art.13 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,modificată și 

completată 

                        -art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

                       In temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196,alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

                      Art.1.Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul orașului 

Teiuș,conform anexei. 

                      Anexa face parte integranta din prezenta hotărâre. 

                     Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul 

protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                     Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

                       Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,compartimentului 

protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului 

județul Alba,dosar ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul Primăriei oraș Teiuș. 

 
                                                                                                                            Teiuș,18 februarie 2020 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                  Consilier  CERNĂU DORIN                                             secretarul general al orașului 

                                                                                                                          BARA  MARIA 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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                                                                                        Anexă la Hotărârea nr.17/2020 
ROMÂNIA                                                                                                                 

JUDEŢUL ALBA                                                                                                  

PRIMĂRIA ORAŞULUI TEIUŞ  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 

 

 

                 APROB:           

PRIMARUL ORAŞULUI TEIUŞ     

PREŞEDINTELE COMITETULUI  LOCAL     

PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ   

   

   Dr.ing  HĂLĂLAI  MIREL VASILE   

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

PLANUL 

DE ANALIZĂ SI ACOPERIRE A RISCURILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cap I DISPOZIŢII GENERALE   
 

SECŢIUNEA 1 –a : Definiţie , scopuri , obiective       

 

Definiţie – Planul de analiză  şi acoperire a riscurilor teritoriale din zona de competenţă  cuprinde riscurile 

potenţiale identificate la nivelul orasului Teius  , măsurile , acţinile şi resursele necesare pentru managementul 

riscurile respective . 

Scopul  - Planului de acoperire a riscurilor este de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implucaţi a surselor 

potenţiale de risc de pe raza orasului Teius  , a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător pe timpul şi după 

apariţia unei situaţii de urgenţă ,de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea 

riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă . 

Obiectivele planului  : 

a). asigurarea prevenirii producerii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă prin evitarea manifestării acestora , 

reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor ;  

b) asigurarea forţelor de intervenţie şi a funcţiilor de sprijin pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ; 

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative ; 

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

 

SECŢIUNEA a 2-a :    Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor   

2.1 Acte normative de referinţă : 

- legea 481/2004 – modificată şi completată prin legea 212 /2006 privind Protecţia Civilă  ;   

- legea 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor 

- HG 642 / 2005 – pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ teritoriale , instituţiilor 

publice  şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice. 

2.2 Structuri organizatorice implicate  

 - Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă a orasului Teius   

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

 

Cap II CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE  

 

SECŢIUNEA 1 –a  Amplasare geografică şi relief   

 

Amplasare geografică  

   Pe teritoriul Romaniei , localitatea Teius ocupa o pozitie aproximativ centrala ,in Depresiunea Transilvaniei ,  ea 

fiind situata pe coordonatele geografice reprezentate de paralela 46  º 15' latitudine nordica si meridianul de 23 º 50 

' longitudine estica. 

In cadrul judetului Alba , Teiusul ocupa tot o pozitie centrala , fiind incadrata intre trei orase : Alba Iulia 

(18 km) , Aiud (12km) , Blaj (24km).Numele localitatii  , din punct de vedere etimologic , semnifica un tinut care 

odinioara era dominat de existenta unei vegetatii tipice de tufisuri (arbusti ) cu tepi , probabil macies , porumbe , 

etc. de astfel prima atestare documentara , mentionata intr-un Registru al dijmelor papale din sec. Al XIII –lea , ii  

evidentiaza numele de VILLA SPINARUM (1200) adica “Satul Spinilor” 

 In urma aprobarii in Camera Deputatilor (5 iulie 1994) si apoi in Senat (6 iulie 1994) , a fost promulgata 

legea , iar comuna Teius a devenit Orasul Teius dupa 530 de ani de la prima atestare a acestei asezari. 

 

  Date generale oraşul Teiuş 

 

Zona teritoriala care alcatuieste orasul Teius este asezata in partea centrala a judetului Alba. 

Orasul Teius cuprinde localitatile : Teius – orasul propriu-zis, Beldiu, Capud, Coslariu Nou, Petelca.  

Din punct de vedere administrativ teritoriul orasului teius se invecineaza astfel : 

la nord – cu comuna Radesti 

la vest – cu comuna stremt 

la sud-vest – cu comuna Galda de Jos 

la sud – cu comuna Santimbru 

la sud – sud – est – cu comuna Mihalt   

Principalele cai de comunicatie care strabat acest teritoriu sunt : 

DN 1 care face legatura intre orasele Alba Iulia si Aiud DN 14B spre Blaj   



DC 17 spre Beldiu 

O importanta deosebita in sistemul cailor de comunicatii terestre il are calea ferata care strabate orasul si 

face legatura spre toate zonele tarii. In acest sens statia CFR Teius reprezinta un important nod feroviar al 

Romaniei.  

Prin asezarea sa rezulta ca orasul Teius are un potential de pozitie favoarabil, in Planul de Amenajare a 

Teritoriului judetului Alba  si face parte din zona de influienta a centrului cu rol de echilibru a municipiului Alba 

Iulia, dar este centrul polarizator al zonei  de centru a judetului Alba, cu activitati destul de importante, dominant 

transportuti si deserveste urmatoarele teritorii: oras Teius, comuna Stremt, comuna Mihalt, comuna Intregalde. 

Zona de locuit se compune in principal din locuinte cu caracter rural si reprezinta cca 69.42 % din 

perimetrul intravilan. 

Dotarile principale ale orasului sunt cele cu caracter administrativ : Primarie, politie, liceu teoretic, scoala generala, 

banci comerciale (B.C.R.,  banca Transilvaniei , banca BRD ,banca de credit), casa de cultura, dispensar uman si 

veterinar , farmacii, etc. 

 

  Potentialul natural, destinatia terenurilor 

 

Teritoriul administrativ al orasului Teius, se afla amplasat in partea centrala a judetului Alba si are o 

suprafata de 4.456 ha, ceea ce reprezinta 0.72 % din suprafata judetului. 

 

  Morfologia teritoriului 
Orasul Teius este situat in Podisul Transilvaniei la extremitatea vestica in culoarul depresionar Alba Iulia – 

Turda , orientat pe directia N – NE – S – SV. 

Face parte din unitatea geomorfologica Podisul Secaselor ca parte componenta a Podisului Tarnavelor , 

marginit la Est de Dealul Gloduri. Zona este traversata de raul Mures de la Sud spre SV si trece prin mijlocul 

perimetrului. 

Pe teritoriul orasului se identifica ca unitati geomorfologice : dealul Targului ( in V ) , Dealul Crucii (NE) , 

Dealul Gloduri (E), Dealul Cisteiului (SE), NV – podisul Secaselor si lunca si terasele Muresului. 

Podisul Secaselor : constituie treapta cea mai coborata nu numai a podisului Tarnavelor si a intregului 

podis al transilvaniei ( 300 – 500 m). Pe teritoriul zonei cercetate este prezenta marginea lui nord – vestica. Zona de 

tranzitie imbraca aspectul unei campii fragmentate, formata prin netezirea policiclica a depozitelor piemontane. 

Dealul Gloduri : reprezinta un ax anticlinal rezultat in urma unui ultim efort de inaltare a Apusenilor Sudici, care au 

antrenat cu ei coltul de SV al Depresiunii transilvaniei intr-o miscare de cutare si ridicare. Alunecarile de teren 

constituie una dintre trasaturile dealului.  

     Acestea sunt determinate de structura geologica ( alternanta de marne si nisipuri ) si ploile abundente din unele 

perioade ale anului. 

 Zona deluroasa  

 

Reteaua hidrografica imparte teritoriul astfel : partea estica este corespunzatoare dealurilor : Crucii, 

Gloduri si Cisteiului. Datorita structurii geologice constituite din alternanta de marne si nisipuri , zona este supusa 

fenomenului de alunecare de teren , « creep » si sulifluxiune. 

Aceasta parte este brazdata de 2 vai principale : Valea Petelcii si Valea Capudului de-a lungul carora se 

evidentiaza fenomenul de eroziune de mal. 

Partea vestica este caracterizata de terasele Muresului.  

  

  Zona de lunca 

 

Lunca Muresului ocupa o mare parte a teritoriului. In ceea ce priveste procesele actuale din albia minora si 

din lunca , acestea sunt variate in functie de debitul raului , panta raului si a luncii. Panta de curgere este redusa , 

avand in general valori sub 1%.  

Lunca se dezvolta pe ambele maluri ale raului Mures cu extindere maxima in zona din vestul teritoriului. Procesele 

din lunca sunt mai reduse si au amploare mai mare in timpul inundatiilor. 

Zona de lunca se caracterizeaza prin formatiuni aluvionare caracteristice cu o structura incrucisata 

reprezentate prin argile prafoase nisipoase cafenii negre consistente cu trecere in baza la nisipuri fine pana la 

grosiere. Aceste formatiuni sunt intalnite pe valea Petelcii, valea Capudului, valea Geoagiului, si valea Soimusului. 

 

   

 



 

Fenomene fizico- geologice 

Fenomenele fizico-geologice sunt determinate atat de morfologia terenului, de actiunea factorilor exogeni 

asupra acestuia: cursurile de apa ( in special a celor torentiale ), clima ( inghet, dezghet ), cat si de activitatea 

antropica. 

 

Alunecari de teren  

 

Erodarea si alterarea sedimentelor    prin actiunea factorilor exogeni, transportarea si depunerea produselor 

rezultate au creat depozite deluviale care supuse factorilor atmosferici ( ploi, inghet-dezghet, activitatea torentiala ) 

produc fenomene de alunecare. 

Alunecarile de teren cele mai frecvente au fost intalnite in perimetrul localitatii, Petelca. Cele mai evidente 

alunecari de teren au fost intalnite de – a lungul drumului ce urcă spre cimitirul localitatii.Pe parcursul anului 2017 

,în localitatea Căpud au apărut crăpături la pereţii mai multor case ,cauza probabilă fiind tasări şi alunecări lente de 

teren reactivate.Deasemenea s-au produs fenomene de tasări şi alunecări lente de teren  şi in zona scărilor pietonale 

care fac legătura între răul Mureş şi satul Căpud. 

 

 Hidrografia si hidrogeologia zonei 

 

Ape de suprafata  

 

Principalul curs de apa existent  este raul Mures care imparte teritoriul in doua. Afluentul pe dreapta raului 

Mures este valea Geoagiului. 

Reteaua hidrografica este saraca, in zona mai existand si vai secundare cu cursuri de apa semipermanente : 

afluent de dreapta al Muresului : Valea Sasului ; 

afluent de stanga al Muresului : Valea Petelcii si Valea Capudului ; 

Aceste cursuri de apa devin active in perioada topirii zapezilor sau a ploilor masive producand inundatii in 

zonele de lunca. 

 

Ape subterane 

 

Formatiunile geologice, conditiile climatice si in primul rand precipitatiile , relieful si vegetatia isi pun 

amprenta asupra particularitatilor hidro- geologice. 

Regiunea este incadrata in categoria arealelor cu ape subterane in formatiuni poroase, cu strate activifere 

locale sau discontinue, cantonate in pietrisuri si nisipuri din culoar si pe terase, care prezinta importate rezerve de 

apa subterana. 

Apele freatice se formeaza in strate permeabile si neacoperite de strate impermeabile, fiind alimentate 

direct din precipitatii, din scurgerea de suprafata sau prin infiltratii. 

 

Izvoare 

 

Prezenta la contactul dintre formatiunile sedimentare nisipoase in care se acumuleaza apa subterana cu 

rocile impermeabile ( marne, argile marnoase cenusii ) au fost identificate izvoare in zona sudica a localitatii 

Capud. 

Zona inundabila 

 

Zonele inundabile sunt puse in evidenta pe malul drept al raului Mures si cuprind lunca Muresului. 

 

Zona mlastinoasa: 

 

Afecteaza drumurile existente in teritoriu astfel: 

DN1 la iesirea din perimetru spre municipiul Aiud; 

DN 14B la sud de orasul Teius pana la iesirea din teritoriu; 

DC 17partea dreapta pana la iesirea din teritoriu; 

    Seismicitatea 

 



Teritoriul administrativ al orasului Teius se incadreaza in zona seismica « E » cu valori Ks= 0.12 in 

conformitate cu prevederile Normativului P 100/92 

    

 

  Adancimea de inghet 

 

Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet in zona cercetata este de 0.90 m de la nivelul terenului 

natural sau sistematizat. 

 

Cadrul natural 

 

I. Incadrarea in teritoriu 

Zona teritoriala care  alcatuieste orasul Teius este asezata in partea centrala a judetului Alba, pe cursul 

mijlociu al raului Mures. 

Orasul Teius cuprinde localitatile: Teius ( orasul propriu-zis) , Beldiu, Petelca, Capud, Coslariu Nou, ca 

asezari rurale apartinatoare. Orasul Teius se afla la jumatatea distantei dintre Aiud si Alba Iulia., aproximativ 15 

km. 

Teritoriul orasului Teius este delimitat la vest de comuna Stremt, la sud – vest de comuna Galda de Jos, la 

sud de comuna Santimbru, la sud – sud-est de comuna Mihalt, iar la nord de comuna Radesti. 

Intre aceste limite teritoriul orasului Teius insumeaza o suprafata de 4456 ha reprezentand 0.72% din 

suprafata judetului Alba. 

Principalele cai de comunicatie care strabat teritoriul sunt : DN 1 care face legatura spre Alba Iulia si Aiud, 

DN14 B spre Blaj, DC 17 spre Beldiu, DC 1 spre Mescreac, localitate apartinatoare comunei Radesti. 

O importanta deosebita in sistemul cailor de comunicatii terestre il are calea ferata care strabate orasul si 

face legatura spre toate  zonele tarii, in acest sens Statia CFR Teius, reprezinta un important nod feroviar al 

Romaniei. 

De asemenea , halta CFR Coslariu triaj, se inscrie ca un punct important al sistemului de comunicatii 

terestre, destinata in special transportului de marfuri. 

 

II. Caracterizare fizico- geografica 

 

Relieful – zonei studiate este dominat de doua unitati geomorfologice distincte: lunca si versantul, cu 

intercalatii de vai si interfluvii. Regiunea face parte din marea formatiune geomorfologica. 

Alcatuirea petrografica a acestor unitati este mrcata de predominarea formatiunilor sedimentare de varsta 

moi-pliocena : aluviuni, nisipuri, gresii, marne, acoperite cu depozite cuaternare. 

Zona de lunca , apartinatoare raului Mures este dezvoltata asimetric osciland ca latime datorita sinuozitatii 

accentuate, specifica pantei de scurgere mica si duritatii reduse a rocilor care alcatuiesc albia. Latimea maxima a 

albiei majore este de aproximativ 3 – 4 km , iar minima cativa metri in apropierea Dealului Glod, pe malul stang al 

raului Mures. 

  Energia reliefului ( panta ) este moderata dar din cauza alcatuirii geologice si gradului de acoperire cu 

vegetatie specifica a versantilor ( suprafata acoperirii cu paduri este foarte redusa ) , apar procesele de versant 

reprezenatate prin alunecari de teren stabilizate si eroziuni de suprafata.  

Aceste fenomene se intalnesc in zona Petelca, Magura Capud. 

Altitudinea reliefului este destul de modesta, mergand de la nivelul de 220 m in lunca raului Mures si pana 

in magura Mihalt sau Dealul Gloduri 448 m.  

Tot spre estul teritoriului in afara de valea raului Mures, celelalte unitati geomorfologice de acest tip sunt 

slab reprezentate, de asemenea putin evidentiate fiind si unitatile de terasa. 

 

Reteaua hidrografica – este dominata de valea larga a raului Mures care colecteaza apele din acest teritoriu 

cu anumite caracteristici hidrometrice L = 363 km, panta medie l med. 2%o ( 2m/km), coeficient de sinuozitate 

2,25, suprafata bazinului (F) 10.660 kmp, Hmed. = 677 m, Q med. Multianual = 75 mc/s.  

Datele mentionate sunt valabile pentru zona amonte Valea Geoagiului. 

Valea Geoagiu – afluent de dreapta al raului Mures , facand jonctiunea cu acesta la Teius, are o lungime de 48 km, 

altitudine medie 841 m ( Hmed), suprafata bazinului hidrografic (F) = 1.87 kmp, coeficient de sinuozitate 1.38, 

panta medie l = 21%o, Q med. Multianual 1,5 mc/s. 

Din peisajul hidrografic al teritoriului face parte si Valea Petelca putin insemnata din punct de vedere al 

caracteristicilor pe care le are. 



 

 

Clima  

 

Din punct de vedere climatic aceasta zona se incadreaza in regiunea de tip I.B.P.F. – temperat continental 

de deal, cu coeficient de ariditate in jurul valorii de 35, specific culoarului depresionar Alba Iulia – Turda cu vadite 

influente foehnale. 

Temperatura medie multianuala este de 9,7 grade Celsius cu temperaturi maxime in luna iulie si minime in 

luna ianuarie. 

Data medie a primului si ultimului inghet se produce in jurul datei  de 11 octombrie, respectiv 21 aprilie. 

Precipitatiile maxime se produc in lunile aprilie si iunie iar cele minime in lunile august si februarie. 

In ultimul deceniu cantitatea maxima de precipitatii s-a produs la nivelul anului 1998 cu un total de 

734.5l/mp pe cand cantitatea minima s-a inregistrat la nivelul anului 1992, 357.9 l/mp 

Cantitatea medie anuala de precipitatii la nivelul perioadei 1989-2011 este de  512.5l/mp. 

Media multianuala a umezelii relative se situeaza in jurul valorii de 6 zecimi. 

Directia dominanta a vanturilor este din sectorul vestic, cularul Muresului favorizand si circulatia aerului 

din sector SV si NE, prima fiind raspunzatoare de cantitatea mai mare de precipitatii , iar a doua patrundere a 

aerului rece dinspre continent si scaderea accentuata a temperaturii aerului, mai ales in timpul iernii. 

Viteza medie multianuala a vantului inregistreaza 1,4 m/s. iar viteza maxima cu aspect de rafala atinge 20 

m/s. 

 

Vegetatia  

 

Caracteristica zonei de lunca si deal cu precizarea ca aici vegetatia forestiera este foarte slab reprezentata , 

padurile intalnindu-se doar sporadic, pe suprafete mici reprezentata prin stejar, stejar pufos, pe langa care cresc : 

salcamul , plopul, ciresul salbatic, marul salbatic, socul. 

Elemente specifice tinuturilor de silvostepa din care se remarca , in zonele umede , stuful, papura si 

pipirigul , iar in lungul raurilor se insira frumoasele si utilele zavoaie formate din esente moi precum salcia , plopul, 

arinul s.a.m.d., acestea dau rezistenta malurilor.  

Flora ierboasa este alcatuita din numeroase specii xerofile stepizate precum Genista tinctoria, Poa nemora, 

iar in zona deluroasa isi fac prezenta paiusurile din spatiile despadurite. 

Populatia  

 

 De-a lungul existentei multiseculare a acestei vechi asezari transilvane , populatia nu a inregistrat o crestere 

continua , aceasta fiind legata cu deosebire , de evolutia evenimentelor istorice si social –economice. 

 Perioadele de inflorire din viata Teiusului , au fost urmate uneori de perioade de decadere . 

 Aceste oscilatii au avut efect direct asupra evolutiei numerice a locuitorilor . 

 De astfel , istoria ne ofera suficiente date referitoare la momentele de   criza  inregistrate in evolutia 

numarului de locuitori , momente generate atat de cauze naturale (inundatii : 1913,1925,1932,1970,1975,1980 , 

1981,2001) ; cutremure(1860,1986 ) cat si din cauze istorice si social –economice (navaliri, razboaie ,epidemii ). 

 Dupa astfel de caderi numerice ale populatiei , au aparut repopulari , precum aceea care a urmat prapadului 

produs de invazia turceasca ,atunci principele Sigismund Bathory (1595) a colonizat , la Teius , un numar mare de 

sarbi si croati din zona Ardealului. 

 O crestere accentuata a populatiei Teiusului se remarca cu deosebire in timpul constructiei caii ferate si mai 

ales dupa darea acesteia in exploatare (1858). 

 Cresterea relativ constanta a populatiei este bine reliefata de recensamintele populatiei efectuate in a doua 

jumatate a secolului XIX –lea si a celor din prima jumatate a secolului XX. 

 Un moment important in evolutia numerica a populatiei l-a constituit si aparitia comunitatii evreiesti 

(secolul al XVIII), care cu siguranta , au fost atrasi de prosperitatea comerciala a Teiusului , de traditionalele 

targuri periodice si saptamanale , apreciate ca foarte eficiente locuri de scimb. 

 Importante date despre evolutia numerica a populatiei Teiusului sunt oferite de recensamintele periodice , 

dintre care  sunt cuprinse in lucrari de tipul Dictionarelor Statistice . 

Iata cateva dintre aceste date : 

Anul recenzarii Nr. de locuitori inregistrati 

1854 1744 

1869 2019 

1880 2060 



1890 2448 

1900 2871 

1910 3589 

1920 3886 

1930 4856 

1941 5161 

1948 5035 

1956 5461 

1966 5972 

1977 6588 

1988 5998 

1992 6298 

2002 6378 

2012 7531 

 

 

 Din aceasta situatie statistica se poate remarca faptul ca pentru localitatea Teius , evolutia numerica a 

populatiei a fost in general ascendenta , ascensiunea a fost intrerupta de trei principale etape de „‟cadere „‟ care, in 

linii mari au fost generate de : 

Declansarea primului razboi mondial (1914-1918) ; 

Izbucnirea celui de al doilea razboi mondial (1939-1944) ; 

Tendinta generala de depopulare a satelor , generata de migrarea definitiva a populatiei , din satele 

apartinatoare a comunei Teius , spre resedinta acesteia , iar a locuitorilor din Teius spre centrele urbane din 

imediata apropiere (Alba Iulia , Aiud, Blaj) sau chiar mai indepartate (Cugir, Deva ) ;  

 

Natalitate scazuta ; 

Spor natural intr-o evidenta descrestere. 

Referindu-se la structura pe nationalitati putem afirma ca intotdeauna populatia Teiusului a fost 

preponderent romaneasca . pe aceasta vatra a Muresului au convietuit alaturi de romani si alte etnii precum : 

maghiari, germani, evrei, slovaci , tigani, s.a.m.d.  

Sarbii si croatii colonizati pe aceste meleaguri in secolele XVI si XVII au disparut asimilati fiind atat de 

populatia romaneasca cat si de celelalte etnii existente aici. 

 

Densitatea populatiei  

 

 Reprezinta un element ce este influentat direct de cresterea permanenta a numarului de locuitori.Cresterea 

destul de rapida a densitatii este legata de constructia de blocuri de locuinte in partea centrala a localitatii precum si 

in cartierele in care sunt amplasate obiective economice :zona statiei CFR , zona Fabricii de zahar  si zona Fermei 

Agricole de Stat. 

 

       INVATAMANTUL  

 Ca pretutindeni in Romania si la Teius primele forme de invatamant organizat au luat fiinta in tinda 

bisericilor unde deslusirea buchiilor , socotitul si cantul se faceau sub supravegherea atenta a preotilor , a diecilor si 

mai apoi a dascalilor . 

 In aceste incaperi luminate cu « festila « , micii invatatei trudeau pentru a-si insusi « stiinta de carte », 

pentru a dezlega , sub indrumarea dascalilor , tainele Ceaslovului si Bucoavnei . 

 Cea mai veche scoala romaneasca din Teius a fiintat inca de la jumatatea sec. al XVIII –lea (1755) 

 Dezvoltarea economica si social –culturala a localitatii , cresterea numarului de locuitori a facut ca 

localurile de scoala sa fie neincapatoare . Cel mai impunator local de scoala a fost realizat in perioada 1939-1946. 

 In anul 1954 a luat fiinta pentru prima data in localitatea Teius , un Liceu Teoretic , pe atunci Scoala Medie 

de 10 ani. 

 Liceul nou creat a functionat de la inceput cu trei clase , cu un efectiv de 50 de elevi. 

 La sfarsitul anului scolar 1964/1965 Liceul se muta in cladirea fostei Scoli Primare de Stat , devenind astfel 

institutie separata , de sine statatoare.  

 Cea mai noua cladire , cu destinatie scolara , a fost construita intre anii 1967-1969, dupa principii noi, 

moderne cu sali mari si bine luminate ce cuprindea : 10 sali de clasa , 8 laboratoare si 1 sala de gimnastica. 



      In prezent activitatea scolara se desfasoara in doua gradinite si in 3 corpuri de cladire sub denumirea de ,,Liceul 

Teoretic Teius „‟,unde sint scolarizati elevi pina la  

clasa a douasprezecea.  

 

SANATATEA  

 

La Teius , activitatea sanitara organizata este mentionata inca din secolul al XV-lea. 

Ocrotirea sanatatii s-a imbunatatit mult , mai ales in a doua jumatate a sec. al XIX –lea cand a inceput 

constructia caii ferate si a statiei CFR, astazi personalul sanitar care asigura asistenta medicala locuitorilor 

Teiusului si a satelor apartinatoare este alcatuit din : 

-7 medici de familie 

-7 cadre medii sanitare , ce-si desfasoara activitatea in Dispensarul sanitar uman .In afara de acestea mai exista si 

trei cabinete medicale private precum si cele doua dispensare de linie din cadrul Statiei CFR si Depoului de 

locomotive. 

Activitatea sanitara este completata de cele doua farmacii , personalul este format din 3 farmaciste si 4 

asistente de farmacie. 

 

ECONOMIA  

Agricultura 

De la inceputurile existentei acestei asezari omenesti , preocuparile locuitorilor au fost orientate spre 

activitatea agricola .De astfel , agricultura , ca veche indeletnicire , era favorizata de conditiile pedo-climatice 

existente pe aceasta manoasa vale a Muresului. 

Principalele culturi de plante practicate de catre locuitorii Teiusului sunt cele din grupa cerealelor, cu 

deosebire graul si porumbul. 

Bine reprezentate sunt si culturile de sfecla de zahar , cartofi si legume.O arie mai restransa o detin 

culturile de pomi fructiferi , floarea soarelui si vita de vie. De astfel , acest lucru este oglindit si de structura 

structura culturilor din zona. 

 

In anul 2018, suprafata agricola a Teiusului se prezenta astfel : 

- terenuri arabile -  2512 ha 

-pasuni                 -  847   ha 

-fanete                 -   435  ha 

-livezi                   -   25      ha 

-vita de vie            -  20     ha 

O alta ramura agricola de traditie a locuitorilor din Teius , a reprezentat-o dintotdeauna ,cresterea 

animalelor care a constituit o importanta sursa de venituri . Animalele crescute aici erau bine valorificate mai 

ales cu prilejul marilor targuri anuale , ce se desfasoara de secole , in aceasta localitate. 

 

INDUSTRIA  

 

Dezvoltarea acestei ramuri a fost precedata de dezvoltarea meseriilor , indeosebi dupa colonizarea in zona a 

populatiei de origine germana , ce s-a facut inca din sec. al XIII –lea .Produsele manufacturiere realizate in 

atelierele mesterilor din Teius (tabacarie, cojocarie, rotarie, fierarie –tamplarie, croitorie , cismarie-pantofarie 

s.a.m.d.) erau valorificate cu prilejul desfasurarii traditionalelor targuri anuale precum si in cele saptamanale. 

Odata cu scurgera timpului , locul micilor manufacturi a fost luat de ateliere mari , bine organizate si cu 

profile diversificate precum prelucrarea cerealelor (mori), a florii- soarelui (prese de ulei) prelucrarea produselor 

animaliere (ma celarii, laptarii, cojocarii  etc.) prelucrarea fructelor ( distilarii de tuica ), cioplitorii in piatra, 

legatorii de carti, etc. 

La inceputul secolului al XX –lea , in teius existau 7 mori de apa dintre care doua apartineau domeniului 

graniceresc si tot la inceputul secolului nostru era consemnata existenta a 3 prese de ului care prelucrau atat 

semintele de floarea soarelui cat si de dovleac. 

In anul 1961, cea mai mare parte din meseriasii localitatii au fost reuniti in cadrul Cooperativei 

« Mestesugarul » care a debutat cu 5 sectii si 102 de angajati . Dezvoltarea continua a acestei unitati a facut ca in 

anul 1994, aceeasi unitate , dar cu un nou nume « SOCOM Tehnometal « Teius sa dispuna peste 30 de sectii in care 

lucrau peste 552 de angajati. 

         In prezent cele mai reprezentative unitati industriale sint ; 

- S.C. BAUMIT (fabrica de mortare uscate) 



- S.C.IMCOP  Cluj-Napoca,punct de lucru Teius(fabrica de tigla) 

- S.C SEMERLOC (fabrica de dale din beton) 

- S.C.UNICOM  HOLDING, punct de lucru Teius,(depozit de carburanti) 

          TRANSPORTURILE 

 

Aceasta ramura a imprimat cele mai specifice trasaturi localitatii , cu deosebire in privinta structurii 

populatiei pe indeletniciri , respectiv pe cuprinderea fortei de munca .Aceasta consetinta poate fi pusa pe seama 

faptului ca Teiusul a fost si este situat la o importanta raspintie de drumuri comerciale  (feroviare si rutiere). 

Influienta cea mai importanta , asupra localitatii a avut-o transportul feroviar .Astazi , datorita pozitiei sale 

in cadrul retelei feroviare nationale , Teiusul este apreciat ca unul dintre cele mai importante centre (noduri), fiind 

numit , pe buna dreptate « Placa turnanta a Transilvaniei » care cuprinde Complexul CFR Teius – Coslariu. 

Una dintre cele mai importante sectii ale acestui Complex este « Depoul de locomotive « , construit la 1884 

de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane , care a functionat de la inceput cu rangul de Depou . 

Prin statia CFR Teius , tranziteaza peste 1000 de calatori in 24 de ore. Din necesitati economice, alaturi de 

statia de calatori s-a construit si s-a dezvoltat statia pentru  marfuri amplasata in imediata apropiere , la Coslariul 

Nou .Prin statia CFR Coslariu tranziteaza zilnic peste 193 de trenuri  si sunt manevrate peste 3000 de vagoane de 

marfa . 

Astazi platforma feroviara din Coslariu Nou dispune de 38 de linii la care se mai adauga 9 linii amplasate 

pe « cocoasa de triere ». 

Dezvoltarea transportului rutier este pusa pe seama trecerii prin Teius a uneia dintre cele mai importante 

magistrale rutiere din tara , DN 81, care face legatura intre tinuturile Crisanei, Maramuresului si Transilvaniei de 

nord cu cele ale Transilvaniei de Sud ,Olteniei si Munteniei . 

Telecomunicatiile sunt asiugurate de mai multe firme private,existind atit reteaua de telefonie fixa cit si mobila. 

 

COMERTUL  

 

Reprezinta una dintre ramurile economice de traditie a localitatii Teius , ramura ce a detinut o pozitie 

privilegiata inca din perioada evului mediu . 

Dezvoltarea comertului a putut fi pusa pe seama mai multor factori favorizanti , dintre care amintim : 

-asezarea la o raspantie de drumuri comerciale ; 

-pozitie favorabila schimbului produselor agricole provenite din diferite zone geografice ( munte , deal, campie) ; 

-dezvoltarea timpurie a mestesugurilor ; 

-constructia unor magistrale feroviare, etc. 

Astfel , inca din secolul al XV –lea Teiusul se situa printre cele mai infloritoare orase-targuri din 

Transilvania , in care comertul era deosebit de activ. 

Activitatea comerciala , devenita traditionala , se pastreaza si astazi prin targurile saptamanale ce au loc in 

fiecare zi de miercuri , dar mai ales prin targurile de tara care se desfasoara de secole , dupa aceleasi legi , scrise si 

mai ales nescrise. 

Targurile de tara ce se desfasoara in Teius sunt legate de existenta unor semnificative sarbatori religioase, 

iar intervalul dintre aceste targuri de tara este legat de anotimpurile in care se desfasoara. 

Astazi , comertul se desfasoara predominant prin unitati particulare. 

 Cea mai mare si reprezentativa unitate comerciala a fost inaugurata in anul 2014(PENY MARKET).  In anul 2016  

s-a deschis  supermarketul PROFI.    

 

     TURISMUL 

Favorizat de un  cadru natural atragator , de cateva monumente istorice , precum si de prezenta a 

numeroase cai de acces , Teiusului poate fi apreciat ca detinator al unui important potential turistic in cadrul caruia 

se poate distinge : 

-minunatul peisaj de lunca, cu ale sale umbroase zavoaie , dispuse de-a lungul Muresului, cat si a raului Stramt , 

cautate mai ales de pescarii amatori si cei dornici sa petreaca clipe de liniste ; 

-monumente istorice ce starnesc un interes deosebit , reprezentate de trei biserici , declarate si monumente 

arhitectonice :-Biserica Romanica – biserica reformata , datata din sec. al XIII –lea este pastratoare , in buna parte a 

stilului roman peste care se suprapun elemente gotice implantate in diferite etape de refacere.Dimensiunile acestei 

biserici precum si arhitectonica ei ofera importante marturii asupra trecutului glorios al acestei localitati. 

 -Biserica Romano- catolica – reprezinta o ctitorie a lui Iancu de Hunedoara de la jumatatea sec. al XV –lea. 

Se pastreaza in forma originala peretii laterali si unele forme arhitectonice interioare.  

-Biserica Ortodoxa Veche –este data din sec. Al XVI –lea  



O curiozitate pentru acest edificiu o constituie tabolul votiv care reprezinta un element de exceptie pentru 

bisericile din Transilvania. 

Potentialul turistic al Teiusului este intregit si de alte elemente dispuse in lungul raului Stremt , intre Teius si 

Cheile Stremtului , pe o distanta de 26 km .Soseaua ce insoteste raul se desprinde din DN 81 , din centru orasului 

Teius pana la Manastirea Ramet. 

 In imediata apropiere a manastirii se afla minunatul peisaj natural care incadreaza Cheile Manastirii. 

 In amonte de acestea ( 5km) sunt situate spectaculoasele CHEI ALE Rametilor  ale caror pereti verticali , 

pe alocuri surplombati , ating inaltimi de 300-400 m . 

 Salbaticia peisajului precum si rezervatia de flora  (floare de colt) maresc atractivitatea zonei. 

 Nadajduim ca un imbold important in desfasurarea activitatilor economice , sociale si culturale il va 

reprezenta infratirea cu localitati din tari dezvoltate din vestul Europei . 

    -in 0rasul Teius exista doua hoteluri si doua  restaurante  

  - in anul 2016 in Orasul Teius a fost inaugurat un Centrul de Informare Turistica  

 Astazi , Teiusul este infratit cu localitatile : 

 -ARNEMUIDEN  (OLANDA) 

 -ST. VITH    ( BELGIA ) 

 -CHAPONOST  (FRANTA)    

          

Cap III ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 

Tipuri de riscuri ce se pot manifesta pe teritoriul orasului Teius   

 

SECŢIUNEA a 1 – a Riscuri naturale  

 

Inundaţii  

Inundaţii provocate de revărsarea râului Mures si a raului Valea Geoagiului  datorită avariei sistemului 

hidrotehnic de apărare ( digurilor) , în urma creşterii debitului . Aceste inundaţii sunt previzibile , timpul de 

propagare a undei de viitură  este de : 

la cota de atenţie 10-12  ore 

Lucrări hidrotehnice ( diguri) cu valoare de apărare amenajate : 

localitatea Beldiu –  mal drept 6  km dig de pământ  

Valea Geoagiului este regularizata pe o distanta de 2 km in intravilanul orasului Teius si pe o distanta de 

2km in extravilan pina in apropiere de confluenta cu riul Mures. 

În caz de avarie la digul de apărare de pe raul Mures , pot fi afectate următoarele obiective: 

 - case                               -90 

 - anexe gospodaresti       -200 

 - obiective socio-economice  - 2  

 - străzi (DC)   - 2 km 

 -   podeţe             -3  

 - terenuri agricole  - 415Ha 

  

1.1.2. Inundaţii provocate de revărsarea râului Valea Geoagiului   

 În caz de inundaţii pe râul Valea Geoagiului  pot fi afectate următoarele obiective : 

 - case                                      - 120 

           -anexe gospodaresti                       - 230 

 - obiective economice                  - 1 

 - obiective socio-economice           - 1  

           -pod rutier                                       -1  

- podete                                            -2 

 - străzi                                             -1  km 

          -retele electrice  si telefonice          -1 km 

 - surse de poluare                             -1(statia de epurare a SC.Apa CTTA Alba, 

                                                                    punct de lucru Teius 

 1.1.3 Inundatii provocate de scurgeri de pe versanti ( totent Valea Petelca si torent Dealul Viilor.) 

 În caz de inundaţii pot fi afectate următoarele obiective :  

 - terenuri agricole (pasune )  - 8Ha 

 



Inundaţiile produse în urma scurgerii de pe versanţi nu sunt previzibile ele fiind urmare a precipitaţiilor căzute în 

cantităţi mari în timp scurt. 

 

 Fenomene meteorologice periculoase  

 

1.2.1 Furtuni , tornade se pot produce pe teritoriul localităţii în  principal în anotimpul de primăvară – vară  şi pot fi 

însoţite de gridină . Aceste fenomene nu sunt previzibile şi reprezintă un risc secundar pagubele provocate fiind în 

special la culturi agricole , plantaţii de vie şi grădini de legume şi zarzavaturi.  

  

 1.2.2 Seceta – risc secundar datorită lipsei precipitaţiilor şi afectează în special culturile agricole . Este un 

risc previzibil fiind urmare a unor perioade îndelungate fără precipitaţii . 

 

 1.2.3. Îngheţuri  timpurii sau târzii pot afecta culturile agricole sau pot afecta desfăşurarea normală a 

activităţilor socio – economice. 

  

1.2.4. Înzăpezire , viscole , depuneri de gheaţă sau chiciură şi ceaţă  se pot produce în special în anotimpul de iarnă 

şi pot perturba transportul rutier şi feroviar  , alimentarea cu energie electrică telecomunicaţii sau desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţilor din oras . 

 

Cutremurele  de pământ reprezintă un risc secundar , a orasului Teius  fiind dispus în zonă seismică de intensitate 

mai mică de 7 ° pe scara M.S.K. 

    Alunecări de teren : 

tipul de alunecare : primară de tip retrogresiv reactivată 

cauzele alunecării : procese fizice şi antropice 

zone de producere :  

 - Satul Peţelca   - obiective afectabile - 15 HA intravilan ( zona cimitirului) şi 10 ha 

    paşune 

 - Satul Căpud    - intravilan Căpud ,aproximativ 30 ha in zona locuită şi versantul din  

    partea stăngă a răului Mureş. 

Avanlanşe – acest fenomen produs prin deplasarea ( alunecare sau curgere ) unei mari cantităţi de zăpadă nu este 

specific zonelor noastre.    

 

SECŢIUNEA a 2 –a  - Riscuri tehnologice        

 

2.1 Riscuri industriale  

 2.1.. Explozii urmate de incendii se pot produce la :  

- staţia de distribuţie a produselor petroliere -  S.C. Lukoil  Romania S.A. 

          -    statia de distributie a produselor petroliere – S.C. Petrom S.A. 

         -    depozitul de produse petroliere UNICOM SA TEIUS               

 

2.2. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase  

 

  2.2.1. Transport rutier – Căile rutiere care servesc orasul Teius  sunt DN 1care face legatura intre Alba Iulia 

si Aiud ,  şi DN14 B spre Blaj , DC 17 spre Beldiu , DC 1 spre Mescreac ca urmare  a dezvoltării activităţilor 

economice şi comerciale se constată şi intensificarea traficului  pe aceste căi de comunicaţii . În general teritoriul 

orasului Teius  nu este tranzitat de autovehicule speciale transportatoare de substanţe  

periculoase cu excepţia autocisternelor ce alimentează cu produse petroliere statiile Lukoil si Petrom precum si 

depozitul de produse petroliere UNICOM HOLDING . Nu s-au produs accidente în care să fie implicate astfel de 

autovehicole.     

   

 2.2.2. Transport feroviar 

 Orasul Teius  este tranzitat de calea ferată principală care leagă Bucureştiul de restul ţării prin nodul de 

cale ferată Teiuş ( linie dublă electrificată) dar şi punctul de plecare pentru calea ferată secundară Blaj – Praid  . 

Reţeaua feroviară este intens utilizată de garnituri pentru  pasageri şi transport marfă în care se găsesc în multe 

situaţii vagoane de garnituri pentru substanţe periculoase  

( toxice,  explozive , incendiare) . 



Staţia CFR Teius  este tranzitată  zilnic de  garnituri pentru călători  şi de  trenuri pentru marfă care 

transportă marfuri, un procent foarte mic  are ca destinaţie operatori economici din orasul Teius . 

Accidente feroviare majore pot avea urmări diverse cum ar fi : 

un număr mare de victime în situaţia în care au fost implicate trenuri de persoane (tamponări , deraieri ) avarierea 

garniturilor de tren,producerea unor accidente chimice în situaţia avarierii unor vagoane transportatoare de 

substanţe toxice care pot avea efecte grave asupra populaţiei , în special în zonele staţiilor CFR Teius, si triajul 

Coslariu Nou . 

    

2.3. Riscuri nucleare – sunt riscuri secundare . Orasul Teius  se află la aproximativ 500 km de centrala 

atomoelectrică de la Cernavodă , la 500 km de centrala  de la Kozlodui şi 750 km de la centrala de la Pecs .  

  

 2.4. Poluare ape  

 Pe teritoriul orasului Teius exista potenţialii poluatori  care ar putea sa polueze raul Mures sau raul Valea 

Geoagiului .(Statia de epurare a SC Apa CTTA Alba ,PL Teius, situata pe malul drept al răului ,,Valea  Geoagiului  

 

 2.5. Prăbuşiri de construcţii ,  instalaţii ,  amenajări  
Pe teritoriul orasului Teius nu sunt cladiri care sa prezinte riscuri de prabusire .  

 

2.7. Eşecul utilităţilor publice 

      Intreruperea  alimentării cu apă potabilă datorată avarieri conductei magistrale de aducţiune de la Sebes  sau a 

conductelor de distribuţie ce pleacă de la rezervoare . Alimentarea cu apă mai  poate fi întreruptă şi  în urma avariei 

unor conducte ce alimentează cartierele  sau străzile din oraş. 

  

 2.8. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos  

  - este un risc secundar – nu au fost semnalate pe teritoriul orasului Teius   

 2.9. Muniţii neexplodată  

  Pe teritoriul localităţii au fost dezamorsate elemente de muniţie neexplodată ( bombe , proiectile , 

grenade , cartuşe )  în special rămase din al II-lea  Război Mondial. 

 

 SECŢIUNEA a 3 –a   - Riscuri biologice  

 

 3.1. Epidemii  

 Riscul producerii de epidemii este scăzut în ultimii ani nu au existat îmbolnăviri în masă a populaţiei cu 

excepţia unor focare de trichineloză care au fost oprite datorită măsurilor luate . Risc ridicat de producere este în 

cartierele de Rromi ( Danetii ) unde condiţiile igienieco sanitare sunt precare. 

 În cazul unor dezastre de mari proporţii când  pericolul  de producere a epidemiilor este mare măsurile 

necesare se vor lua , pe baza planurilor stabilite de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică. 

 3.2. Epizootii  

 În ultimii ani nu s-au manifestat boli care să afecteze un număr mare de animale  Datorită măsurilor 

profilactice luate , riscul de producere a acestora este relativ scazut 

 

 SECŢIUNEA a 4 –a   - Riscuri de incendiu   

 

 Riscul de incendiu la operatorii economici este determinat de categoria de pericol de incendiu ,în funcţie de 

materialeleşi substanţele folosite în procesul de producţie sau depozitare  

 Risc ridicat de incendiu avem la :  

Staţia de distribuţie produse petroliere  Lukoil S.A. Romania 

Statia de distributie produse petroliere  Petrom S.A. 

Depozitul de produse petroliere UNICOM HOLDING  

La gospodăriile populaţiei – riscul ridicat este în gospodariile   unde locuinţele au  gospodării anexe şi se  

depozitează furaje în cantităţi mai  mari                  

 

 SECŢIUNEA a 5 –a   - Analiza riscurilor sociale  

 

  În orasul Teius funcţionează o piaţă agroalimentară saptamanala si un targ de animale  care  se 

organizează lunar si unde se concentrează  un număr mare de persoane si animale. 



  În luna august se organizează zilele oraşului Teius. Pe parcursul mai multor zile se desfăşoară 

activităţi culturale la care de asemenea participa un numar ridicat de persoane.   

  În localitate trăiesc un număr mare de persoane de etnie rromă ( peste 10 % din populaţie) 

concentraţi în special in cartierul Danetii . Majoritatea nu au locuri de muncă,  aproximativ 100 de persoane   

primesc  ajutor social şi trăiesc în condiţii igienico-sanitare improprii.  

      

CAP 4  Acoperirea riscurilor  

 

Secţiunea a 1 – a Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie intervenţie  

 

Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – intervenţie constă în stabilirea etapelor  şi 

fazelor de inervenţie , în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă  care se manifestă pe teritoriul 

orasului Teius  , crearea de scenarii de acţiune şi alegerea alternativelor optime  care urmează a fi aplicate . 

 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea , frecvenţei  de producere ori limitarea consecinţelor acestora se 

realizează prin următoarele acţiuni     

monitorizarea permanentă a parametzrilor hidrografici , meteorologici ,de mediu ; culegerea datelor  datelor de la 

staţiile meteo şi hidrometrice. 

pregătirea membrilor Comitetului local pentru situaţii de urgenţă pentru a cunoaşte  modul de acţiune în diferite 

situaţii informarea populaţiei asupra pericolelor specfice care se potmanifesta pe teritoriul orasului Teius  şi a 

modului de comportare în cazul de producere a unui pericol prin mijloacele locale de informare şi prin adunări 

cetăţeneşti executare de exerciţii şi aplicaţii, pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a 

celorlalte forţe pentru interventia operativă în caz de nevoie  

 

SECŢIUNEA  a  2-a    Etapele de realizare a acţiunilor 

 

Desfaşurarea  intervenţiei  cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

 alarmarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a celorlalte forţe cu care se cooperează  (  

politia,politia locala , personal operatori economici , populaţie)                                                                                                                                                                                                             

Informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 

Deplasarea la locul intervenţiei; 

Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului  preliminar de intervenţie; 

Transmiterea dispoziţiilor preliminare; 

Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 

Evacuarea, salvarea şi / sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 

Realizarea,adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 

Manevra de forţe; 

Localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 

Înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 

Regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 

Stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 

Întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 

Retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 

Restabilirea capacităţii de intervenţie; 

Informarea  preşedintelui CLSU Teius şi a IJSU Alba                                                                              

Analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.  

 

SECŢIUNEA a 3 – a  Etapele de realizare a acţiunilor  

 În funcţie de locul , natura , amplasarea şi de evoluţia evenimentului intervenţiile sunt organizate astfel : 

urgenţa I este asigurată de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Teius   

urgenţa II este asigurată de personalul Serviciului Administrarea Patrimoniului local  al Primăriei oras Teius   

urgenţa III este asigurată de  , formaţiuni de la operatorii economici şi populaţie   

SECŢIUNEA  a 4-a      Acţiunile de protecţie-intervenţie 

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă împreună cu celelalte forţe de intervenţie acţionează pentru:                                                                                                                                                                                    

Salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea 

sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate; 



Acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor 

publice şi a operatorilor economici afectaţi; 

Aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifică; 

Dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 

Înlăturarea avariilor la reţelele de apă , canal , energie electrică , gaz metan. 

Limitarea proporţiilor situaţiei de urgemţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din 

dotare.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

SECŢIUNEA  a 5-a    Instruirea si pregătirea membrilor Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se 

realizează conform Planului anual de pregatire.  

 

Pregătirea populaţiei se face prin întâlniri cetăţeneşti periodice, exercitii de alarmare publica şi prin posturile  locale 

de  TV cablu pentru cunoaşterea modalităţilor de acţiune în cazul producerii unor Situaţii de Urgenţă.  

 

SECŢIUNEA  a 6-a Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 

 

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, masurării, 

înregistrării,stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de 

către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 

Fluxul informaţional în cazul manifestării unor Situaţii de Urgenţă se realizează conform Schemelor de alarmare        

                          

CAP. 5    Resurse umane, materiale şi financiare 

 

( 1 ) Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor se 

realizează, prin planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru  gestionarea situaţiilor de 

urgenţă, elaborat  de comitetul local  pentru situaţii de urgenţă. 

( 2 )  Fondurile pentru asigurarea resurselor umane , materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor 

din orasul Teius  se asigură de Consiliul Local prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli  

 În funcţie de categoria de risc intervenţia se realizează de :  

-serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă  

-grupe de sprijin de la operatori economici şi populaţie  

Pe lângă aceste  forţe mai pot acţiunea după caz , în condiţiile legii :  servicii profesioniste pentru Situaţii 

de Urgenţă ,  poliţia  , structurile poliţiei locale, si a serviciului de ambulanta a orasului Teius  .    
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     ANEXA NR 1 

                                                                                                                              

 

                 Lista autorităţilor si factorilor care au responsabilitaţi in gestionarea situaţiilor de urgenţă in 

oraşul Teiuş (COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE  

URGENŢĂ AL ORAŞULUI TEIUŞ) 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

autoritate 

Coordonate autoritate Persoana de 

contact 

    OBS. 

 

 1.     Preşedinte C.L.S.U 

-primar 

Teiuş,str.Clujului  

tel.0744631650,tel.serviciu.025885101 

HALALAI  MIREL 

VASILE 

Fișa nr.1 

2. Vicepreşedinte 

CLSU 

-viceprimar 

 

 

Teiuş,Str.Clujului Bl C1 Ap 6 

Tel.0746241266 

ACHIMESCU 

IOAN 

Fişa  nr.1 

3. Membru CLSU 

-secretar primăria 

Teiuş 

Teius,str.Ardealului nr.43     

tel.0745328400 ,tel.s.0258851101               

BARA MARIA Fişa nr.1 

 

4. Membru 

-inspector protecţie 

civilă 

Mihalt,str.Decenilor nr.691 

tel.0726127638 tel.s0258851101 

TRIF OCTAVIAN 

OVIDIU 

Fişa nr.1 

5. Membru Sebeş,Str.Călăraşi nr.45 

Tel.0742101282 

MICU MARIUS 

ILIE 

Fişa nr.1 

6. Membru 

-director Liceul 

teoretic Teiuş 

 Com.Cricau .,tel.serviciu 0258851175 PINTEA MARIUS Fişa nr.1 

7. Membru 

-administrator public 

primăria Teiuş 

Teius,str.Clujului bl.A3 Sc 1 Ap.2 

Tel.0724359630 

RADU ILARIE Fişa nr .1 

8. Membru  

-şef depou Teiuş 

Teius,str.Axente Sever nr.4 

Tel.0721289916 

DRIMBĂREAN 

IOAN FLORIN 

Fiţa nr.1 

9. Membru 

-asistent medical 

comunitar 

Com.Livezile nr.26 

Tel.0741593876 

IRIMIE DANIELA 

CRISTINA 

Fisa nr.1 

10. Membru 

-medic veterinar 

CSV Teiuş 

Teius,str.Avram Iancu nr.102 

 Tel.0742010374 

BOANCĂ 

FLAVIUS 

Fisa nr.1 

11. Membru  

-poliţist local 

Teius,   Ocna Mureş Războieni Cetate                                                     

tel serviciu.0726128938  

POPA CĂTĂLIN Fisa nr.1 

12. Membru Teius,tel.0745352765 tel.serviciu 

0722693664 

MARINA OVIDIU Fisa nr.1 

13. Membru Teius,str.Progresului nr.25 

tel.0724229915 tel.s.0258851101 

FLOREA IOAN Fisa nr.1 

14. Consultant Stremt,str. Principala nr.24 

tel.0749059590 

COLEV CLAUDIU Fisa nr.1 

15. Consultant Teius,str.Vilelor bl.C12 ap.2 

tel.0766403433  tel.s.0258851101 

BOBAILA VASILE Fisa nr.1 
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ANEXA NR.2 

PRIMARIA ORAŞ TEIUŞ                                                                                            

JUDEŢUL  ALBA 

                                                 

 

  COMPONENTA CENTRULUI  OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA  AL COMITETULUI   LOCAL 

PENTRU SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI TEIUS 

               

Nr. 

Crt. 

 

   

FUNCTIA IN 

CADRUL  

   CENTRULUI 

OPERATIV 

 

    NUMELE SI  

      PRENUMELE 

   

 DOMICILIU 

   NR.DE TELEFON 

 

ATRIBUTII IN 

PAAR,CONFORM 

FISEI NR.2 

1 

  

 SEF CENTRU 

OPERATIV             

 BARA MARIA Teius,str.Ardealului 

nr.43 Tel.0745328400 

 

 FISA NR.2 

2 LOCTIITOR TRIF OCTAVIAN 

OVIDIU 

Mihalt,nr.691 Tel 

0726127638 

 FISA NR.2 

3 MEMBRU CIOANCA RAZVAN Teius,Str.N.Balcescu 

nr.6 Tel.0744789448 

 FISA NR.2 

4 MEMBRU POPA CĂTĂLIN Ocna Mureş ,sat 

Razboieni Cetate  

Tel. 0754920378 

 FISA  NR.2 

5 MEMBRU BAN CONSTANTIN Teiuş str.Dorobanţi 

nr.12C Tel.0745414541  

 FISA  NR.2 
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                                                                                                          Fişa nr.1 

                                                                                                                

 .ATRIBUŢIILE COMITETULUI  LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI  A  CENTRULUI  OPERATIV 

Art.8.- Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Teiuş,  are următoarele atribuţii principale: 

a) informează operativ, centrul operaţional judeţean, cu privire la stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă 

şi iminenţa ameninţării acestora; 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul Orasului Teiuş, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru 

gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

c) întocmeşte rapoarte operative privind situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul  Oraşului Teiuş pe care le 

înaintează comitetelor judeţene (centrul operaţional judetean) în termen de maxim 24 ore de la producerea 

evenimentului 

d) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul localităţii Teiuş 

e) analizează şi avizează Planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, necesare 

gestionării situaţiei de urgenţă; 

f) informează Comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate; 

h) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori 

este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;  

i) gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin 

serviciul de protecţie civilă si SVSU  Teiuş. 

j) asigură instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoaşterii 

şi urmăririi mărimilor caracteristice locale de apărare şi asigurarea corelaţiei acestora cu cele zonale. 

k) se activează, se întruneşte de urgenţă la sediul său şi îşi pune în aplicare planurile proprii de 

acţiune/apărare/intervenţie în situaţia producerii unor situaţii de urgenţă. 

l) acordă sprijinul necesar persoanelor afectate; 

m) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi refacere, în stare operativă; 

n) reabilitează căile de comunicaţii rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicaţii şi reţelelor de transport şi 

distribuţie a energiei electrice, a apei şi operatorilor energetici; 

o) pregăteşte condiţiile pentru repunerea în stare de funcţionare a operatorilor economici şi instituţiilor afectate, 

precum şi pentru refacerea locuinţelor şi a celorlalte construcţii cu caracter public sau privat avariate sau distruse 

din zona afectată; 

p) continuă investigaţia post situaţie de urgenţă specifică şi stabileşte soluţiile cadru de intervenţie pentru punerea în 

siguranţă provizorie a construcţiilor avariate; 

q) stabileşte din punct de vedere valoric şi cantitativ pagubele produse de situaţia de urgenţă specifică; 

r) întocmeşte rapoarte de sinteză sau de evaluare a efectelor produse de situaţia de urgenţă specifică, pe care le 

înaintează comitetelor judeţene în termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului, rapoartele fiind însoţite 

de măsuri pentru înlăturarea efectelor acesteia, precum şi de măsurile ulterioare de prevenire şi intervenţie 

s) asigură spaţiile necesare pentru depozitarea materialelor de intervenţie. 

Art.9.- Persoanele din componenţa Comitetului  local pentru situaţii de urgenţă, au următoarele obligaţii principale : 

a) Preşedintele:  

- convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia;  

- semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate;  

- semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative;  

- îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior; 

b) Vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru 

al comitetului; 

c) Membrii:  

- participă la şedinţele comitetului;  

- prezintă informări şi puncte de vedere; 

- îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor 

dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în 

sectoarele de competenţă;  

- menţin permanent legătura cu centrul operativ; 

d) Consultanţii:  

- participă la şedinţele comitetului;  

- îi consiliază pe membrii comitetului asupra problemelor tehnice şi de specialitate;  

- asigură documentarea tehnică de specialitate. 



 

                                                                                                        Fişa nr.2  

 

                                                                                                                                        

Centrul operativ cu activitate temporară are următoarele atribuţii          principale:             

a) centralizează şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, date şi 

informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 

b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi celelalte centre 

operaţionale şi operative interesate; 

c) urmăreşte aplicarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a Planurilor de intervenţie şi 

cooperare specifice tipurilor de riscuri; 

d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de 

comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele 

integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; 

e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de 

urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor; 

f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă; 

g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege. 

Art.12.- Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului local şi îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură convocarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi; 

b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă 

preşedintelui şi membrilor acestui comitet; 

c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre 

aprobare; 

e) difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate documentele emise de comitetul local 

privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 

f) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate; 

g) întocmeşte proiecte de comunicate de presă; 

h) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 

i) gestionează documentele comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 

j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul inspectoratului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă; 

k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia.  

     Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul centrului operativ este învestit cu exerciţiul autorităţii 

publice. 

       Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă, care asigura si mentinerea permanenta a fluxului informational cu acesta.      

        Pentru prevenirea si gestionarea unor riscuri majore ,comitetul local pentru situatii de urgenta poate initia si 

elabora programe locale ,care se aproba de organele abilitate.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                 Fişa nr .3 

                                 

       Primarul are următoarele atribuţii principale: 

a)propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;  

b)aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;  

c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;   

d)propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;  

e)participă la exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;  

f)coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;  

g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale;  

h)dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;  

i)urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie 

civilă;  

j)răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;  

k)solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;  

l)exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;  

m)asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea 

celor primite; 

n)coordoneaza nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă 

o)stabileşte masurile necesare pentru asigurarea hranei ,cazarii,alimentarii cu energie , apa si medicamente a populaţiei 

evacuate  

p)dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata    

r)cooperează cu primarii localităţilor limitrofe, în probleme de interes comun;  

s) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de 

specialitate subordonate. 

.Primarul are urmatoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,fenomene 

meteorologice periculoase,accidente la construcţii hidrotehnice si poluari accidentale: 

a) asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primării, oficii poştale şi posturi de poliţie; 

b)asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice  poluări accidentale etc. 

c)coordoneaza pregatirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie in caz de inundaţii ,fenomene 

meteorologice periculoase ,accidente la construcţii hidrotehnice si poluari accidentale; 

d)asigura intocmirea planurilor de aparare impotriva inundaţiilor ,fenomenelor meteorologice periculoase ,accidentelor la 

construcţii hidrotehnice si poluarilor accidentale.                                                                                                    e)asigură 

organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si  poluărilor 

accidentale , 

pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, 

cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi alimente, asistenţă sanitară a persoanelor afectate, retragerea din consum a 

produselor contaminate; 

f)stabilesc impreuna cu agenţii economici si unitaţile de profil,acţiuni si masuri operative pentru identificarea si inhumarea 

persoanelor decedate ,repunerea in stare de funcţionare a serviciilor si utilitatilor de gospodarie comunala 

transport,telecomunicaţii si alimentare cu apa,energie electrica si gaze naturale. 

g)centralizează datele privind urmarile inundaţiilor,fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale si 

intocmesc rapoarte ,pe care le transmit Inspectoratului Judetean pentru situaţii de urgenţă si Centrului operativ al Sistemului de 

Gospodarire a Apelor 

h) asigură fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni 

operative de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor 

hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor; 

i) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea 

materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor; 

j) urmăreşte întocmirea hărţilor de risc la inundaţii a localităţilor atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe 

versanţi şi introducerea lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile, 

conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea V-Zone de 

risc natural. 

    

                                                                                                                            Teiuș,18 februarie 2020 
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