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1. INTRODUCERE 
1.1.  DATE DE  RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 
                      Denumirea lucrării: “Actualizare PUG si RLU comuna Rifov, judetul Prahova”; 
                      Beneficiar: Consiliul Local Comuna Rifov; 
                      Proiectant general: SC TOPING COMPANY SRL; 
                      Proiectant de specialitate: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL; 
                      Data elaborarii documentatiei: 2014; 

 
1.2.  OBIECTUL PUG 
               

Prezenta documentaţie s-a întocmit în baza comenzii Consiliului Local al comunei Rifov şi a 
contractului de proiectare nr. G003, şi are ca scop stabilirea obiectivelor, direcţiilor principale de acţiune şi 
măsurilor de dezvoltare a localităţii pentru o perioadă de 5-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situaţiei 
existente şi a strategiei de dezvoltare macroteritoriale. Planul urbanistic general este un instrument opera ţional 
al politicii de dezvoltare adoptată de administraţia locală. 

Prin tema program s-au solicitat unele intervenţii asupra intravilanului, legate în principal de 
extinderea acestuia, dar şi de excluderea unor zone care nu mai constituie interes pentru dezvoltarea 
localităţii, astfel: 

 Introducere în intravilan zona de nord a satului Mălăieşti, acces DJ 101D, tarla 6, terenuri agricole, cu 
destinaţia instituţii, servicii şi industrie nepoluantă. 

 Introducere în intravilan zona sudică a satului Buchilaşi, acces DC 86, tarla 44, rezultând două zone 
funcţionale mixte: locuire şi servicii, iar pe partea cu balastiera, instituţii, servicii şi industrie nepoluantă. 

 Introducere în intravilan zona nord-vestică a satului Palanca, acces DCL 100, tarla 95, terenuri agricole, 
cu destinatia locuire. 

 Introducere în intravilan zona sud-estică a satului Palanca, acces Ds 619, tarla 106, terenuri agricole si 
curti constructii, cu destinatia locuire. 

 Introducere în intravilan alte două zone în vestul satului Palanca, destinate locuirii. 

 Introducere în intravilan a unui teren in tarlaua 103 pentru teren sport. 

 Scoaterea din intravilan a zonei estice a satului Sicrita, zonă traversată în prezent de autostradă. 

 Introducere în intravilan zone cu destinaţia echipamente tehnico-edilitare, în vederea înfiinţării unei 
gospodării de apă pentru satele sudice şi a două staţii de epurare pentru deservirea comune (trupurile 
izolate 4, 6, 7 şi 9). 

 Rectificarea limitei de intravilan pe limite de parcele, ceea ce generează reîntregiri de parcelă pentru 
terenurile agricole şi excluderea din intravilan a pădurilor, păşunilor şi a terenurilor neconstruibile. 

 Scoaterea din intravilan a trupurilor izolate destinate gospodăririi comunale şi echipării tehnico-edilitare 
ce nu au fost realizate. 

Obiectivele nou propuse și/sau propuse pentru reabilitare, consolidare, modernizare si/sau extindere sunt: 

- Reabilitare grădiniţă Sicrita 
- Execuţie alimentare cu apă satele Buda, Palanca + execuţie şi PT la Moara Domnească şi Mălăieşti 
- Execuţie instalaţie termica grădiniţă Palanca 
- Construire cămin cultural Palanca  
- Reabilitare cămin cultural Buda 
- PT + înfiinţare retea alimentare cu gaze în comuna Rifov 
- PT + execuţie canalizare în satele Buda, Palanca, Moara Domnească şi Mălăeeşti 
- Mansardare dispensar uman Buda 
- Plombări şi covor asfaltic la DC-uri 
- Construire creşe în Buda şi Moara Domnească 
- Înfiinţare centru after school în clădire fostei şcoli din satul Buda 
- Construire mini teren fotbal sat Moara Domnească 
- PT + asfaltare DC 90 şi străzi comunale 
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- Modernizarea şi/sau asfaltarea unor strazi, rezolvarea unor intersectii necorespunzatoare si modernizarea 
unor podete 
- Înfiintarea unui cartier de locuinte pentru tinerii defavorizati in satul Palanca 
- Amenajarea unei săli de sport în zona centrală propusă, lângă sediul primăriei, în satul Moara Domnească 
- Amenajarea unui parc pentru activităţi sportive in satul Goga, langa scoala, pe terenul cu suprafata de 0,53 
ha apartinand domeniului public al comunei Rifov 
- Amenajarea unei săli de festivităţi în satul Rifov, în fostul sediu al primăriei 
- Amenajarea unui spaţiu destinat recreerii în localul fostei şcoli din satul Rifov 
-Amenajarea unei biblioteci 
- Executarea de lucrari hidrotehnice de aparare a malurilor pe cursurile apelor ce traverseaza intravilanul 
localitatilor 

S-au marit zonele cu risc de inundabilitate de la suprafata de 532  ha la suprafata de 1062 ha de-a 
lungul cursurilor raurilor Teleajen, Prahova si paraurilor Dambu, Ghighiu, Cotamboaica, Puturosu, Soava in 
satele Rifov, Goga, Buchilasi, Antofiloaia, Moara Domneasca, Buda, Sicrita, Palanca. 

Restrangerea zonelor de risc s-a impus ca urmare a lucrarilor de indiguiri executate in  ultima 
perioada pe cursul raului Teleajen si pe cursul raului Prahova. 
 

 
              Documentatia P.U.G. va fi utilizata impreuna cu regulamentul de urbanism. 
 
 1.3. SURSE DOCUMENTARE              

 
Documentaţia Plan Urbanistic General se realizează în baza următoarelor studiilor de fundamentare: 

- Actualizarea suportului topografic în sistem de proiecţie stereo 70 – realizator SC TOPING SRL; 
- Studiu geotehnic – realizator SC TOPING SRL; 
- Studiu privind evoluţia teritorial-urbanistică a comunei (studiu istoric) – realizator SC RESTITUTIO 

SRL. 
În plus, la întocmirea prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de surse documentare 

referitoare la contextul teritorial şi stadiul actual al dezvoltării comunei precum: 
- Plan de Amenajarea Teritoriului Judetean Prahova, elaborat în decembrie 2002 de Institutul Naţional 

de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului –  UBANPROIECT Bucureşti; 
- PUG comuna Rifov, elaborat de SC CONSPROIECT SA, aprobat prin HCL nr. 15/14.10.1997; 
- Strategia de dezvoltare locală elaborată pentru perioada 2011-2017. 
- Sate statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin TEMPO-online 
- Studiul de fezabilitate - Autostrada Bucureşti – 

Braşov, Sector 1A şi 1B, Bucureşti – Moara  
Vlăsiei – Ploieşti; Sectorul Ştefăneşti-Dumbrava 
– Extindere parte carosabilă la trei benzi pe 
sens şi nod rutier Dumbrava.          

 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1. EVOLUTIE 
 

Comuna Rifov este amplasată în zona de sud a 
judeţului Prahova pe drumul judeţean DJ 101 D, la o 
distanţă de cca. 15 km sud-est de municipiul Ploieşti, în 
zona de nord a Câmpiei Române şi este alcătuită din 
noua sate, astfel (în ordine alfabetică): Antofiloaia, 
Buchilaşi, Buda, Goga, Mălăieşti, Moara Domnească, 
Palanca, Rifov, Sicrita. 
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2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative ce face obiectul PUG 
 

Satele care astăzi compun comuna Rifov au făcut parte din judeţul Prahova încă de la organizarea 
administrativă a Ţării Româneşti. Ele însă nu au constituit o singură unitate administrativ teritorială de bază de 
la început. Organizarea actuală este rezultatul unor raţionalizări ale teritoriilor administrative ale comunelor, 
specifice secolului XX, când au avut loc reorganizări şi comasări. 

Astfel, la 1897, după reforma administrativă din timpul domniei lui Al. I. Cuza:  
- comuna rurală Rifov avea în componenţă satele Antofiloaia, Buchilaşi, Goga, Mălăieşti, Moara Domnească şi 
Rifov, acest sat având şi funcţia de reşedinţă a comunei. Comuna făcea parte din plasa Crivina. 
- Comuna rurală Buda-Palanca era formată din cătunele Buda şi Palanca, cu reşedinţa la Buda. Comuna 
făcea parte din Plasa Câmpu. 
- Comuna rurală Sicrita era formată dintr-un singur sat şi era înscrisă tot în Plasa Câmpu.  

Toate cele nouă sate s-au dezvoltat pe moşii cărora le-au păstrat numele. 
Studiul evoluţiei administrative şi a intravilanului aşezărilor care alcătuiesc în prezent comuna Rifov s-

a făcut pe baza hărţii austriece, Harta Specht din 1791 şi a planului topografic al judeţului Prahova ridicat în 
anul 1904. Acestea relevă faptul că aşezările care constituie astăzi comuna Rifov s-au dezvoltat pe cursurile 
apelor ce străbat acest teritoriu. Cu excepţia satului Sicrita toate se găsesc pe malul drept al Teleajenului şi 
aşezate pe cursul unui pârâu: Dâmbu, Ghighiu, Leaotu.  

Principalele modificări teritoriale ale aşezărilor în secolul al XIX-lea au fost: 
- deplasarea/roirea unor vetre de sat precum Buda şi Palanca din cauza revărsărilor frecvente ale râului 
Prahova şi pârâul Leaotul. 
- campaniile de împroprietăriri: (exproprieri din moşia boierească şi împroprietăriri) din perioada imediat 
următoare anilor 1864, 1918 etc. Astfel, aplicarea legii rurale din timpul domniei lui Al. I. Cuza, a fost urmată 
de o serie de împroprietăriri la 1864 în comunele Rifov şi Buda, Palanca. La Rifov, la 1864, conform legii 
secularizării şi la 1879, 211 locuitori au fost împroprietăriţi pe 695 ha pe moşiile Rifov, Mălăieşti, Antofiloaia, 
Moara Domnească, Buchilaşi şi Goga. 36 în comuna rurala Buda Palanca la 1864, 139 locuitori au fost 
împroprietăriţi pe 499 ha, pe moşia baronesei Richman. În comuna Sicrita au avut exproprieri în anul 1919, 
când din proprietatea Alexandrinei A. Florescu s-a expropriat pamânt cultivabil în suprafaţa de 29 ha. 

- trasarea de noi străzi şi alinierea la acestea 
Astfel faţa de situaţia din 1791, vetrele satelor aşa cum apar reprezentate în planul topografic din anul 

1904 au suferit câteva modificări. Vatra satului Goga s-a extins spre sud, prin apariţia unei noi străzi. 
Gospodăriile erau dispuse de-o parte şi de alta a străzilor. Vetrele sateleor Buchilaşi şi Antofiloaia nu au suferit 
modificări notabile. 

În ceea ce priveşte vatra satului Rifov aceasta s-a extins. Trama stradală este una rectangulară cu 
gospodăriile aliniate la stradă. Drumul vechi care lega satul Buchilaşi de Rifov trecea prin faţa bisericii din 
acest sat. Totodată drumul de legătura dintre Rifov şi satul Mălăieşti nu exista în 1791. A căpătat importanţă 
drumul care trecea printre localităţile acestea către satul Moara Domnească. Vatra satului Mălăieşti s-a 
dezvoltat prin apariţia unei noi străzi. 

Gospodăriile au fost şi sunt aliniate la stradă. Vatra satului Moara Domnească apare în planul din 
1904 ca fiind adunată de-o parte şi de alta a drumului principal care o traversa. Şi gospodăriile din vatra 
satului Buda apar la 1904 aliniate la drumul principal. Vatra aşezării s-a extins probabil de-a lungul acestui 
drum. Aşezarea „Kolosche” din harta de la 1791 ar putea fi „cătunul” Golaşel din planul din 1904. Drumul de 
legătura dintre Buda şi Sicrita (la sud de Buda) nu exista în harta din 1791. Vatra satului Sicrita pare că a 
suferit modificări prin alinierea gospodăriilor la stradă. 

Vatra satului Palanca s-a dezvoltat spre est, spre râul Teleajen. De la începutul secolului XX până în 
prezent (ante 1980) confirguraţia vetrelor nu a suferit modificări. Aşezarea Rifov se distinge în aceste planuri 
prin cele două accente arhitectural urbanistice - biserica satului (cu hramul Sf. Nicolae, 1743) şi curtea 
boierească, ambele situate pe partea stângă a drumului spre Antofiloaia şi care astăzi sunt clasate 
monumente isotrice de importanţă naţională (A) în lisa monumentelor istorice 2004. 
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2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spatială a localităţii   
      
Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, localităţilor rurale de rang IV satul reşedinţă de comună,  nivelul de 
dotare minim obligatoriu necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt: 

 sediu de primărie;  

 grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;  

 dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;  

 poştă, servicii telefonice;  

 sediu de poliţie şi de jandarmerie;  

 cămin cultural cu bibliotecă;  

 magazin general, spaţii pentru servicii;  

 teren de sport amenajat;  

 parohie;  

 cimitir;  

 staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto; 

 dispensar veterinar; 

 sediu al serviciului de pompieri; 

 puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor; 

 alimentare cu apă prin cişmele stradale 
Satul reședință de comună, Rifov, nu îndeplinește nivelul minim obligatoriu de dotări, pe teritoriul său 

aflându-se: 
- școală: în nucleul central al satului, dezafectată 
- magazine, servicii: 2 magazine generale, ambele pe partea dreaptă a DJ 139 
- farmacie: 1 farmacie amplasată în nucleul central al satului, respectiv în interiorul zonei de protecție a 

monumentelor clasate 
- servicii telefonice: telefonie fixă Telekom, telefonie mobilă (1 antena Vodafone ) 

Cel mai aproape de îndeplinirea elementelor de obligativitate impuse de lege, este satul Moara 
Domnească, aici aflându-se: 

- sediu de primărie: în zona centrală propusă, pe partea stângă a DJ 101D; 
- grădiniță: în  partea centrală a satului, pe partea dreaptă a DJ 101D; 
- școală primară: în zona centrală propusă, pe partea dreaptă a DJ 101D; 
- dispensar: în zona centrală propusă, în imediata vecinătate a școlii; 
- farmacie: în zona centrală propusă, pe partea dreaptă a DJ 101D; 
- poștă: în partea centrală a satului, pe partea dreaptă a DJ 101D; 
- sediu de poliție: în zona centrală propusă, în imediata vecinătate a școlii; 
- magazine generale: de-a lungul DJ 101D, amplasate cu precădere în partea centrală a satului; 

În ceea ce privește transportul în comun, în satele comunei sunt amplasate 15 stații de autobuz 
amenajate și o halta CFR în satul Goga. 

Cămine culturale se află în satele Buda și Mălăiești. 
Comuna nu dispune de un sediu al serviciului de pompieri, de platforme amenajate pentru 

depozitarea deșeurilor, și de alimentare cu apă. 
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau 

oraşelor. Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul 
de locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt: 
•şcoală primară; 
•punct sanitar; 
•magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar. 
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Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de  locuitori, când 
satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune 
de astfel de dotări. 

Satele componente care îndeplinesc minimul de dotări sunt: Moara Domnească și Buda. 
 
Obiecte de patrimoniu 
Pe raza comunei Rifov se află două monumente istorice clasate în grupa „A” valorică, având o 

importanţă naţională şi internaţională: 

Nr. 
crt. 

Cod LMI1 2010 Denumire Localitate Adresa Datare 

1 Ph-II-m-A-16604 Biserica Sf. Nicolae sat Rifov nr. 22 1742 

2 
Ph-II-m-A-16605 

Conacul Costache 
Cantacuzino 

sat Rifov nr. 30 1750 

 
Biserica cu hramul Sf. Nicolae din Rifov este datată în anul 1743 fiind construită de către Dumitru 

paharnic şi soţia sa, Păuna. Din punct de vedere al planimetriei, biserica este de plan trilobat, cu pridvor 
deschis, pe coloane circulare de zidărie cu profile simple la arce şi capitel, cu arcade înacoladă, 
brâncoveneşti, pronaosul lărgit, cu scară în grosimea zidului de apus, naosul cu abside laterale şi altarul. 
Aceste abside au formă circulară la interior şi poligonală la exterior. Pronaosul comunică cu naosul prin trei 
arcade trilobate cu acolade pe coloane de cărămidă care repetă arhitectura pridvorului, cele două laterale 
având parapet de zid pe care stau coloanele. Pe pronaos se ridică o turlă de lemn pe bază pătrată din 
cărămidă. Plastica exterioară se caracterizează printrun brâu de cărămidă care împarte faţada în două registre 
inegale, din care cel inferior mai înalt, decorat cu firide terminate în acolade brâncoveneşti pe colonete plate 
angajate, iar registrul superior decorat cu arcade înscrise în panouri, conturate cu profile rotunde. În axul 
pronaosului şi la absidele naosului apare în registrul superior câte un trafor din piatră. Pictura în frescă de 
foarte bună calitate şi păstrată peste tot, în afară de exterior, unde a rămas numai icoana de hram şi pictura 
decorativă cu motive florale de pe brâu, panouri pe intradosul arcadelor registrului superior şi sub cornişă 
precum şi portrete cu inscripţii, unele neterminate şi fără inscripţii. Se menţionează la interior portretele 
ctitorilor în costum de epocă. Sculptură în piatră la ancadramentul uşii cu chenare decorative inspirate din arta 
populară, iar chenarele ferestrelor amintesc o acoladă brâncovenească. De asemenea cele patru traforuri 
aşezate în panourile registrului superior corespunzătoare unor ferestre mici, pe laturile de nord şi sud la 
pronaos şi absidele naosului. 

Conacele boierilor Cantacuzini din secolul al XVII-lea, reprezintă un important moment evolutiv al unei 
unei îndelungate experienţă constructive, etapă atribuită, pe nedrept, în totalitate arhitecturii brâncoveneşti, 
consecinţă directă a acestor ctitori. Cantacuzinii şi-au ridicat conace şi în cursul secolului al XVIII-lea, precum 
cel al lui Costache Cantacuzino din satul Rifov. Moşia Rifov a intrat în stăpânirea familiei Cantacuzino în urma 
căsătoriei dintre Gheorghe Cantacuzino mare căminar şi Luxandra Rifoveanu. Clădirea a fost ridicată în cursul 
secolului al XVIII-lea şi modificată ulterior prin extinderea nucleului de bază ridicat pe o pivniţă de dimensiuni 
mari 10 m x 13,5 m în plan, acoperită cu o boltă în plin cintru cu deschiderea peste 7 m şi rigidizată cu două 
arce dublou. 

În studiul istoric se identifică 19 clădiri cu valoare arhitecturală, dintre care 7 au fost considerate ca 
potențiale monumente istorice.  

Aceste cladiri se pot identifica in plansele „3 Reglementari urbanistice”, avand evidentiata limita 
parcelei, sunt numerotate conform studiului istoric (1-19) si marcate in culori distincte (verde si albastru) pentru 
a se putea recunoaste cu uşurinţă cele propuse pentru clasare. 

 
Situri arheologice 
Pe teritoriul comunei Rifov au fost identificate situri arheologice in timpul cercetarilor pentru autostrada 

Bucuresti-Ploiesti. Pe langa acestea s-au identificat si cartat o alta serie de situri arheologice ce inca nu se 

                                                
1 Lista Monumentelor Istorice 



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

 

______________________________________________________________________ 11                                     

Memoriu general comuna Râfov 

afla incluse pe lista monumentelor istorice protejate si nici in Repertoriul Arheologic National (sursa: Muzeul 
Judetean de istorie si arheologie Prahova). 

 
 Sit 1 – sat Rifov „Autostrada”, cod RAN2: 13503902 

-sit arheologic aflat pe firul autostrazii Bucuresti-Ploiesti, la km 53+000-53+500, suprapus partial de 
autostrada, dar si de o parte si de alta a acesteia (la est si vest) 

- a fost cercetat arheologic in anul 2008 si 2009, fiind identificate urmele unei asezari din sec III-IV d. 
Hr, cultura Santana de Mures-Cerneahov. 

Punctul/coordonate X Y 

1 376538.828 589824.837 

2 375970.904 590091.626 

3 375805.516 589856.482 

4 376447.449 589561.672 

Sit 2 – sat Sicrita “Autostrada/La Padure”, cod RAN: 135119.01 
- aflat pe firul autostrazii Bucuresti-Ploiesti, la km 44+350-44+700, suprapus de aceasta, dar si de o 
parte si de alta a autostrazii . 
- au fost realizate cercetari arheologice preventive in anii 2009-2012, au fost cercetate complexe 
arheologice ce acopera epoca bronzului, dar si sec III-X d. Hr., epoca medievala (sec XVII). 

Punctul/coordonate X Y 

1 371706.717 595210.132 

2 371057.100 595778.656 

3 371441.883 596177.457 

4 372450.968 595826.211 

 
Urmatoarele situri identificate sunt propuse pentru inscrierea in Repertoriul Arheologic National si vor 

beneficia de protectia impusa de legislatia in vigoare. 
Sit 3 – sat Antofiloaia, comuna Rifov 
- sit amplasat la vest de autostrada Bucuresti-Ploiesti, km 52, pe partea dreapta a drumului dintre 
localitatile Buchilasi si Antofiloaia, la 300 m vest de terasa inalta a raului Prahova si 200 m sud de 
satul Buchilasi 
- au fost identificate obiective arheologice din sec II-III d. Hr. si sec V-VI d. Hr, de tip Dridu si 
medievale 

Punctul/coordonate X Y 

1 374431.531 590640.090 

2 374248.884 590798.567 

3 374154.167 590715.612 

4 374275.384 590535.178 

Sit 4 – sat Goga, comuna Rifov 
- sit aflat pe terasa vestica a raului Dambu, la nord de satul Goga, dispus intre raul Dambul si liziera 
de est a padurii Rifov 
- au fost descoperite prin cercetari de suprafata numeroase materiale arheologice din sec III-X d. Hr 
atribuite culturilor Chilia-Militari, Santana de Mures-Cerneahov, Ipotesti-Candesti si Dridu. 

Punctul/coordonate X Y 

1 377568.446 590639.292 

2 377548.311 590720.987 

3 377462.147 590718.266 

4 377473.581 590632.525 

 
 

                                                
2 Repertoriul Arheologic Național 



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

 

______________________________________________________________________ 12                                     

Memoriu general comuna Râfov 

Sit 5 – sat Goga, comuna Rifov 
- sit amplasat la est de calea ferata Ploiesti-Urziceni, la sud de cimitirul satului, in lunca inundabila a 
raului Teleajen; 
- are aspectul unei movile inalte de aproximativ 1.8-2 m, forma ovala in plan, dimensiuni de 60*60 m 
(EV-NS); 
- topografia sitului si geomorfologia zonei pare sa indice prezenta unui tell din epoca eneolitica, cultura 
Gumelnita; 

Punctul/coordonate X Y 

1 377549.911 589241.364 

2 377262.687 589823.392 

3 377090.482 589782.813 

4 377120.823 589416.575 

5 377296.761 589019.337 

 
Arii naturale protejate 
Pe teritoriul comunei Rifov este delimitat un sit din 

reţeaua Natura 2000 – ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei.  Acesta 
acopera 20% din suprafata teritoriului administrativ al comunei 
Rifov, nu are interferenţe cu zonele existente sau propuse de 
intravilan, însă este străbătut parţial de autostrada Bucureşti-
Braşov (Anexa 1. Formularul standard ROSCI0290). 

Activităţile care generează un impact negativ asupra 
sitului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre aceştia 
amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomiţei, baraje şi 
captari de apă din Ialomiţa şi alfuenţii săi, extracţia de agregate 
minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adaugă tăierea 
pădurilor din luncă, înlocuirea arboretelor naturale cu plantaţii 
de plopi şi sălcii selecţionate, extinderea speciilor invazive, 
construcţiile în zona de luncă, etc. 

 
2.1.3. Evoluția localităților după 1990 

 
Principalele activități ale populației au fost și sunt în continuare agricultura și creșterea animalelor. 

După 1990 economia locală se dezvoltă lent către comerț, prestări servicii și mică industrie. În contextul 
restructurării economiei, agricultura a devenit, imediat după 1990, principala sursă de venit pentru un segment 
important al populaţiei rurale, jucând rolul de plasă de siguranţă pentru persoanele disponibilizate sau aflate  
în imposibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă. Astfel, practicarea agriculturii de subzistenţă sau de 
semisubzistenţă a devenit o caracteristică definitorie pentru ruralul românesc. 

Populația comunei s-a aflat în scădere constantă, dar nu accentuată, între recensamintele din 1992 și 
2011 pierzând în total peste 5% din locuitori. 

O soluţie importantă pentru contrabalansarea efectelor negative ale crizei economice ce va afecta  
nivelul de trai al locuitorilor  comunei, ar  fi susţinerea  micilor  întreprinzători pentru înfiinţarea de mici fabrici 
de prelucrare a produselor primare obţinute din agricultură şi zootehnie de  exemplu, având în vedere  distanţa  
mică până la o piaţă  de  desfacere  importantă, cum  este municipiul Ploieşti.   

Cultura  antreprenorială  în  schimb  poate  fi  o  soluţie  numai  în  condiţiile  unei  politici fiscale  şi  de  
creditare avantajoase pentru întreprinzători. Promovarea spiritului si culturii antreprenoriale însă constituie un 
domeniu de intervenţie care presupune creşterea capacităţii sistemului de educaţie şi formarea profesională 
iniţială. 
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2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
2.2.1. Caracteristicile reliefului  
 

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul comunei  Rifov se gaseste in zona de confluenţă a 
raurilor Prahova si Telejen, in extremitatea sud-estica a Campiei de subsindenta Titu-Gherghita-Sarata, la 
contactul cu Campia Vlasiei in sud si Campia Piemontana a Ploiestiului in nord si vest.  

Campia de subsindenta Titu-Gherghita-Sarata face parte morfologic din unitatea Campia Romana, 
care se desfasoara de-a lungul Dunarii inferioare intre Drobeta Turnu-Severin in vest si Galati in est.  

Din punct de vedere morfologic suprafata campiei are o inclinare  redusa, in care riurile au cursuri 
foarte meandrate, divagante, cu frecvente modificari a albiei in trecut. Datorita pozitiei si oscilatiei panzei 
freatice sunt zone supuse la saturari, iar in trecut la inmlastiniri de aceea au fost indiguite, desecate, 
transformate in terenuri agricole sau,  in incinte piscicole. Altitudinea campiei nu variaza foarte mult sub raport 
hipsometric,  media fiind de aproximativ  90 m. Formele negative de relief, microdepresiunile sunt cauzate de 
fenomenele de sufoziune iar cele pozitive sunt reprezentate de movile si depuneri antropogene.Terenul este 
plan cu o inclinare de aproximativ 1º de la nord-vest la sud-est in directia de curgere a hidrografiei.  

Zona de lunca se dezvolta de-a lungul vailor Prahovei si Teleajenului si constituie limita naturala a  
teritoriului administrativ la vest si est. Prezinta numeroase meandre insotite de maluri concave si convexe, la 
fel ca si afluentii sai. Paralel cu adancimea, merge si largirea luncii care ajunge 200 - 450 m in zona.  

In acest sector raurile isi largesc albiile, isi despletesc apele in prundisuri si isi schimba  firul principal 
dupa fiecare viitura. Debitul scazut al apelor, panta mai redusa au favorizat meandrarea. Astfel coeficientul de 
meandrare in zona depaseste 2,2. Inaltimea malurilor variaza de la 3-4 m la cca 1,5.  
 
2.2.2. Reteaua hidrografica 
 
 Reţeaua hidrografică a zonei face parte din bazinul hidrografic Ialomiţa. Principalul curs de apă este 
râul Teleajen (cod cadastral XI-1.020.13.00.00.0) care curge în zona de est a teritoriului administrativ, având 
un curs lent, meandrat. 

In zona de sud, limita teritoriului administrativ o constituie râul Prahova (cod cadastral XI-
1.020.00.00.00.0). La cca 3 km est de satul Palanca se afla punctul de confluenţa al Teleajenului cu Prahova. 

Reţeaua hidrografică este completată cu pâraiele Dâmbu (cod cadastral XI-1.020.13.14.00.0), Ghighiu 
(cod cadastral XI-1.020.13.15.00.0), Leaot (cod cadastral XI-1.020.13.17.00.0), Recea (cod cadastral XI-
1.020.13.16.00.0), Puturosu, Soava (cod cadastral XI-1.020.13.16.a), Băcăneasca precum şi alte cursuri de 
apa eu caracter temporal formate din meandrarea cursurilor principale. 

Încadrarea teritoriului studiat în regiunea hidrogeologică corespunzătoare câmpiei de subsidenţă a 
sub regiunii din nord-estul Câmpiei Române, face ca acesta să reprezinte o zona de acumulare recentă 
(cuaternară) unde din punct de vedere hidrogeologic se întâlnesc doua complexe acvifere distincte si anume: 
a) Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejecție Prahova -Teleajen. 
b) Complexul inferior al "Stratelor de Cândești". 

Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenuşii negricioase compacte. In 
vederea asigurării alimentării cu apă a localităţilor din comuna Rifov ar trebui ca sursa să o constituie 
complexul stratelor de Cândeşti şi la executarea forajelor de captare să se izoleze stratul acvifer freatic. 

Acest complex acvifer constituie sursa de alimentare cu apă potabilă a oraşului Ploieşti începând din 
anii 1910 - 1915 prin una din cele mai vechi captări de apă subterana din Europa proiectată de Charles 
Lindiey (existentă în zona «CRÂNGUL LUI BOT» foraje cu diametrul mare de cca. 1,00 m care au captat 
acviferul freatic dintre 35-50 m). 

O caracteristică a complexului freatic este conductivitatea hidraulică ridicată a stratelor acvifere din 
zona comunei Rifov între 45-450 m2/zi motiv pentru care complexul acvifer superior este foarte sensibil la 
poluare. 

In prezent cea mai mare parte a gospodăriilor din satele comunei Rifov se alimentează cu apă din 
surse proprii, datorită stratului freatic bogat, întâlnit la adâncimi de 3,00-8,00 m, echipate cu pompe sau nu. 
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In satele Goga si Moara Domnească se găsesc foraje de mare adâncime care au interceptat strate 
acvifere la adâncimi de cca. 160-190 m si 100-120 m, si care debitează artezian debite de cca. 8-10 l/s, 
respectiv 3 l/s. 

 
2.2.3. Clima 
 

Clima pe teritoriul comunei Rifov  este temperat continentala la limita dintre subtipul climatului cu 
nuante de continentalism accentuat si subtipul climatului continental de tranzitie din zona centrala sudica a 
Campiei Romane. 

Asezarea geografica si relieful sunt principalele elemente care influenteaza in mod direct repartitia si 
evolutia factorilor radiativi si climatici. 

De distributia cantitativa si calitativa a acestora depinde sensul de evolutie al tuturor elementelor 
climatice, care la randul lor se afla intr-o stransa interdependenta cu ceilalti factori fizico-geografici ai mediului 
local.  

Altitudinea relativ mica, în medie de 180m se remarca climatic în diferente mai atenuate ale 
temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, într-o distributie anuala uniforma a elementelor dinamice si într-o 
repartitie omogena a radiatiei solare. 

Temperatura. Influenta zonelor locuite  asupra temperaturii aerului este sesizabila mai ales în sezonul 
rece, când diferenta dintre localitati si împrejurimi poate atinge valori de 8 –10ºC. Vara, ca urmare a cresterii 
intensitatii radiatiei solare (peste 15 cal/cm2/luna) si a predominarii timpului senin, temperatura aerului 
înregistreaza valori ridicate – media lunara depasind 20ºC.    

Din analiza valorilor anuale se constata variatia acestora de la un an la altul, cea mai mare medie 
anuala inregistrata la Ploiesti fiind de 11,8 °C in anii 1936 si 1946, iar cea mai mica de 8,9 °C in 1940. 

Intre anii 1970-1992, temperatura medie anuala a fost  de 10 °C in zona. Temperaturi medii zilnice ale 
anului foarte ridicate s-au inregistrat la 31 iulie 1985 de 29.4 °C. 

Din cotele inregistrate se observa ca temperaturile sunt in continua crestere ce va duce in curand la 
schimbari ce vor modifica desfasurarea fenomenelor meteorologice,care la randul lor vor avea influente 
majore asupra structurilor fizico-geografice a zonei.  

In zona aceasta fenomenul de inghet apare intre 21 octombrie si 1 noiembrie iar frecventa medie a 
zilelor de inghet cu T≤0º este de 101,2 zile pe an. 

Umiditatea reprezinta un element care intensifica poluarea. Particulele solide din aer constituie nuclee 
în jurul carora vaporii de apa se condenseaza, ceea ce duce la aparitia cetii si la ridicarea gradului de poluare 
în straturile joase ale atmosferei. 

Umiditatea aerului este in ianuarie de 88% iar in iulie mai mica de 64%.             
Temperatura maxima absoluta ( intervalul 2001-2005): 37,6/ 24.06.2002 
Temperatura minima absoluta ( intervalul 2001-2005): -26,6/ 27.12. 2002 
Precipitatiile. Precipitatiile cresc in mod gradat de la sud spre nord. 
Este de stiut ca precipitatiile se desfasoara si in functie de plasarea maselor de aer. Cele mai mari 

precipitatii din tara noastra se desfasoara la sfarsitul lui mai - inceputul lui iunie: in 1972, la statia 
meteorologica Ploiesti s-au inregistrat in medie 880 mm. 

Regimul precipitatiilor indica valori medii anuale mult mai ridicate în judetul Prahova, în comparatie cu 
anul 2004. 

Tendinta generala   este de crestere a cantitatilor anuale începând din anul 2002.  
Cantitatile de precipitatii cazute au fost neuniform repartizate pe durata anului alendaristic: lunile 

caracterizate prin ploi abundente,dar de scurta durata  au  fost aprilie, mai, august. 
Cantitatea medie anuala pe 10 ani a fost de 588 mm/m2. 
Topoclimatul regiunii de campie se caracterizeaza prin cea mai lunga durata de stralucire a soarelui:  

2100 ore/an ,din care 1500 ore in semestrul cald si cea mai mare cantitate de radiatie globala 115 kcal/cmp 
din care 100 kcal/cmp numai in semestrul cald al anului.         
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Precipitatiile solide din timpul iernii cad in mod neuniform la diferite altitudini, asigurand un strat de 
zapada in grosimi variate care dureaza in functie de temperaturile inregistrate in zona. In regiunea de campie, 
durata stratului de zapada este intre 30-70 de zile,                       

Valoarea maxima absoluta in 24 de ore (intervalul 2001-2005): 121,0/20.09.2005 
Vantul. Vânturile sunt unul din principalii parametric meteorologici care determina transportul 

poluantilor în plan orizontal. Cunoasterea directiilor dominante ale vântului ajuta la stabilirea sensurilor pe care 
e posibil sa se realizeze transportul unei mari cantitati de impuritati, deci a sectoarelor cele mai expuse 
poluarii. 

Vantul are directii si intensitati diferite in functie de relief, inaltime si asezarea zonei studiate. 
Regimul eolian indica o frecventa mai mare a vanturilor din sectorul nord-est (14,9%) si est (13,3%). 

Vitezele medii anuale variaza intre  2,3 si 3,1 m/s la scara Beufort.Calmul inregistreaza valoarea procentuala 
de 25,8%. 
   Adancimea de inghet este de 0,80-0,90 m. 

 Temperatura  medie anuala: 10,6 º C; 

 Temperatura maxima absoluta: +39,4 º C; 

 Temperatura minima absoluta: –30,0 º C; 

 Precipitatii medii anuale (media pe ultimii 10 ani)-588 mm 

 Zile de ninsoare pe an: 30-70 

 Viteza medie a vantului: 2,3-3,1 m/s 

 Nebulozitatea: 5,5-6 zecimi anual 
Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.     
Conform codului de proiectare NP 082 — 04 — bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor, cu 

privire la actiunea vântului, viteza vântului/mediata pe 1 min la inaltimea de 10 m, are valoarea caracteristica 
de 30 m/sec cu intervalul de recurenta de 50 ani si 2% probabilitatea de depasire anuala. Presiunea de 
referinta a vântului, mediata pe 10 min la 10 inaltime este de 0,4 kPa. 

Conform codului de proiectare CR 1 — 1 — 3, evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor valoarea 
caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este de 2,0 kN/m2, avand intervalul mediu de recurenta de 50 ani. 

 
2.2.4. Caracteristici geotehnice  
 

Relieful pe care se desfasoara comuna Rifov este un relief de campie aluviala, care face parte din 
conul de dejectie comun Prahova - Telejean, acoperita in zona interfluviilor, cu o patura de prafuri argiloase 
galben cafenii, loessoide. Local pot aparea zone in care predomina fractiunea fina argiloasa sau chiar cea 
nisipoasa. 

Conul de dejectie Prahova – Telejean s-a format structural in Cuaternar, mai precis in Pleistocenul 
superior- Holocen prin depuneri sedimetare aluviale avand o grosime medie de 10-20 m. Acestea depuneri 
sunt constituite in general din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura 
incrucisata ce stau peste o argila cenusiu negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care gasesc stratele de 
Candesti( orizont de pietrisuri si bolovanisuri). 

Conform Normativului NP074/2007 (privind Principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a 
terenului de fundare), cea mai mare parte a perimetrului comunei Rifov, datorita prezentei la partea superioare 
a terenului a unui strat de argila prafoase- prafuri argiloase nispoase sensibile la umezire (loessuri), cu tasarii 
specific la umezire mai mici de 5 %, se incadreaza in categoria geotehnica 2 (risc mediu) conform punctului 
B2.1 (conditii de teren) din normativ. 

In zona centrala a localitatii Moara Domneasca (zona noii primarii), s-a identificat in forajele 
geotehnice, la partea superioara a terenului, o argila cenisiu roscata, plastic vartoasa, incadrata in clasa 
pamaturilor cu umflari si contractii marii si foarte mari (indice de plasticitate (Ip) este intre 35- 42 %, procentul 
de argila coloidala (A2) intre 22-27 %, indicele de activitate (IA) de 1,57-2, 15% si umflare libera (UL) intre 85- 
120%. 

Amplasarea comunei Rifov intr- o arie de subsidenta active ca aluviunile depuse de cursurile din apa 
din zona sa duca la formarea unor zone de inmlastiniri. 
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In studiile geotehnice anteriare executate pe perimetrul comunei, in zona central a satului Buda, la traversarea 
paraului Soava, au fost identificate prafuri argiloase nisipoase cu puternic miros reducator pana la adancimea 
de 6,80 m, asemanatoare pamanturilor mlastinoase, substratul de argila prafoasa gros de cca.1,20 m. 

Acest strat de maluri, plin cu apa, plastic moale- plastic curgator este intalnit aproape in permanenta 
pe raza localitatilor Buda si Palanca sub stratulde praf argilos superficial. In localitatile Goga, Mihailesti si Rifov 
stratul de praf argilos cu caracteristici loessoide are grosimea de cca. 2-3 m, iar sub el se gasesc pietrisuri si 
nisipuri apartinand conului aluvionar al raurilor Prahova si Telejean. 

Localitatea Sicrita se gaseste amplasata pe malul strang al raului Telejean, in zona de campie aluviala 
- lunca acestuia. In forajele executate pe perimetrul acestei localitati s-au intercalat in general formatiuni 
aluviale relativ fine, reprezentate de nisipuri cu rar pietris. 

Localitatile Buchilasi, Antofiloia si partial zona nordica a localitatii Moara Domneasca se gasesc pe 
malul drept al raului Telejean. Sub un strat de sol care are grosimi medii de 1,00-1,50 m se gasesc pietrisuri si 
nispuri aluvionare ale terasei comune acelor doua rauri principale din zona. 

In concluzie, avandu-se in vedere litologia terenului pe perimetrul localitatilor din comuna Rifov, 
comportarea terenului la cladirile existente in zona, prezenta apei subterane la adancimi care pot varia intre 
2,00 si 5,00m (risc practice de la mare- mediu cf. Punctului B2.2 din normativ), consideram ca din punctde 
vedere geotehnic cea mai mare parte a perimetrului comunei Rifov are un risc geotehnic mediu, categoria 
geotehnica 2 (conform punctajului din normative-10+12 puncte)                     
              Pe baza conditiilor geologice, elementelor cadrului natural si a fenomenelor de risc  corelate cu datele 
obtinute pe baza forajelor executate in zona precum si  observatiilor asupra factorilor climatici din ultimii ani s -
au conturat zonele de construit respectiv: 
               Zone improprii de construit : sunt reprezentate prin zonele inundabile, zonele de curs a retelelor 
hidrografice (canalelor de desecare) din zona, chiar si a celor abandonate, inundabile in perioadele de 
precipitatii abundente, precum si in zonele de protectie a retelelor edilitare (LEA, conducte transport titei si  
gaze). 
               Zone bune de construit cu amenajari speciale: sunt reprezentate prin zonele cu umiditate 
excesiva de pe teritoriul comunei, zone cu drenaj insuficient si racord terasa.                                                                              
               Zone bune de construit fara  amenajari speciale: teritoriul comunei, exceptand zonele mentionate 
anterior, fiind o zona de ses aluvionar cu aspect plan si o inclinare mica spre sud-vest, avand stabilitatea 
generala a terenului asigurata. 
              Din punct de vedere litologic pe perimetrul comunei Rifov stratul de sol vegetal are o grosime de cca. 
0,50- 1,50 m. Sub acest strat vegetal se gaseste un strat format din argile si prafuri argiloase cafenii si cafenii 
roscate intercalatii ruginii, care pot avea consistente de la plastic vartoase la plastic moi. 
             Sub acest strat superficial se gasesc in general pietrisuri cu nisipuri apartinand terasei comune a 
raurilor Prahova si Telejean. In zona localitatilor Buda si Palanca intre stratul de argile prafoase- prafuri 
argiloase loessoide si stratul de pietrisuri in masa nisipoase se poate intalni un strat de prafuri argiloase cu 
pietris si nisip-cu aspect de mal, plastic moale- plastic curgator. 
            In fantanile existente apa subterana variaza intre 2 si 8 m. 
            Pe baza rezultatelor obtinute in laboratorul geotehnic se pot face urmatoarele clasificari conform STAS 
3300-1/85 (Teren de fundare- Principii de Calcul): 
- Terenul de fundatie este constituit la partea superioara sub stratul de sol vegetal ( de primii 2,00- 3,00 
m) din argile prafoase si prafuri argiloase incadratte in clasa pamanturilor sensibile la umezire tipul A, cu tasari 
mai mici de 5 %: 
o Argile incadrate inclasa pamanturilor cu contractii si umflari mari si foarte mari, tipul active-foarte 
active, cu apa subterana la adancimi care pot varia intre 2 si 10 m: 
o Pietrisuri cu nisipuri. 
            Primele doua categorii fac parte din terenurile medii si dificile de fundare,  iar cea de-a treia face parte 
din terenurile buna de fundare. 
            Varitetate litologica a terenurilor interceptate in studiile anterioare de pe teritoriul comunei Rifov, si mai 
ale prezenta apei subterane la cote mici, impune conditii de fundare de la caz la caz, in functie de fiecare tip 
litologic interceptat si de dimensiunile viitoarelor constructii. 
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            Astfel la fiecare constructive ar trebui executate studii geotehnice de detaliu care sa identifice exact 
tipul litologic aal terenului de pe viitorul amplasament. 
           La proiectarea viitoarelor constructiiar trebui respectate normativele de proiectare in vigoare, iar pentru 
proiectarea pe argilele prafoase sensibile la umezire normativul P7-2000 si pe argilele cu contractii si umflaturi 
mari si foarte mari normativul NE 0001-96. 
2.2.5. Riscuri naturale 
 

Exista 2 tipuri de riscuri naturale in teritoriu: 
-riscul seismic 
-risc de inundabilitate 

Acestora li se adauga riscurile antropice. Caracteristicile acestor tipuri de riscuri in teritoriu se 
detaliaza in capitolul “2.8. Zone cu riscuri naturale”. 

 
2.3. RELATII IN TERITORIU 
 
  Din punct de vedere administrativ comuna Rifov este amplasată în zona de sud a judeţului Prahova 
pe drumul judeţean DJ 101 D, la o distanţă de cca. 15 km sud-est de municipiul Ploieşti, în zona de nord a 
Câmpiei Române. 
 Din punct de vedere geografic: 

- comuna Rifov este situată între 44°54' latitudine nordică - punctul cel mai nordic, la nord de satului 
Goga si 44°49' latitudine nordică, punctul cel mai sudic, situat în zona de confluenţă a Prahovei cu Teleajenul, 
la sud de satul Palanca.  

- in longitudine, comuna Rifov se întinde între 26°06' longitudine estica - punctul cel mai vestic - pe 
valea pârâului Recea, la vest de satul Mălăieşti, iar punctul cel mai estic este la 26°13' longitudine estică, la 
est de satul Palanca, în apropierea zonei de confluenţă a râurilor Prahova şi Telejean şi la est de satul Sicrita, 
în zona pădurii Chiotoraneasca. 

 
2.3.1. Încadrarea în reţeaua de localităţi 
 

Comuna Rifov este situata in zona de 
interferenta a municipiului Ploiesti. 
Vecinatatile conform planului de incadrare 
administrativa sunt: 
La sud – comunele Balta Doamnei, Olari şi 
Gherghiţa 
La vest – comunele Bărcăneşti şi Puchenii 
Mari 
La nord – comuna Berceni 
La est – comunele Valea Călugărească, 
Dumbrava şi Drăgăneşti.  
 
Accesul in teritoriu se face prin: 
 
                         Cai rutiere: 
 

Autostrada: A3 Bucuresti – Brasov 
Drumuri judetene: 

 DJ 101D (traverseaza satele Rifov, 
Antofiloaia, Moara Domnească, Buda, 
Palanca): Ploieşti centru – Rifov – 
Moara Domneasca – Buda – Palanca 
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– Fanari – Olari – Olarii Vechi (DJ 100B) 

 DJ 139 (traverseaza satele Goga, Buchilaşi, Rifov, Mălăieşti): Centru Ploieşti – Centura Est – Berceni 
– Goga – Rifov – Pietroşani – DN  1  

 DJ 101F (traverseaza comuna prin extravilan, aproape de limita estica a teritoriului administrativ): 
Valea Calugareasca (DN 1B) – Darvari – Coslegi – Dumbrava – Ciupelnita – Cornu de Sus – Cornu 
de Jos – Draganesti (100B) 

Drumuri comunale 

 DC 81: Palanca (DJ 101D) – Cornu de Sus (DJ 101F)  

 DC 82: Sicrita (DC 83) – Dumbrava (DJ 101F) 

 DC 83: Buda (DJ 101D) – Sicrita (DJ 101F) 

 DC 84A (are originea in teritoriul administrativ al comunei Rifov): DJ 101F – Trestienii de Jos - Cloceni 

 DC 86: Antofiloaia (DJ 139) – Moara Domneasca (DJ 101D) 

 DC 89: Coslegi (DJ 101F) – Goga (DJ 139) 

 DC 90: Buda (DJ 101D) – Pietrosani (DJ 139) 
 

Cai ferate: 
 

O altă arteră de circulaţie este reprezentată de calea ferata simpla principala 804, neelectrificata, 
Ploieşti - Urziceni, care trece prin partea de nord a comunei, respectiv satul Goga, care este deservita de halta 
Rifov. 
 
2.3.2. Încadrarea localităţilor în teritoriul administrativ 
 

Comuna se încadrează între comunele de mărime mijlocie cu un teritoriu administrativ de 4174,96 ha 
şi o populaţie de 5297 de locuitori (recensamânt 2011). 

Conform clasificării SIRUTA3, codurile numerice alocate unității administrativ-teritoriale și satelor 
componente sunt: 

Localitati componente Cod SIRUTA  

RIFOV 
RIFOV 
ANTOFILOAIA 
BUCHILASI 
BUDA 
GOGA 
MALAIESTI 
MOARA DOMNEASCA 
PALANCA 
SICRITA 

135020 
135039 
135048 
135057 
135066 
135075 
135084 
135093 
135100 
135119 

Comuna 
(sat resedinta comuna de rangul IV) 

(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 
(sat component de rangul V) 

 
2.3.3. Relaţia comunei cu zona de influenţă     
              

Caracterul si rolul relatiilor dintre municipiul resedinta de judet Ploiesti si comuna Rifov se poate defini 
prin: 

- relatii economice fundamentale. 
- relatii sociale                
- relatii ocazionale: cele orientate spre oras in mod stabil, dar cu o frecventa ce are caracter ocazional 

(procurarea unor produse si servicii din oras sau din zona). 
- relatii exceptionale: cele neregulate (spitalizare, voiaj comercial, inspre si dinspre orase).  
 

                                                
3 Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial-Administrative 
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2.3.4. Prevederi ale PATN cu privire la teritoriul comunei Rifov 
 

Denumirea documentaţiei 
Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de 

dezvoltare a comunei Rifov 

Legea nr. 363/2006, Secţiunea I, Reţele 
de transport 

   Direcții de dezvoltare prevăzute: autostrada Bucureşti – Braşov (Sibiu 
– Făgăraş – Braşov – Ploieşti – Bucureşti);  

Legea nr. 171/1997, Secţiunea II, Apa 
   Zone cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate ridicată, care 

necesită măsuri prioritare de protecţie la poluare; 

Legea 575/2001, Secţiunea V, Zone de 
risc natural 

 Unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii, pe cursuri de apă; 

Legea 5 / 2000 
 Zone protejate : concentrarea in teritoriu a patrimoniului construit 

cu valoare culturala de interes national este mica; 

Legea 190 / 2009 
 Zone cu resurse turistice : concentrarea in teritoriu a resurselor 

turistice naturale si antropice este scazuta; 

 
Prevederi PATJ 
 Reţeaua de localităţi. Comuna Rifov face parte din centrul de polarizare intercomunală propus, 
Puchenii Mari, centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 8 unităti teritorial administrative. 
 Căi de comunicaţie. In documentatia PATJ a fost preluata, conform studiu de prefezabilitate 
,autostrada Bucuresti – Brasov care la momentul actual este si realizata. 

Turismul. Se propune pentru comuna Rifov sa faca parte din zona turistica Ploiesti-Balta Doamnei-
Gherghita. 

Mediul. Se propun masuri urgente de conservare si protejare pentru monumentele istorice aflate in 
pericol din satul Rifov. Se propun amplasasarea pasajelor denivelate pentru traversarea autostrazii de catre 
animalele salbatice. Se propun amplasarea statiilor de epurare modulate si a punctelor de colectare a 
deseurilor rezultate din activitati de intretinere a autostrazii si parcari.In teritoriu padurile au functia speciala de 
protectie. 

Prin PATJ se propune realizarea unui sistem alimentare cu apa centralizat. 
 
 
 2.4. ACTIVITATI ECONOMICE 

 
Functiile economice si sociale din teritoriul comunei Rifov sunt date de: 
- Pozitia fata de municipiul Ploiesti: accesibilitate ridicată datorită distanței mici, cca 15 km 
- Cadrul natural: păduri, peisaje de luncă și câmpie, râuri cu cursuri meandrate 
- Resursele solului: soluri favorabile culturilor vegetale   
- Resurse ale subsolului: materiale de construcții (nisipuri, pietrișuri)   
Activitatile economice ale comunei Rifov sunt intr-o stransa relatie cu resursele naturale ale spatiului 

respectiv. In raport direct cu posibilităţile naturale ale zonei potenţialul economic al comunei se bazează pe 
cultivarea plantelor. 

Comuna Rifov detine resurse care pot acţiona ca şi un motor generator de dezvoltare locală: 
apropierea de municipiul Ploiesti, existenta unor zone cu valoare peisagistica (Situl Natura), accesul la căi de 
comunicaţie şi transport (drumuri județene, autostradă și cale ferată). Potentialul localitatii, utilizat corect, 
poate fi un accelerator al afacerilor în domenii conexe,  in combinatie cu existenţa unor finantari - în derulare 
sau în perspectivă - care să asigure toate utilitătile necesare unui standard de viaţă de calitate, o viaţă 
culturala intensă şi alte elemente care confera o identitate puternică localităţii. 
 
2.4.1. Resursele solului si subsolului 
 

Din punct de vedere pedogeografic, regiunea face parte din cadrul domeniului est-european, provincia 
danubianopontica, subprovincia danubiana. 
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Scoarta de alterare este reprezentata in comuna prin tipul argilo-siallitic, format din depozite de diferite 
origini si texturi (argile, luturi, nisipuri) ca si prin tipul carbonato-siallitic, format din depozite loessoide, nisipuri 
loessice, ambele carcateristice scoartei de alterare acumulative. 

In zonele de lunca, solurile sunt aluviale si au dezvoltata pe ele o vegetatie tipica de lunca. 
Pentru comuna Rifov sunt caracteristice doua din tipurile zonale de sol: cernoziomurile si solurile brun-

roscate, intalnite in partea centrala a comunei ca o fasie in lungul soselei judetene in partea de vest, ocupand 
toata zona forestiera. 

Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului comunei, functia dominanta in 
profilul economico-social fiind agricultura, in special cultura vegetala. 
 
Vegetatia 
 

Fitogeografic teritoriul comunei apartine zonei de silvostepa. 

 Zona de silvostepa. 
  Silvostepa, considerata ca facand trecerea de la zona de stepa la cea de pasure, ocupa o suprafata 
restransa. Se prezinta sub forma unor spatii impadurite, raspandite in petice printre suprafetele acupate de 
culturile agricole. 

Padurile de stejari submezofili termofili, cunoscute si sub numele de paduri de cer si garnita, formeaza 
areale restranse. Padurile submezofile sunt formate din specii de cer (Quercus frainetto) intalnite mai ales, sub 
forma de cerete pure si, mai rar paduri de cer si garnita.   Subcarboretul, bine dezvoltat in padurile de cerete, 
cuprinde arbusti ca: maces (Rosa Canina), porumbar (Prunus Spinosa), vonicer (Evonymus europaca),corn 
(Cornus mas), soc (Sambucus nigra), sanger (Cornus sanguinea), lemn raios (Evonymus verrucosa), lemn 
cainesc (Ligustrum vulgare), s.a. Si in padurile de garnita, care apar si ca paduri pure, stratul arbusiv are o 
larga dezvolare, in componenta caruia apar speciile mentionate la cerete. 

Flora de mult este reprezentata prin mierea ursului (Pulmonaria mollissima), laptele cainelui (Euforbia 
amigdaloides), vinarita (Asperula ordonata), iar stratul ierbos de pe parterul acestor paduri este construit din 
diverse specii de graminee: Molinia coerula, Carex Brizoides, Juncus effuse, s.a. 

Poienile sunt invadate de paiusuri (Festuca sulcata, Festucs pseudovina), firuta de livada (Poa 
pratenzis, var, angustifolia), golomatul (Dactylis polygma), fraga de camp (Fragaria viridis), iarba fiarelor 
(Cynanchum vincetoxicum). 

 Vegetatia de lunca 
In lunca vailor se intalneste plopul (Plopulus alba) si salcia (Salix alba). De-alungul vailor cu exces de 

umiditate, se intalneste stuful (Phragmites dommunis) si papura (Typha latifolia).   
 Izlazurile sunt dominate de o vegetatie ruderala, constituita din troscot, obsiga, cununita, coada 

soricelului (Achillea setacea), stir, pelinita, traista ciobanului (Capsella bursa pastoris),s.a. 
Prin defrisarile si colonizarile din secolul al XIX - lea, o parte insemnata din locul acestor paduri a fost 

luat de culturile agricole. 
Pe teritoriul satelor comunei se intalnesc o gama larga de pomi fructiferi si anume: piersic, cais, pruni, 

meri, peri, ciresi, visini, corcodusi, gutui, etc. 
Vegetatia spontana din culturile agricole mai putin ingrijite si intretinute, cunoscuta si sub numele de 

vegetatie segetala, are o componenta ce difera de la o cultura la alta. Aceste plante, care nu sunt altceva 
decat prejudicii culturilor agricole.  

In culturile de paioase o mai mare frecventa o au: sulfina (Melilotus officinalis), ruscuta (Adonis 
flammea), laptele cainelui (Euphorbia virgata), limba boului (Anchusa procera). Acestea intrec prin talia lor 
plantele cultivate. 

Culturile de cartof sunt invadate de mohor, stir, troscot, iar in culturile de lucerna, in mod frecvent, 
apare spanacul salbatic, rostogul si palamida. 
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Fauna  
 

Teritoriul comunei apartinand zonei de silvostepa, cu un climat temperat continental, are o fauna 
diversificata reprezentata prin: 

- rozatoare, cel mai reprezentativ fiind popandaul, apoi soarecii de camp, harciogul, iepurele de camp 
si cateii pamantului; 

- animale de prada ca vulpea, pisica salbatica, dihorul si viezurele; 
- caprioara, veverita si mai recent mistretul datorita expansiunii acestuia din cadrul rezervatiei 

cinegetice de mistreti si cerbi lopatari 
- dintre pasarile ce constituie un vanat pretios se regasesc prepelita si potarniche, fazanul, iar dintre 

cele rapitoare uliul de diverse marimi, in functie de rasa din cadrul speciei. 
Lumea animala a acestui biotip se completeaza pe timpul calduros odata cu venirea primaverii cu 

pasarile migratoare, venite din tarile calde, cu specii de reptile si batracieni, insecte si viermi, formand un 
ecosistem cu un echilibru perfect. 

 
2.4.2. Potenţialul agricol  

 
Practicarea agriculturii in orice comunitate locala presupune existenta si utilizarea urmatoarelor 

resurse: 

 Fond funciar amenajat in bune conditii si reglementari din punctul de vedere al proprietatii 

 Conditii pedoclimatice-sol si clima 

 Culturi agricole si zootehnice 

 Resurse materiale – utilaje si finantare 

 Resurse umane 

 Organizare si asociere 
 Utilizarea terenurilor sugereaza foarte bine profilul economic al ei si localitatilor sale. 
 Suprafata totala a teritoriului administrativ al comunei Rifov este de 4174,96 ha, din care 2797,85 ha 
reprezinta suprafata agricola, iar 1377,11 ha, terenuri neagricole: 
 

  Suprafata hectare 
(Directia de statistica 

Prahova) 2013 

Suprafata hectare (Suport 
topografic 2014) 

Suprafata totala din care: 4177 4174,96 

Suprafata agricola incluzand: 2864 2797,85 

                - Arabil 2515 2398,88 

                - Pasuni 349 398,97 

Suprafata neagricola 1313 1377,11 

                - Ape, balti  137,49 

                - Paduri si vegetatie forestiera 831 859,99 

                - Constructii 243 219,83 

                - Cai de comunicatie 67 159,32 

                - Teren degradat si neproductiv 172 0,48 

 
 
Se observa caracterul agricol al localitatii. 

 Terenul agricol reprezinta 70%, din suprafata totala 
iar diferenta este reprezentata de teren neagricol (constructii,  
infrastructura, etc.).  
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Terenul arabil are o pondere de 85,9% din total suprafaţă agricolă si 60,2% din suprafata totala a 
teritoriului administrativ. 

Fondul funciar reprezintă o resursă naturală importantă pentru dezvoltarea viitoare a comunei, 
facilitând susţinerea unor activităţi agricole dominante, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 

Economia se bazeaza aşadar pe agricultură, în special pe cultivarea cerealelor, dar şi pe mica 
industrie. Plasarea comunei în apropierea municipiului reşedinţă de judeţ face ca produsele agroalimentare de 
la nivelul comunei să devină  o importantă sursă de aprovizionare pentru acesta. 
 Evolutia productiei agricole se poate analiza numai pana in anul 2003, dupa acest an nemaiaparand in 
statisticile oficiale. 

Suprafaţa arabilă 
(ha) 

2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2514 

Suprafaţe cultivate 
(ha) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Grau si secara 640 525 330 450 405 287 195 602 430 307 

Porumb boabe 1545 1814 1783 1819 1856 1739 1908 1375 1693 1613 

Floarea soarelui 12 16 180 37 26 107 261 386 183 154 

Sfeclă de zahăr 48 : 27 : : : : : : 30 

Cartofi 10 15 15 15 23 20 20 30 30 27 

Legume 50 45 50 50 60 55 70 70 60 63 

Producţii obţinute 
(tone) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Grau si secara 1629 1977 717 1576 1075 729 373 1853 310 202 

Porumb boabe 10529 10746 8611 9059 7161 6956 3383 5481 7786 6790 

Floarea soarelui 29 33 70 49 27 85 135 408 69 121 

Sfeclă de zahăr 1020 : 313 : : : : : : 150 

Cartofi 118 273 188 180 415 400 150 630 120 84 

Legume 1186 1236 1199 565 1034 805 986 730 750 531 

Fructe 162 24 31 49 59 226 78 109 162 24 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  
 
 Suprafeţele cultivate cu principalele culturi: 

  
Pentru perioada dată, suprafaţa arabilă utilizată (suma suprafeţelor arabile cultivate) se situează în 

jurul mediei de 95%, rezultând un procent de cca 5% de terenuri arabile în repaus. 
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Principala cultura este cea de porumb, productia fiind in crestere, neluând in calcul anul 2003 care a 
fost unul secetos. 

În comuna Rifov, următoarele unităţi economice desfăşoară activităţi de cultură a plantelor (cultivarea 
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase): 
SC TRICORP IMO INVEST SRL cu sediul în satul Goga   
SC NICLEX AGRO PREST SRL cu sediul în satul Buda 
 

În ceea ce priveşte zootehnia, efectivele de animale (total/gospodăriile populaţiei), în perioada 1994-
2003, corelate cu producţiile obţinute sunt: 

Principalele 
categorii de 

animale 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bovine 1281 1397 1176 985 1070 1075 1100 1140 1130 1282 

Porcine 658 1360 1996 1744 1512 1459 1046 1008 1480 1651 

Ovine 969 804 830 830 950 925 1050 1120 1080 1240 

Pasari 17269 16000 15013 16403 18080 17799 17200 15410 36341 40280 

Principalele 
produse 
agricole 
animale 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Greutatea 
animale 

sacrificate 
(to) 

371 416 572 572 459 517 490 392 469 412 

Productia de 
lapte de vaca 

si bivolita 
(hectolitri) 

25920 27567 28900 24480 26258 24900 27737 27588 31320 30450 

Productia de 
lana (kg) 

1980 2970 1980 2000 2980 2700 1980 2000 3080 3106 

Productia de 
oua (mii buc) 

1008 882 1280 1384 1288 1119 999 989 1300 1000 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

Animalele crescute în gospodăriile populaţiei: 

 
În comună nu există unităţi economice care desfăşoară activităţi de creştere a animalelor. 
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2.4.3. Potenţial economic 
 
 Comertul si serviciile sunt activitatile economice desfasurate predominant la nivelul comunei, sectorul 
privat dezvoltându-se însă cu dificultate, fara a contribui la cresterea locurilor de munca.  

27 de magazine mixte particulare funcţionează în prezent în întreaga comună. În satul Palanca se află 
singura benzinărie din comună şi tot aici există şi un magazin de pompe funebre.  
 Cele două farmacii sunt amplasate în satele Rifov şi Buda. Restaurant există numai în satul Palanca, 
alte câteva unităţi oferind servicii de cafe-bar. 
 În satul Buda mai funcţionează şi un atelier de reparaţii auto. 

Industria este slab reprezentata, pe teritoriul comunei aflandu-se o unitate de construcţii metalice, SC 
Conf Metal, o unitate de reparaţii paleţi, SC Biser Prod Invest SRL şi o balastieră, SC Aldru Com SRL.    

În comună funcţionează 3 mori, în satle Antofiloaia, Buda şi Buchilaşi. În satul Sicrita funcţionează un 
depozit de materiale de construcţii. 

Cadrul natural deosebit poate favoriza dezvoltarea turismului, insa in comuna nu exista unitati de 
primire-cazare. 

Lista agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Rifov: 

Agenti economici: Domeniu de activitate: Localitate 

SC SALUTTI COM SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Buda  

GRIGORE ALEXANDRU SEVASTIAN   Buda  

SC OLCIMA COM SRL  Fabricarea ambalajelor din lemn Buda  

SC DE MORARIT POPESCU LEONIDA 
SRL  

Fabricarea produselor de morarit Buda  

SC ESTETIC PRESTMONTAJ SRL 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale 

Buda  

SC PANUTU INVEST SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse nealimentare 

Buda  

SC HORTISEM PROD SRL 
Comert cu amanuntul al produselor 
farmaceutice in magazine specializate 

Buda  

SC SILMAR TRANS SRL  Transporturi rutiere de marfuri Buda  

SC LA GEANA IMPEX SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Buda  

SC SAN GEOVANI CONS SRL  
Comert cu amanuntul de piese si accesorii 
pentru autovehicule 

Buda  

SC FANICO IMPEX SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse nealimentare 

Buda  

SC ALDRU COM SRL  
Lucrari de constructii a drumurilor si 
autostrazilor 

Buchilasi  

SC NIDAC INVEST SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Buchilasi  

SC ATLAS ANTON & CO SNC  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Goga  
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Agenti economici: Domeniu de activitate: Localitate 

SC TIGER MXN SERV SRL  
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de 
aer conditionat 

Goga  

SC ARBACO SERV SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Goga  

SC ECOLIV PREST RECYCLING SRL  Recuperarea materialelor reciclabile sortate Malaiesti  

SC MIVENT ASISTIND SRL  
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de 
aer conditionat 

Malaiesti  

SC MARGEO SRL  Activitati de intretinere corporala Malaiesti  

SC ANIC TRANSCOM SRL  Transporturi rutiere de marfuri Malaiesti  

SC EUSTATISS DISTRIBUTION SRL  Colectarea deseurilor nepericuloase Malaiesti  

SC SANIROS COM SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Malaiesti  

SC LA ROBOTELUL MARKET SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Malaiesti  

SC EVOLUTION PROFESIONAL IT 
SERVICE SRL 

Repararea calculatoarelor si a 
echipamentelor periferice 

Malaiesti  

SC KRIPTON GREEN ENERGY SRL 
Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea 
articolelor din pluta, paie si din alte materiale 
vegetale impletite 

Malaiesti  

SC ALEXY STEFY FISH SRL  Acvacultura in ape dulci Malaiesti  

SC BISER PROD INVEST SRL Recuperarea materialelor reciclabile sortate Malaiesti  

SC OEDEMA SRL Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Malaiesti  

SC TARIN IMPEX SRL  
Comert cu amanuntul al altor produse 
alimentare, in magazine specializate 

Moara 
Domneasca  

ENACHE GHEORGHE GENA PF   
Moara 

Domneasca  

SC SERAMIS COM SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Moara 
Domneasca  

SC PETCOR COM SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Moara 
Domneasca  

SC PETUNIA IMPEX SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Moara 
Domneasca  

SC MILKY LAND SRL 
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse nealimentare 

Moara 
Domneasca  

SC SANCON CONSTRUCT SRL 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale 

Moara 
Domneasca  

SC TIM IULIA GAMES SRL Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
Moara 

Domneasca  
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Agenti economici: Domeniu de activitate: Localitate 

SC LUANDA INTERSERV MARKET SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Moara 
Domneasca  

SC PAULOWNIA SERVICES SRL Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Palanca  

SC RINDAR INTERSERV SRL    Palanca  

SC EROS MEDIA DAVID SRL  
Comert cu amanuntul prin internediul caselor 
de comenzi sau prin internet 

Palanca  

SC CATALROM INVEST SRL Intermedieri in comertul cu produse diverse Palanca  

SC ALEXTRANS SRL  Transporturi rutiere de marfuri Palanca  

SC TRIO EXPRESS SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Palanca  

SC MADINA SI GABI AGRO SRL  Activitati auxiliare pentru productia vegetala Palanca  

SC VASTELIS CONST SRL  
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale 

Palanca  

SC BUFET LA RASCRUCE SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Palanca  

ANDREI AUREL   Palanca  

THE MALTINGS RESORT SRL Restaurante Palanca 

SC COMPANIA CORINA SRL 
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Sicrita  

SC AMG DINOS 8888 SRL  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse nealimentare 

Sicrita  

BOLOVANU CHIRU SNC  
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Rifov  

SC ZOEMAX SRL   
Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun  

Rifov  

SC CONSTADI CONF MET SRL  
Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

Rifov  

SC BRINA FARM SRL  
Comert cu amanuntul al produselor 
farmaceutice in magazine specializate 

Rifov  

SC SANTINI PLANT SRL  Comert cu ridicata al florilor si al plantelor Rifov  

SC FLOVICO CONSTRUCT SRL  Lucrari de pardosire si placare a peretilor Rifov  

CABINET MEDICAL-VETERINAR 
BUZILĂ D. TAMARA-MARIETA 

 Rifov 

ANTON I NICOLETA VICTORIA 
PERSOANA FIZICA 

  Rifov  

BUZILA TAMARA   Rifov  

CONSTANTIN VASILE UNGUREANU   Rifov  
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Agenti economici: Domeniu de activitate: Localitate 

DUMITRU VIOREL   Rifov  

  
2.5. POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE 

 
Conform rezultatelor recensamantului din 2011 populatia comunei Rifov era de 5297 locuitori, ceea ce 

reprezinta 0,69% din totalul populatiei judetului Prahova si 0,03% din totalul populatiei Romaniei. Conform 
INS, populaţia stabilă la 1 ianuarie 2014 este 5443 persoane. 
 Pentru o mai buna intelegere a problemelor sociale cu care se confrunta comuna Rifov, trebuie 
relevate cateva aspecte precum: evolutia populatiei, structura populatiei dupa diverse criterii, problemele 
legate de resursele si piata fortei de munca. 

 
Evolutia populatiei 
  
 Analiza se va face cu populatia inregistrata la recensaminte si date statistice. La recensamantul din 
2011 se inregistra in comuna Rifov o populatie de 5297 persoane, dintre care 2614 barbati si 2683 femei. 
 Pentru a putea urmari evolutia in timp a populatiei, vom folosi datele furnizate de INS prin baza de 
date TEMPO-Online, culese la 1 iulie pentru fiecare an, pentru seria de 2005-2014: 

 Populatia cu domiciliul în comuna Rifov la 1 iulie: 

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Total 5487 5475 5526 5511 5511 5501 5415 5376 5352 5443 

Masculin 2688 2690 2710 2691 2691 2679 2665 2642 2624 2696 

Feminin 2799 2785 2816 2820 2820 2822 2750 2734 2728 2747 

*Datele pentru anul 2014 sunt publicate pentru 1 ianuarie 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  
 

 Populatia comunei Rifov inregistreaza in perioada 2005-2014 fluctuaţii în volumul populaţiei ce 
rezultă în pierderea unui procent de doar 0,8%. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5350

5370

5390

5410

5430

5450

5470

5490

5510

5530

5550

Evolutia populatiei in perioada 2005-2014

 
 
Densitatea populatiei 
 

recensamant 
2011 

România Prahova Rifov 
Numărul 

locuitorilor 
Locuitori 

/km2 
Numărul 

locuitorilor 
Locuitori 

/km2 
Numărul 

locuitorilor 
Locuitori 

/km2 
20121641 84,4 762886 161,77 5297 126,9 

Sursa: Recensamant 2011 
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 Densitatea populatiei în comuna Rifov este superioara mediei pe tara (84,4 loc/km²), dar inferioara 
mediei pe judetul Prahova. 
  

la 1 ianuarie 
2014 

România Prahova Rifov 
Numărul 

locuitorilor 
Locuitori 

/km2 
Numărul 

locuitorilor 
Locuitori 

/km2 
Numărul 

locuitorilor 
Locuitori 

/km2 
21258833 89,2 798285 169,27 5443 130,37 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  
 
 Datele cele mai recente (1 ianuarie 2014) ne arata cifre uşor crescute faţă de 2011, atât la nivelul 
comunei cât şi la nivel suprateritorial. 
 
Structura pe sexe 

 
Structura pe sexe a populatiei comunei Rifov nu diferă de cea la nivel judetean, ponderea populatiei 

feminine fiind mai mare decat ponderea populatiei masculine, ramanand constant proportionala in anii de 
analiza. 

 Datele cele mai recente publicate de Institutul Naţional de Statistică  sunt centralizate pentru data de 1 
iulie a fiecarui an, structura pe sexe in Prahova si Rifov pentru ultimii cinci ani este urmatoarea:  

 

  
  

Prahova Rifov 

Ambele 
% Masc. % Feminin % 

Ambele 
% Masc. % Feminin % 

sexe sexe 

2010 814689 100 394636 48,44 420053 51,56 5501 100 2679 49,61 2822 50,39 

2011 811479 100 392875 48,41 418604 51,59 5415 100 2665 49,48 2750 50,52 

2012 808104 100 391378 48,43 416726 51,57 5376 100 2642 49,07 2734 50,93 

2013 802216 100 388537 48,43 413679 51,57 5352 100 2624 49,42 2728 50,58 

2014 798285 100 386554 48,42 411731 51,58 5443 100 2696 49,51 2747 50,49 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  
  

  

2010

2011

2012

2013

2014

2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850

Populatia stabila structurata pe sexe in perioada 2010-2014

Masculin Feminin
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Structura pe varste 
 

Piramida varstelor comuna Rifov – recensamant 2011 
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Analiza piramidei varstelor arata urmatoarele fenomene demografice in desfasurare: 
* O baza ingusta reprezinta viitoare generatii de tineri putin numeroase.  
* Populatia activa are o pondere de 65,86% din totalul populatiei, ceea ce reprezinta o importanta resursa de 
munca. Generatia 40-44 este in prezent cea mai numeroasa (9,93%), cu accent pe populatia masculina.  
* Varful largit indica in 2011 o populatie varstnica numeroasa  
* Se remarca o uşoară superioritate numerica a grupei 45-64 ani fata de grupa 0-19, ceea ce inseamna ca 
inlocuirea generatiilor se poate realiza cu succes, raportul de substitutie fiind de 96,06%. 

 
Conventional, se considera ca o 

populatie este tanara, daca proportia 
populatiei varstnice este mai mica de 7%; 
procesul de imbatranire demografica este în 
desfasurare daca ponderea populatiei 
varstnice este cuprinsa între 7% si 12%, iar o 
pondere mai mare de 12% corespunde unei 
populatii imbatranite demografic (ponderea 
populatiei adulte prezinta o stabilitate relativa 
în timp). In comuna Rifov, ponderea 
populatiei varstnice era de 17,52%, ceea ce 
arata o populatie imbatranita.  

 
 

Copiii si tinerii de pana la 19 ani si populatia peste 65 ani compun 40% din populatia comunei, ceea 
ce reprezinta populatie inactiva si cu risc social ridicat. 

 
Structura dupa starea civila 
 

* Nu există date publicate    
© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Casatorii 26 26 41 21 37 18 21 22 21 * 

Divorturi 7 4 8 5 5 7 8 3 3 * 

  

Structura populatiei pe grupe 

mari de varsta 
2011 

0-19 ani 
nr 1195 

% 22,56 

20-44 ani 
nr 1930 

% 36,44 

45-64 ani 
nr 1244 

% 23,48 

peste 65 ani 
nr 928 

% 17,52 
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 Rata casatoriilor in 2013 era de 3,92 la mia de locuitori, iar rata divorturilor 0,56 la mia de locuitori. 
 
 Structura etnică şi religioasă  

 
S-au  folosit  datele de la recensamantul din 2011. 
În  ceea  ce  priveşte  structura  etnică  a  populaţiei  comunei  Rifov,  românii reprezinta 95,94% din 

totalul populatiei inregistrate, romii reprezintă 1,23%, iar un procent de 2,83% este publicat la rubrica 
“informaţie nedisponibilă“. 

 

Etnie nr % 

Romani 5082 95,94 

Romi 65 1,23 

Informaţie nedisponibilă 148 2,83 

 
Structura religioasă a populaţiei era reprezentată majoritar de ortodocşi (96,28%), procentul imediat 

următor ca mărime fiind reprezentat de crestinii dupa evanghelie (0,25%). 
 

Religie Nr % 

Ortodoxa 5100 96,28 

Romano-catolica 4 0,08 

Penticostala 3 0,06 

Adventista de ziua a saptea 10 0,19 

Crestina dupa evanghelie 13 0,25 

Alta religie 14 0,26 

Informaţie nedisponibilă 148 2,79 

 

 Miscarea naturala a populatiei 
 
              Miscarea naturala a populatiei este una din componentele care determina cresterea populatiei, alaturi 
de miscarea migratorie. Miscarea naturala surprinde doua fenomene demografice: natalitatea si mortalitatea. 
              Rata natalitatii reprezinta numarul de copii nascuti intr-o perioada de timp determinata (1 an) la 1000 
de locuitori. Natalitatea este un fenomen demografic supus transformarilor mediului economic si social. Astfel, 
aceasta este influentata de declinul economic care afecteaza familia si relatiile între membrii familiei.  
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 Ratele natalitatii in perioada analizata sunt mai mici decat cele la nivel judetean si national, insa ratele 
mortalitatii sunt cu mult mai mari, cu rezultat direct in scaderea populatiei comunei. 
  

POPULATIA LA 1 
IAN 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 5487 5475 5526 5511 5511 5501 5415 5376 5352 5443 

masculin 2688 2690 2710 2691 2691 2679 2665 2642 2624 2696 

feminin 2799 2785 2816 2820 2820 2822 2750 2734 2728 2747 

MISCAREA NATURALA 

Nascuti vii 65 52 49 55 63 41 42 58 50 * 

Decedati - total 76 75 72 82 78 94 71 92 76 * 

Spor natural -11 -23 -23 -27 -15 -53 -29 -34 -26 - 

Casatorii 26 26 41 21 37 18 21 22 21 * 

Divorturi 7 4 8 5 5 7 8 3 3 * 

PROPORTII LA 1000 LOCUITORI 

Nascuti vii 11,85 9,50 8,87 9,98 11,43 7,45 7,76 10,79 9,34 - 

Decedati - total 13,85 13,70 13,03 14,88 14,15 17,09 13,11 17,11 14,20 - 

Spor natural -2,00 -4,20 -4,16 -4,90 -2,72 -9,63 -5,36 -6,32 -4,86  

Casatorii 4,74 4,75 7,42 3,81 6,71 3,27 3,88 4,09 3,92 - 

Divorturi 1,28 0,73 1,45 0,91 0,91 1,27 1,48 0,56 0,56 - 

* Nu există date, - Nu se poate calcula indicatorul 
© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 
 
 Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate  şi  
mortalitate.  El  evidenţiază  creşterea  naturală  a  unei  populaţii  şi  se  calculează  ca diferenţă între numărul 
de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul populaţiei.  Pentru  comuna  Rifov  
sporul  natural  înregistrează exclusiv valori  negative  în  ultimii  10 ani. 
 
Miscarea migratorie 
 

Migratia interna, la nivel national, chiar daca nu influenteaza volumul total al populatiei, provoaca 
importante mutatii in structurile dupa varste si sexe ale populatiei, dar si  in profil teritorial-administrativ, la 
nivelul judetelor si al localitatilor. 

Migratia poate fi cuantificata prin soldul migratoriu, calculat ca diferenta intre stabilirile de domiciliu in 
localitate si plecarile cu domiciliu din localitate. 
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Anul 
Persoane 

Sold 
migratoriu 

La 1000 de locuitori 

stabilite plecate stabilite ‰ plecate ‰ 
Spor 

migratoriu ‰ 
2005 25 30 -5 4,56 5,47 -0,91 

2006 17 35 -18 3,11 6,39 -3,29 

2007 17 34 -17 3,08 6,15 -3,08 

2008 17 32 -15 3,08 5,81 -2,72 

2009 18 30 -12 3,27 5,44 -2,18 

2010 18 26 -8 3,27 4,73 -1,45 

2011 15 38 -23 2,77 7,02 -4,25 

2012 4 30 -26 0,74 5,58 -4,84 

2013 13 30 -17 2,43 5,61 -3,18 

2014 * * - - - - 
* Nu există date, - Nu se poate calcula indicatorul 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 
În timp ce numărul persoanelor stabilite în localitate se diminuează constant în perioada analizată, cu 

o medie de 16 persoane, numărul persoanelor plecate din localitate se menţine superior, cu o medie de 32 
de persoane. Rezultă un spor migratoriu exclusiv negativ în întreaga perioadă de analiză. 

 
 
Resurse umane 
 

Resursele  de  munca  reprezinta  acea  categorie  de  populatie  care  dispune  de  ansamblul 
capacitatilor fizice si intelectuale care ii permit sa desfasoare o munca utila in una din activitatile economiei 
nationale si includ: populatia in varsta de munca, apta de a lucra (barbaţi de 16 - 62 ani si femei de 16 - 57 
ani), precum si persoanele sub si peste varsta de munca aflate in activitate.  

In comuna Rifov această  populaţie  este  ocupată  în  principal  în  agricultură  şi  servicii conexe. 
Conform INS, evoluţia numărului salariaţilor din comuna Rifov este următoarea: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

136 148 159 133 125 167 163 258 245 251 * 

* Nu există date  

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

Numarul mediu de salariati se afla in crestere cu 84% in 2013 fata de 2004. 
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Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii, pe sexe, pentru anul 2014: 

 Ian. 
2014 

Feb. 
2014 

Mar. 
2014 

Apr. 
2014 

Mai 
2014 

Iunie 
2014 

Iulie 
2014 

Aug. 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov. 
2014 

TOTAL 133 136 133 118 114 111 113 120 129 136 135 

masculin 85 89 89 77 73 71 68 71 77 84 85 

feminin 48 47 44 41 41 40 45 49 52 52 53 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 
 Populaţia în vârstă de muncă în anul 2014 ajungea la o cifră de 3690. Astfel, la o medie de 138 de 
şomeri înregistraţi, rezultă o rată a şomajului de 3,74%.  

Este necesar de menţionat  că datele statistice  cuprind  doar şomerii înregistraţi ca atare la Oficiul 
Forţelor de Muncă, astfel încât la aceştia se adaugă şomerii neînregistraţi, care se ocupă de agricultură pentru 
a subzista („şomajul ascuns”). Pe de altă parte, o parte din şomerii înregistraţi pot lucra  fără  forme  legale,  fie  
în  zonă,  fie  în  străinătate,  chiar  dacă  figurează  în  cadrul  populaţiei şomere. 
 
DISFUNCTIONALITATI 

Dezechilibre sociale si demografice: 

 Imbatranirea populatiei 

 Spor natural negativ 

 Spor migratoriu negativ 
 
2.6. CIRCULATIA 

 
 Comuna Rifov are o încadrare bună în reţeaua de drumuri clasificate, având legături în teritoriu atât 
rutiere, cât şi feroviare.  
 Comuna este amplasată de-a lungul drumului judeţean DJ 101D: Ploieşti - Bărcăneşti – Rifov – 
Gherghiţa (satele componente Rifov, Antofiloaia, Moara Domnească, Buda, Palanca), la aprox. 15 km de 
reşedinţa de judeţ, şi de-a lungul drumului judeţean DJ 139 (satele Goga, Buchilaşi, Rifov, Mălăieşti), spre 
Pietroasa şi spre Cătunu. Drumurile judeţene constituie axele majore  de  circulaţie  şi  străbat  localitatea  pe  
direcţia  vest-est  şi,  respectiv,  nord-sud, intersectându-se în satul reşedinţă de comună, Rifov,  şi având 
lungimea de 13 km, respectiv 6 km în teritoriul administrativ al comunei.  
 În partea de nord-est, traversează localitatea numai prin extravilan, drumul judeţean 101 F Valea 
Călugărească – Draganeşti.  
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 Legătura  cu  reşedinţa  de  judeţ,  municipiul  Ploieşti,  care  se  află  la  nord-vest  faţă  de comuna în 
studiu, se face atât rutier, prin intermediul drumului judeţean DJ 101D, cât şi feroviar, prin  intermediul  căii  
ferate  simple  principale,  neelectrificate  Ploieşti  -  Urziceni,  cu  haltă în satul Goga.  
 Singurul sat izolat este  Sicrita, amplasat pe malul  stâng al Teleajenului, separat de celelalte opt sate 
componente ale comunei (Rifov, Antofiloaia, Buda, Buchilaşi, Goga, Mălăieşti, Moara  Domnească,  Palanca),  
situate  pe  partea  stângă  a  râului.  
 Podeţele  sunt  în proporţie de 70% în stare rea (şase din cele nouă), excepţie făcând unul din cele 
două podeţe din satul Rifov, cel din satul Sicrita (reabilitat) şi podeţul Golaşei.  
  
Circulatia rutiera 
 
 Comuna Rifov s-a dezvoltat în lungul drumului judeţean DJ 101 D. Din DJ 101 D se desprind 
drumurile comunale:  
•  DC 86 Antofiloaia - Moara Domneasca,   

•  DC 90 Mǎlǎieşti - Rifov – Goga,   

•  DC 83 Buda - Palanca – Sicrita,  
•  DC 81 şi DC 82 

DC 84A  porneşte din DJ 101F pe teritoriul comunei Rifov către localitatea învecinat, Trestienii de Jos. 
 DC 89 vine din Coslegi şi se termină în DJ 139, la limita nordică a teritoriului administrativ.  
Comuna Rifov este traversată şi de DJ 139 – şoseaua de centură a municipiului Ploieşti.  

 
 Reţeaua stradală are lungimea de 20 km şi o formă aproximativ regulată, pe fiecare axă majoră de 
circulaţie (reprezentată prin DJ 101D şi DJ 139) sprijinindu-se o reţea compusă din străzi  de  categoria  a  IV-
a,  de  deservire  locală  (carosabil  cu  lăţimea  de  6.0  m,  două  benzi  de circulaţie).   
 Majoritatea  străzilor  sunt  de  categoria  a  IV-a,  iar  axele  majore  de  circulaţie  sunt  de categoria  
a  III-a  (2  benzi,  carosabil  de  7.0  m),  constituind  artere  de  penetraţie,  pe  care  se desfăşoară traficul, şi, 
totodată, străzi de legătură.   
 Lăţimea frontului stradal este insuficientă, fiind cuprinsă între 10.0 m şi 15.0 m.  
  Conform  strategiei  de  dezvoltare,  modernizarea  drumurilor  comunale  face  parte  din proiectele 
prioritare ale comunei Rifov in perioada 2011-2017.  
 Teritoriul administrativ al comunei Rifov este traversat de tronsonul Bucureşti-Ploieşti al autostrăzii 
Bucureşti - Braşov care se încadrează în reţeaua generală de autostrăzi prevăzută a se realiza în ţara noastră 
şi reprezintă zona de mijloc a culoarului 4 de transport paneuropean care va străbate teritoriul României de la  
vest la est, între Arad (punctul de frontiera Nădlac) şi Constanta.   
 Autostrada strabate extravilanul comunei Rifov pe directia sud-est – nord-vest pe o distanta de 7,37 
km.   
 
Circulatia feroviara 

O  altă  arteră  de  circulaţie  este  reprezentată  de  calea  ferata Ploieşti  -  Urziceni,  care  trece  
prin  partea  de  nord  a  comunei, respectiv satul Goga, care este deservita de halta Rifov.   

               
Intersecţii de străzi 

Intersecţiile de pe teritoriul comunei sunt nesistematizate. 
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Transportul în comun, de tranzit şi de marfă 
Transportul  în  comun  se  face  pe  drumurile  judeţene DJ 101D şi DJ 139  cu microbuze gestionate 

în regim privat. În satele comunei, pe drumurile judeţene, sunt amenajate 15 staţii de autobuz. 
 
Parcaje 

In comuna Rifov nu sunt amenajate locuri publice de parcare (cu exceptia primariei), stationarea 
autovehiculelor facandu-se in lungul strazilor. 
 Numai unitatile economice posesoare de mijloace de transport au amenajate in incinta platforme de 
parcare. 

 
DISFUNCŢIONALITĂŢI: 
- starea rea de viabilitate a şase podeţe din cele nouă care traversează râul Teleajen (unul  din  cele  două  
podeţe  din  satele  Rifov,  podeţul  din  satul  Palanca,  cel  din Mălăieşti,  cel  din  Buda  –  podeţ  pe  DJ  
101D,  podeţul  de  pe  DC  90  şi  podul Dâmbu);  
-  existenţa multor intersecţii importante neamenajate;  
-  gradul redus de modernizare a străzilor (toate sunt împietruite sau de pământ);  
-  lipsa parcărilor amenajate în dreptul obiectivele social-economice şi culturale;  
-  starea rea de viabilitate a axelor majore de circulaţie (DJ 101D şi DJ 139), precum şi a drumurilor comunale;  
-  profiluri transversale necorespunzătoare din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;  
-  lipsa trotuarelor şi a trecerilor pentru pietoni;  
-  trafic eterogen (trafic greu, autoturisme, tractoare, biciclete, pietoni);  
-  iluminat stradal insuficient. 

 
2.7. INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL 
 

Repartitia zonelor functionale se analizeaza pe doua trepte de teritoriu, in cadrul teritoriului 
administrativ al comunei Rifov si in cadrul intravilanului localitatii. 

Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o serie de 
trupuri raspandite in teritoriu: 
 

SITUATIA EXISTENTA A  
TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU 

T1 

SAT RESEDINTA RIFOV 

210,79 
SAT COMPONENT ANTOFILOAIA 

SAT COMPONENT MALAIESTI 

SAT COMPONENT MOARA DOMNEASCA 

T2 
SAT COMPONENT BUCHILASI 

69,10 
SAT COMPONENT GOGA 

T3 GOSPODARIE DE APA (FOSTA PROPUNERE) 0,60 

T4 GOSPODARIE INDIVIDUALA 0,10 

T5 GOSPODARIE INDIVIDUALA 0,35 

T6 RAMPA GUNOI, STATIE DE EPURARE (FOSTA PROPUNERE) 1,50 

T7 
SAT COMPONENT BUDA 

158,68 
SAT COMPONENT PALANCA 

T8 CANTON SILVIC 0,21 

T9 GOSPODARIE DE APA (FOSTA PROPUNERE) 0,50 

T10 SAT COMPONENT SICRITA 61,39 

T11 CANTON SILVIC 0,75 

TOTAL 503,98 
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Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este 4174,96 ha conform Registrului Electronic al 
Limitelor Unitatilor Administrativ-Teritoriale, cu un intravilan aprobat 505,2 ha. 

Facem mentiunea ca bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea electronica a intravilanului 
actual, transpus pe suport topografic nou si ca exista o diferenta in minus de 1,22 ha intre suprafata totala 
cuprinsa in intravilanul aprobat in PUG anterior si suprafata rezultata acum. Suprafaţa  intravilanului (toate 
trupurile) la măsurătoarea electronică pe suportul topografic actualizat este de 503,98 ha. 

Limita intravilanului existent aprobat se regaseste in plansele nr. “2. Situatia existenta, 
disfunctionalitati” - unde este prezentata in detaliu structura functionala existenta a comunei. 

In plansa  “1. Incadrare in teritoriu", se poate vedea forma unitatii de baza si amplasarea ei in relatie 
cu marile axe de comunicatie rutiera  ale teritoriului administrativ al comunei. 

In bilantul teritorial al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, se prezinta 
structura functionala existenta pentru comuna Rifov şi trupurile apartinatoare: 
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT 

ZONE 
FUNCTIONALE 

SITUATIE EXISTENTA 

RIFOV ANTOFILOAIA BUCHILASI  BUDA GOGA MALAIESTI 
MOARA 

DOMNEASCA 
PALANCA SICRITA 

TRUPURI 
 IZOLATE 

TOTAL 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI  
COMPLEMENTARE 

10.01 21% 9.78 45% 6.12 31% 38.2 55% 18.7 38% 32.56 32% 22.1 54% 37.7 43% 20.3 33% 0.56 14% 195.99 39% 

ZONA UNITATI AGRICOLE 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

ZONE INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.98 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.98 0% 

INSTITUTII PUBLICE SI 
SERVICII  
DE INTERES PUBLIC 

0.72 2% 0.26 1% 0.38 2% 1.84 3% 0.59 1% 0.78 1% 1.28 3% 0.9 1% 0.39 1% 0.52 13% 7.66 2% 

CAI DE COMUNICATIE SI 
TRANSPORT  
- STRAZI 

3.54 7% 1.98 9% 1.5 8% 6.8 10% 4 8% 8.19 8% 3.11 8% 7.57 9% 5.65 9% 0.00 0% 42.34 8% 

CAI DE COMUNICATIE SI 

TRANSPORT  
- CAI FERATE 

0 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.21 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.21 0% 

GOSPODARIRE COMUNALA, 
CIMITIRE 

0 0% 0.65 3% 0.00 0% 0.63 1% 0.6 1% 0.70 1% 0.00 0% 1.07 1% 0.68 1% 0.00 0% 4.33 1% 

TERENURI AGRICOLE IN 
INTRAVILAN 

30.21 64% 8.24 38% 11.74 59% 20.71 30% 22.00 45% 54.64 54% 13.74 34% 40.13 45% 32.71 53% 2.45 61% 236.56 47% 

ZONA ECHIPARE TEHNICO-
EDILITARA 

0.03 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.03 0% 

APE 2.2 5% 0.29 1% 0.00 0% 0.50 1% 1.01 2% 1.87 2% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 5.87 1% 

TERENURI NEPRODUCTIVE 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

SPATII PLANTATE, AGREMENT, 
SPORT 

0.62 1% 0.34 2% 0.26 1% 1.20 2% 0.70 1% 1.44 1% 0.55 1% 1.33 1% 0.99 2% 0.00 0% 7.43 1% 

TERENURI FORESTIERE 0 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.1 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.7 1% 0.50 12% 1.30 0% 

ZONE MIXTE - LOCUINTE SI 
SERVICII 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.29 3% 0 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.29 0% 

ZONE MIXTE - INDUSTRIE SI 
SERVICII 

0 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

ZONE MIXTE - SPATII VERZI SI 
SERVICII 

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

TOTAL 
47.33 100% 21.54 100% 20.00 100% 69.94 100% 49.10 100% 101.16 100% 40.76 100% 88.74 100% 61.39 100% 4.02 100% 503.98 100% 
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Locuintele 
 

Suprafata ocupata de locuinte si functiuni complementare este de 195,99 ha, reprezentand 39% din 
suprafata intravilanului existent.  

Suprafata locuibila a crescut in 2013 cu 14,2% fata de 2004. 
 

Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate (m 2  arie desfasurata) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 72729 73205 73585 74036 74868 75884 77139 78570 81839 83067 

Proprietate 
publica 

151 151 151 151 151 151 151 151 32 32 

Proprietate 
privata 

72578 73054 73434 73885 74717 75733 76988 78419 81807 83035 

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 
Locuinte existente la sfarsitul anului: 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 1786 1794 1800 1807 1816 1826 1840 1859 1909 1924 
© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 
 Pe baza acestor date, se poate constata o imbunatatire a indicatorilor sociali si sociologici ai locuirii: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nr. locuinte/1000 
locuitori 

324,02 326,95 328,77 327,00 329,52 331,34 334,48 343,31 355,10 359,49 

suprafata 
locuibila/locuinta 

40,72 40,81 40,88 40,97 41,23 41,56 41,92 42,26 42,87 43,17 

suprafata 
locuibila/locuitori 

13,19 13,34 13,44 13,40 13,59 13,77 14,02 14,51 15,22 15,52 

nr. 
persoane/locuinte 

3,09 3,06 3,04 3,06 3,03 3,02 2,99 2,91 2,82 2,78 

  
 Ritmul de construire creste constant in comuna Rifov, in ultimii 10 ani, astfel ca in 2012 s-au 
construit din fondurile private ale populatiei de trei ori mai multe locuinte decat in 2003. 
 

 
 
Zonele construite au în general aspect rural, locuinţele sunt individuale pe lot cu un nivel sau două (P, 

P+1). Zonele de locuit nu sunt încă dotate cu reţea de canalizare şi apă, iar încălzirea se face, în cea mai 
parte, în regim individual cu sobe de lemne. Este de remarcat că o mare parte a comunei este afectată  de  
inundaţii  (inclusiv  zona  de  locuit).   
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Servicii 
 
 Suprafata ocupata de servicii este de 2% (7,66 ha) din suprafata intravilanul existent.          

Cele  nouă  sate  ale  comunei  Rifov  se  desfăşoară  pe  o  suprafaţă  întinsă,  brăzdată  de bariere  
funcţionale  naturale  (ape,  păduri),  şi  antropice  (Autostrada  Bucureşti-Braşov). De aceea instituţiile publice 
şi serviciile sunt mai degrabă răspândite în teritoriu, iar comuna nu dispune de o zonă compactă din acest 
punct de vedere. În prezent sediile primăriei şi al poliţiei se găsesc în satul Moara Domnească. 

În ceea ce priveşte educaţia, 6 construcţii adăpostesc în prezent localuri de învăţământ funcţionale, 
care asigură nivelele de instruire preşcolar, primar şi gimnazial, în satele Mălăieşti, Buda, Goga, Palanca şi 
Sicrita. În satul Buda funcţionează şcoala cu clasele I-VIII, iar în satul Mălăieşti sunt 2 şcoli, una cu clasele I-IV 
şi una cu clasele V-VIII. În celelalte sate menţionate se asigură numai nivelul primar de instruire. În fiecare 
şcoală funcţionează şi câte o grădinită cu program normal, cu o singură grupă de copii. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

POPULATIA SCOLARA 
Total 702 684 671 674 663 653 626 632 601 553 

Copii inscrisi in gradinite 199 192 182 179 186 186 195 203 147 117 

Elevi inscrisi in invatamantul primar  256 255 259 264 260 244 233 228 251 248 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial  247 237 230 231 217 223 198 201 203 188 

PERSONAL DIDACTIC 
Total 42 42 38 43 39 37 36 38 36 33 

Invatamant prescolar 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

Invatamant primar  16 15 16 16 16 15 15 16 15 15 

Invatamant gimnazial  19 20 15 20 16 15 14 15 15 12 
© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică  

 

Având  în  vedere  poziţia  în  cadrul comunei, cel mai defavorizat, din punct de vedere al accesului la 
instituţiile publice, este satul Buchilași, unde unitățile de învățământ sunt închise, iar celelalte dotări se rezumă 
la un magazin și o balastieră. Comuna dispune de două biblioteci,  una  funcţionând  în  satul  Rifov  în  fostul  
sediu  al  şcolii  generale,  iar  cealaltă  în căminul  cultural  din  Palanca  (reabilitat  cu  fonduri  europene  şi  
judeţene).  În  acelaşi  fel  este construit un cămin cultural la Mălăieşti. Toate satele dispun de lăcaşe de cult.  

Asistenţa  medicală  este  asigurată  prin  cele  două  dispensare  –  unul  din  Moara Domnească  şi  
unul  din  Buda,  acesta  din  urmă  este  reconstruit  printr-un  proiect  finanţat  în parteneriat cu CJ Prahova.   

Toate  satele  dispun  de  servicii  comerciale  de  mici  dimensiuni.  În  comună  exisă  trei mori în 
satele Antofiloaia, Palanca şi Buda. În satul Palanca se găseşte o benzinărie Rompetrol. Comuna are câteva 
iniţiative în domeniul serviciilor alimentaţiei publice şi conexe (restaurant/bar/discotecă)  

Zona centrală definită în PUG 2003 are valoare simbolică reprezentând nucleul istoric al  comunei  
care  cuprinde  şi  cele  două  monumente  clasate  şi  pentru  care  reglementările anterioare pevedeau 
realizarea unui parc, nematerializat însă. 

 
Dotările existente în cadrul comunei Rifov:  
 
SATUL RIFOV  

- Școala –  amplasată în nucelul central al satului, dezafectată 
- Grădiniţa – construcţie parter in stare mediocra amplasata in aceeaşi incinta cu şcoala, dezafectată 
- Biserica – Sfântul Nicolae, monument  de  arhitectura  înregistrată  pe  lista  monumentelor  de arhitectura 
2010, grupa valorică A;   
- Spaţii comerciale – 2 magazine particulare, ambele pe partea dreaptă a DJ 139, în zona de nord a satului 
- Farmacie – în zona centrală a satului, în fostul sediu al primăriei, Brina Farm 
- Staţii transport în comun – 1 staţie de autobuz (DJ 139) 
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MOARA DOMNEASCA  
- Primăria – amplasată în zona centrală propusă, acces DJ 101D, construcţie nouă;  
- Poliţia – amplasată în zona centrală propusă, acces DJ 101D, construcţie parter, spaţiu comun cu 
dispensarul uman 
- Școala  –  clasele  I-IV,  amplasată în zona centrală propusă, acces DJ 101D, construcţie  parter  aflată în 
stare bună; 
- Grădiniţa  –  amplasată în centrul satului, acces DJ 101D, construcţie parter proprietatea primăriei, in  stare  
mediocra  are  o singura clasă.  
- Dispensarul – construcţie parter in stare mediocra cu trei cabinete medicale si spatii anexe, spaţiu comun cu 
poliţia  
- Spaţii comerciale – 4 magazine mixte particulare, toate cu acces la DJ 101D  
- Staţii transport în comun – 2 staţii de autobuz (DJ 101D) 
 ANTOFILOAIA 
- Biserica Sfântul Nicolae – amplasată în zona centrală propusă 
- Servicii – moară privată în zona centrală propusă, servicii poştale private 
- Spaţii comerciale – 3 magazine mixte particulare, toate cu acces la DJ 101D  

MALAESTI  
- Școala  – clasele I-IV, amplasata pe DJ 139, este o construcţie parter in stare buna;  
- Şcoala – clasele V-VIII, amplasată pe DJ 101D, construcţie nouă, P, P+1, în stare bună 
- Grădiniţa – funcţionează în clădirea şcolii cu clasele I-IV, cu o singură clasă 
- Căminul cultural – construcţie P nouă 
- Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica  –  amplasata  in  vecinătatea  şcolii  vechi  este  în  stare  
de  funcţionare bună, reparată recent.  
- Servicii – cafe-bar (DJ 101D, în zona căminului cultural) 
- Spaţii comerciale – 2 magazine mixte private, ambele în nucleul central al satului (DJ 139) 
- Staţii transport în comun – 2 staţii de autobuz (DJ 101D) 

GOGA   
- Școala  –  clasele  I-IV, amplasata  pe  strada  principala  a  localităţii  DJ 139. In 4 săli de clasa funcţionează 
şcoala, iar intr-o sala de clasa grădiniţa;  
- Biserica  –  Naşterea Maicii Domnului, amplasată în zona centrală a satului, pe partea dreaptă a DJ 139 
- Spaţii comerciale – 3 magazine, toate la DJ 139 
- Staţii transport în comun – halta CFR, 2 staţii de autobuz 

BUDA   
- Şcoala – clasele I-VIII, amplasată la limita sudică a satului (DJ 101D), funcţionează într-o construcţie noua 
parter în stare bună, are 5 săli de clasa si spatii anexe.  
-  Grădiniţa – program normal, o singură clasă, funcţionează într-o construcţie noua, lângă şcoală  
- Dispensar uman – amplasat la limita sudică a satului (DJ 101D), funcţionează într-o construcţie P în stare 
bună, spaţiu comun cu farmacia 
- Cămin  cultural – în nucleul central al satului (DJ 101D), funcţionează într-o construcţie parter  in  stare  
mediocra  satisface  necesităţile satului  
- Biserica Sfântul Nicolae – în nucleul central 
- Spatii comerciale – 8 magazine mixte în locuinţe individuale, concentrate îndeosebi în nucleele propuse 
- Farmacie – la DJ 101D, în spaţiu comun cu dispensarul uman, oficina locală de distribuţie farmacia 
Medimfarm-Topfarm 
- Servicii – moară (în nucleul sudic al satului), reparaţii auto (în nordul satului, la DJ 101D), cafe-bar (în zona 
nordică a satului), dispensar veterinar 
- Staţii transport în comun – 3 staţii de autobuz (DJ 101D) 

PALANCA  
- Şcoala – clasele I-IV, funcţionează intr-o construcţie parter in stare mediocra si are 2 săli de clasa, 
amplasată în nucleul central, intersectie DJ 101D cu DC 81 
-  Grădinita – construcţie P+1 etaj in stare buna amplasata in imediata apropriere a scolii, o singură grupă 
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- Biserica Sfântul Dumitru – amplasată în cimitir  
- Spatii comerciale – 4 magazine mixte în locuinţe individuale 
- Servicii – benzinărie (Rompetrol) în partea nordică a satului, restaurant (limita sudică a satului) şi magazin 
de pompe funebre 
- Staţii transport în comun – 3 staţii de autobuz 

SICRITA  
- Şcoala – clasele I-IV, în zona centrala a satului, construcţie parter in stare rea 
- Grădiniţa – program normal, o singură grupă, în spaţiu comun cu şcoala 
- Biserica Sfîntul Nicolae – în centrul satului   
- Spatii comerciale – 3 magazine mixte particulare, 1 depozit materiale construcţii 
- Staţii transport în comun – 2 staţii de autobuz (DC 83, DC 82) 

BUCHILASI   
-  Şcoala – amplasată în zona centrală a satului, la DC 86, construcţie parter in stare mediocra cu 2 săli de 
clasa, dezafectată 
- Moară – amplasată la intersecţia DJ 139 cu DC 86 
- Magazin – pe DC 86 
- Staţii transport în comun – 1 staţie de autobuz 
 
Zona unităţi industriale şi agricole  
 
 Zona unităţilor industriale şi agricole şi-a schimbat fundamental structura de la ultima actualizare 
PUG din 2003. Astfel că unităţile agricole şi-au încetat activitatea. În prezent ele reprezintă o  disfuncţionalitate  
în  coerenţa  funcţională şi estetică a  spaţiului construit al comunei (având în vedere şi poziţia lor în interiorul 
zonelor locuite). Acestea reprezintă teren şi construcţii neutilizate şi pentru care este de dorit reconversia  
funcţională.   
 Unităţile industriale s-au înmulţit, astfel că dacă în 2003 unităţile de producţie erau reprezentate  de 
activităţi ca morăritul şi împletiturile acum comuna găzduieşte pe lângă acestea și unități de mică industrie cu 
tipuri de activitate diverse precum construcții metalice, recuperarea materialelor reciclabile sortate, depozitare, 
extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului (balastieră în satul Buchilaşi). 
 Una  din  problemele activităţilor  industriale  este  că  acestea  se  găsesc  răspândite  în  teritoriu,  
creând  astfel disfuncţionalităţi în structura urbană a comunei.  

 
Zona spaţii verzi, sport, agrement, turism, amenajări forestiere.  
 
 Această zonă reprezintă cca. un procent  (7,43  ha)  din  teritoriul  intravilan. Comuna beneficiază de 
un cadru natual  excepţional – peste 800 de ha de pădure – toate în afara intravilanului, ape – cursurile  
Teleajenului şi al Prahovei, şi cursurile a încă 4 pâraie ce brăzdează intravilanul.  
 Dincolo de faptul că acestea introduc probleme de funcţionare a comunei şi fac necesară construcţia  
de poduri şi podeţe, ele reprezintă un potenţial turistic, de agrement (vânătoare, pescuit etc) care în prezent 
nu este valorificat.   
 Comuna are în desfăşurare două proiecte pentru amenajarea a două terenuri de sport şi a două săli 
de sport (satele Buda şi Rifov). 

  
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE    

          
Riscul seismic 
 
Conform STAS 11 100/1993, comuna  se situeaza in interiorul izoliniei   de intensitate macroseismica I 

= 81(opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani. 
Conform  normativului  P 100 /2013, referitor la protectia seismica a constructiilor ,teritoriul 

administrativ al comunei se caracterizeaza prin urmatoarele elemente, (zonarea teritoriului Romaniei ): 
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          -valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare  ag pentru cutremure avand intervalul mediu  
de recurenta IMR=100 ani: ag =0,28 g     

-perioada de colt Tc a spectrului de raspuns: Tc  = 1,00 s 
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Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea 
energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an. Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia 
seismica medie. 

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este situata pe un teren bun de fundare  si de aceea  nu au fost semnalate avarii la constructii  in urma seismelor.  
SITUATIA INSTITUTIILOR, GOSPODĂRIILOR, BUNURILOR SI ANIMALELOR  

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE CUTREMUR DE PAMANT 

Localitatea din 
care se executa 

evacuarea/ 
locaţia - adresa 

Institutia 
(gospodă-

riile) care se 
evacueaza/ 
nr. salariaţi/ 

persoane 

Numărul si tipul 
mijloacelor de 

transport 

Localitatea in care 
se executa 
evacuarea / 

locaţia - adresa 

Natura si canti-
tatea de bunuri si 
animale care se 

evacueaza 

 

Personalul de 
insotire si paza 

Itinerarii de 

deplasare 

Forţa de munca 
necesara  

Com Rifov, sat 
Malaiesti 

237 
gospodarii/ 
360 
persoane 

-8 atelaje hipo 
-3 tractoare cu 3 
remorci 
-mijloace auto 
proprii 
-autocamioane 
apartinand MAI si 
MApN 

Scoala generala 
-fostul grajd al 
C.A.P. – animalele 
si pasarile 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 45 
animale mari si 
mici, 550 pasari, 
furaje=10 tone 

-18 persoane, 1 
jandarm pentru 
paza si insotire 
la 10 persoane 
la Scoala 
generala 
Malaiesti, 2 
jandarmi pentru 
insotire la fostul 
grajd al C.A.P. 
Rifov 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-38 persoane 

Com Rifov sat 
Moara Domneasca 

263 
gospodarii 
298 
persoane 

-2 autocamioane 
apartinand M.A.I. 
si M.Ap. 
- 6 atelaje hipo  

-Gradinita sat 
Moara Domneasca 
(pentru oameni) 
-fostul grajd al 
C.A.P. animale si 
pasari 

-bunurile 
materiale 
apartinand 
persoanelor, 29 
animale mari si 
mici, 410 pasari, 
furaje=8 tone 

-15 persoane 
-10 persoane la 
Gradinita sat 
Moara 
Domneasca 
-2 jandarmi 
pentru insotire la 
fostul C.A.P. 
Rifov 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-32 persoane 
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Com Rifov, sat 
Buchilasi 

46 
gospodarii 
143 
persoane 

-10 atelaje cu 
tractiune animala 
-1 autocamion 
-2 tractoare-
autocamioane 
apartinand M.A.I. 
si M.Ap.N 

-Gradinita sat Buda 
(pentru oameni) 
-fostul grajd al 
C.A.P Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 68 
animale mari si 
mici, 680 pasari, 
furaje=14 tone 

-26 persoane 
-1 jandarm 
pentru paza si 
insotire la 10 
persoane 
-2 jandarmi 
pentru paza si 
insotire la fostul 
grajd al CAP 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-35 persoane 

Com Rifov, sat 
Antofiloaia 

20 
gospodarii 
97 persoane 

-5 atelaje cu 
tractiune animala 
-autocamioane 
apartinand MAI 
SI MApN 

-Gradinita Moara 
Domneasca 
-fostul grajd al CAP 
Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 40 
animale, 240 
pasari, furaje=8 
tone 

-15 persoane 
-2 jandarmi 
pentru paza si 
insotire 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-24 persoane 

Com Rifov, sat 
Rifov 

127 
gospodarii 
332 
persoane 

-13 atelaje hipo 
-mijloace auto 
proprii 
4 autocamioane 
apartinand MAI 
SI MApN 

-Scoala si gradinita 
Rifovâ-fostul grajd 
al CAP Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 78 
animale, 413 
pasari, furaje=15 
tone 

-15 persoane 
2 jandarmi 
pentru paza si 
insotire 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-32 persoane 

Com Rifov, sat 
Goga 

177 
gospodarii 
326 
persoane 

-10 atelaje hipo 
-mijloace auto 
proprii 
-1 tractor 
-2 autocamioane 
apartinand MAI si 
MApN 

-Scoala si gradinita 
Goga 
-fostul grajd al CAP 
Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 361 
animale, 208 
pasari, furaje=10 
tone 

-10 persoane 
-2 jandarmi 
pentru paza si 
insotire 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-21 persoane 
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Com Rifov, sat 
Buda 

395 
gospodarii 
1090 
persoane 

-15 atelaje hipo 
-mijloace auto 
proprii ale 
cetatenilor 
-3 tractoare 
-2 autocamioane 
apartinand MAI si 
MApN 

-Scoala si gradinita 
Buda 
-fostul grajd al CAP 
Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 350 
animale, 2120 
pasari, furaje=18 
tone 

-22 persoane 
-4 jandarmi 
pentru paza si 
insotire 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-32 persoane 

Com Rifov, sat 
Palanca 

357 
gospodarii 
1131 
persoane 

-14 atelaje hipo 
-mijloace auto  
proprii 
-2 tractoare cu 2 
remorci 
-3 autocamioane 
apartinand MAI si 
MApN 

-Scoala si gradinita 
Palanca 
-fostul grajd al CAP 
Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 351 
animale, 2208 
pasari, furaje=18 
tone 

-24 persoane 
-3 jandarmi 
pentru paza si 
insotire 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-28 persoane 

Com Rifov, sat 
Sicrita 

161 
gospodarii 
501 
persoane 

-7 atelaje hipo 
-mijloace auto 
proprii 
-2 tractoare cu 2 
remorci 
-2 autocamioane 
apartinand MAI si 
MApN 

-Scoala si gradinita 
Sicrita 
-fostul grajd al CAP 
Rifov 

-bunuri materiale 
apartinand 
persoanelor, 105 
animale, 543 
pasari, furaje=10 
tone 

-10 persoane 
-2 jandarmi 
pentru paza si 
insotire 

Se stabilesc in 
functie de zona in 
care se produce 
cutremurul 

-21 persoane 

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI RIFOV ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2013“ 
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Risc de instabilitate   
 

A fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si probabilitatii de producere a 
alunecailor de teren din „Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor 
cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea 
satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacere si protectie a mediului”, indicativ 
GT006-97, caseta 17. Fiind o zona de ses aluvionar cu aspect plan si o inclinare mica spre sud- est, are 
stabilitatea generala a terenului asigurata.               

Fenomenul de risc  este eroziunea de mal. 
 
Risc de inundabilitate 

 
Pozitionarea localitatilor din cadrul comunei Rifov la confluenta raurilor Prahova cu Telejean, in zona 

Campiei de subsidenta, care coboara anual cu o rata de cca. 2-5 mm, face ca cel mai mare risc natural sa fie 
reprezentatde viiturile de pe aceste cursuri de apa. 

Viiturile inregistrate la posturile hidrometrice au fost in 06.2002;02,03,05,07,08,09 2005;01 2006 cand 
cota maxima a raului Teleajen a ajuns la 675 iar debitul la 575 m³/s. Datorita ploilor abundente care in 2005 au 
fost de cca 80 l/m² au fost inundate case, gospodarii, terenuri si drumuri. Podetul Palanca de pe DJ 101 D a 
fost distrus in proportie de 70%. 

In vederea asigurarii impotriva inundatiilor sunt necesare lucrari de regularizare a albiilor raurilor 
Prahova si mai ale Telejen si indiguire a malurilor pentru cresterea vitezei de scurgere a apelor pe firul devale. 
Inaltime minima a digului de aparare ar trebui sa fie mai mare cu cca. 50 cm- 100 cm fata de cota cea mai 
ridicata a apelor de la inundatiile din 2005- 2006 (cota absoluta la care s-a ridicat apa la viitura fiind 98. 50). 

In apropierea intravilanului localitatilor Moara Domneasca, Antofiloaia si Rifov, intre acestea si firul vaii 
raului Telejean este proiectat traseul autostrazii Bucuresti- Ploiesti. 
           De asemenea intre intravilanul  localitatilor Sicrita, Dumbrava si Ciupelnita este propusa jonctiunea 
traseului de autostrada dintre Ploiesti  si Focsani cu autostrada Ploiesti-Bucuresti. 

Traseul acestei autostrazi va influenta puternic dezvoltarea pe orizontala a perimetrelor localitatilor 
apartinand comunei Rifov, dar totodata va fi un baraj impotriva viiturilor raului Telejen (cel putin pentru 
localitatea Moara Domneasca). 

Se propune regularizarea si recalibrarea prin taieri de meandre a raului Teleajen pentru a diminua 
efectele negative ale eroziunii de mal.    

S-au marit zonele cu risc de inundabilitate de la suprafata de 532  ha la suprafata de 1062 ha de-a 
lungul cursurilor raurilor Teleajen, Prahova si paraurilor Dambu, Ghighiu, Cotamboaica, Puturosu, Soava in 
satele Rifov, Goga, Buchilasi, Antofiloaia, Moara Domneasca, Buda, Sicrita, Palanca. 

Restrangerea zonelor de risc s-a impus ca urmare a lucrarilor de indiguiri executate in  ultima 
perioada pe cursul raului Teleajen si pe cursul raului Prahova. 
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                SITUATIA INSTITUTIILOR, GOSPODARIILOR, BUNURILOR SI ANIMALELOR CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE INUNDATII 

Cursul de 
apa 

Localitatea din 
care se 
executa 

evacuarea/ 
locatia-adresa 

Institutia 
(gospodariile) 

care se 
evacueaza/nr 

salariati/ 
persoane 

Numarul si 
tipul 

mijloacelor de 
transport 

Localitatea in 
care se 
executa 

evacuarea/loc
atia-adresa 

Natura si 
cantitatea de 

bunuri si animale 
care se evacueaza 

Personalul 
de insotire 

Itinerarii de 
deplasare 

Forta de 
munca 

necesara 

Teleajen Com Rifov, sat 
Palanca 

26 gospodarii 
92 membri 

- 1 autoturism 
Dacia 1304 
- 3 tractoare 
- mijloace auto 
proprii ale 
cetatenilor 
- atelaje hipo 

Com Rifov, 
Scoala 
generala sat 
Palanca 

Urgenta a I-a: 
- 92 persoane 
Urgenta a II-a: 
- 70 capete animale 
- alte bunuri 
materiale 

- 2 agenti de 
la postul 

  

Teleajen  Com Rifov, sat 
Buda 

10 gospodarii 
25 membri 

- 2 autoturisme 
Dacia 1304 
- 1 autocamion 
SC Popescu 
Leonida 
- mijloace auto 
proprii ale 
cetatenilorâ- 
atelaje hipo 

Com Rifov, 
Gradinita sat 
Buda 

Urgenta a I-a: 
- 25 persoane 
Urgenta a II-a: 
- 28 capete animale 
- alte bunuri 
materiale 

2 agenti de 
la postul de 
politie 
 8 salariati ai 
primariei 

  

Teleajen Com Rifov, sat 
Moara 

Domneasca 

54 gospodarii 
150 membri 

- 5 autoturisme 
Dacia 1304 
- 1 
autofurgoneta 
- mijloace auto 
propriiale 
cetatenilor 
- atelaje hipo 

Com Rifov, 
Scoala si 
gradinita sat 
Moara 
Domneasca 

Urgenta a I-a: 
- 150 persoane 
Uregenta a II-a: 
- 60 capete 
animale,  
- 450 pasari, 
-  bunuri materiale 
ale persoanelor 
- alte bunuri 
materiale 

- 3 agenti de 
la postul de 
politie 
- 8 salariati 
ai primariei 
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Teleajen Com Rifov, sat 
Antofiloaia 

11 gospodarii 
45 membri 

- mijloace auto 
proprii ale 
cetatenilor 
- mijloace hipo 

Om Rifov, 
Scoala Moara 
Domneaaca 

Urgenta a I-a: 
- 45 persoane 
Urgenta a II-a: 
- bunuri materiale si 
animale 

- 2 agenti de 
la postul de 
politie 
- 6 salariati 
ai primariei 

  

Teleajen Com Rifov, sat 
Sicrita 

Nu se executa 
deoarece zona 
inundabila este de 
20 ha teren agricol 

- - - - - - 

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI RIFOV ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2013“
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 Riscuri antropice 
 

Localitatea Rifov  este traversata de retele de utilitati respectiv: 
-Cablu telefonic 
-Linii de curent 
-Conducte de transport titei, gazolina 
Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor  si de aceea la amplasarea constructiilor se va 

avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare fata de aceste retele.  
           La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie  ale diferitelor 
obiective din zona mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mari iar la autorizarea proiectelor de 
constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A). 

Se vor pastra zonele de protectie coform legislatiei in vigoare a retelelor edilitare (conducte gaz , LEA 
, statii de transformare, etc.) 

 
2.9. ECHIPARE EDILITARA 
 

2.9.1. Gospodarirea apelor        
    

Comuna Rifov este situata in bazinul hidrografic Ialomita – Buzau, iar principalul curs de apa care 
traverseaza teritoriul administrativ al comunei, prin partea de est, este raul Teleajen.  
           Acesta are un curs lent, meandrat, cu albii parasite, cu maluri de 1-6 m inaltime peste care se produc 
revarsari de apa. In zona de sud a localitatii, raul Prahova formeaza limita administrativa naturala. In partea 
de est a satului Palanca se afla confluenta dintre cele doua rauri, Prahova si Teleajen. 

Reteaua hidrografica secundara este formata din paraurile cadastrate Dambu, Ghighiu, Leaot, Recea 
si Soava, precum si paraurile necadastrate Bacaneasca, Puturosu, de asemenea zona fiind strabatuta de 
numeroase cursuri de apa cu caracter temporar. 

Pozitionarea comunei la confluenta raurilor Prahova si Teleajen (caracterizate prin cursuri meandrate 
cu maluri inalte de cca. 2-3m) si in Campia de subsidenta (care coboara anual cu cca. 2,5mm) favorizeaza 
aparitia inundatiilor o data cu formarea viiturilor pe cele doua rauri.  

Cele mai afectate sate sunt cele apropiate de confluenta, si anume Buda, Moara Domneasca, 
Palanca si Sicrita. Lucrarile de aparare impotriva inundatiilor existente sunt: 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea stanga a paraului Dambu,  cu o lungime de 242 m pentru aparare 
sat Goga si sat Buchilasi la o distanta de 150 m fata de intravilan ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea dreapta a paraului Dambu,  cu o lungime de 242 m pentru aparare 
sat Goga si sat Buchilasi la o distanta de 150 m fata de intravilan ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea dreapta a raului Teleajen,  cu o lungime de 518 m pentru aparare 
sat Buda  in partea de N ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea dreapta a raului Teleajen,  cu o lungime de 194 m pentru aparare 
sat Buda  in partea de N ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea stanga a raului Teleajen,  cu o lungime de 699 m pentru aparare 
sat Sicrita  in partea de N-V ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea stanga a raului Teleajen,  cu o lungime de 160 m pentru aparare 
sat Sicrita  in partea de S-E ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea dreapta a raului Teleajen,  cu o lungime de 369 m pentru aparare 
sat Palanca  in partea de N-E ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea dreapta a raului Teleajen,  cu o lungime de 2043 m pentru aparare 
sat Palanca  in partea de E ; 
- lucrari hidrotehnice (extravilan) pe partea stanga a raului Prahova,  cu o lungime de 3864 m pentru aparare 
sat Palanca  in partea de S ; 
            In zona satului Buchilasi, pe raul Teleajen exista o zona cu eroziune activa de mal drept, pe o lungime 
de cca. 500 m. In aceste zone sunt executate lucrari de deviere a cursului de apa. 
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Pentru protectia si imbunatatirea regimului de curgere a cursurilor de apa care strabat teritoriul 
comunei, trebuie instituite si respectate zonele de protectie de a lungul lor (Legea Apelor 107/1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare), latimea acestora  fiind cuprinsa intre 5 si 20 m. 
 

2.9.2. Alimentarea cu apa 
 
Comuna Rifov nu beneficiaza de un sistem de alimentare cu apa, dar introducerea alimentarii cu apa, 

constituie una din prioritatile localitatii. 
Gospodariile individuale din comuna se alimenteaza din orizontul acvifer freatic, pozitionat pe 

intervalul de adancime 2-8 m., exista insa zone in care nivelul hidrostatic  se gaseste la adancimi mari (20m). 
Nivelul hidrostatic al stratului acvifer freatic variaza in functie de pozitionarea zonelor fata de reteaua 

hidrografica. 
            Nivelul piezometric este liber fiind intalnit la adancimea de 7- 10 m in partea de nord (zona Ghighiu) si 
2 – 8 m in partea de sud la confluenta celor doua rauri. 
 Potential acvifer al acestui complex acvifer freatic este relativ ridicat, cu debite de 0, 5- 22 l/s pentru 
denivelari de 1,00- 9,00m. 

In prezent gospodariile individuale din satele comunei Rifov se alimenteaza cu apa din puturi sapate 
sau fantani taranesti echipate sau nu cu pompe.  

Zona comunei Rifov este incadrata in unitatea hidrogeologica corespunzatoare campiei de 
subsidenta, subregiune din nord-estul Campiei Romane. 

In zona de acumulare recenta (cuaternara), din cadrul teritoriului, se disting din punct de vedere 
hidrogeologic doua complexe acvifere distincte si anume: 

- Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova - Teleajen. 
- Complexul inferior al “Stratelor de Candesti”. 

Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase compacte. In 
vederea asigurarii alimentarii cu apa a localitatilor din comuna Rifov este indicata ca sursa complexul stratelor 
de Candesti, conditia fiind ca la executarea forajelor de captare sa se izoleze stratul acvifer freatic. 

Pentru satele Buda si Palanca exista un studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa, si anume: 
„Prima infiintare retea de alimentare cu apa, satele Buda si Palanca, comuna Rifov, judeful Prahova”. 

Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile necesară atât pentru alimentarea tuturor gospodăriilor 
din toate satele comunei, cât și pentru acoperirea zonelor neconstruite din intravilan (în perspectiva dezvoltării 
ulterioare) este de cca 55 km. 

In teritoriu a existat o conducta de aductiune apa desfiintata, in lungime de 4171 m cu 17 captari de 
apa subterane desfiintate amplasate la o distanta intre ele de circa 200m. Conducta alimenta fostul combinat 
de ingrasaminte Romfosfochim din Valea Calugareasca. 

  

2.9.3. Canalizare 
 
Comuna Rifov nu dispune de retea de canalizare centralizata. Evacuarea apelor uzate menajere se 

face prin fose septice, puturi absorbante si latrine uscate. De asemenea se afla in stadiu de proiect  
constructia retelei de canalizare. 

Pentru satele Buda si Palanca exista un studiu de fezabilitate pentru canalizarea apelor uzate, si 
anume: „Prima infiintare retea de canalizare apa uzata si statii de epurare, satele Buda si Palanca, comuna 
Rifov, judeful Prahova” 

Lungimea rețelei colectoare necesară atât pentru deservirea tuturor gospodăriilor din toate satele 
comunei, cât și pentru acoperirea zonelor neconstruite din intravilan (în perspectiva dezvoltării ulterioare) este 
de cca 55 km. 
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2.9.4. Alimentare cu energie electrică 
 

Sistemul de transport al energiei electrice pe arealul comunei Rifov, se compune din urmatoarele 
elemente: 

-posturi de transformare aeriene  
-linii electrice aeriene de 20KV,  din care se realizeaza conexiunile cu posturile de transformare aflate 
in functiune 
Satele din componenta comunei Rifov sunt alimentate cu energie electrica din sistemul electric 

National prin LEA 20 Kv Potigrafu derivatia Buda - Palanca. Teritoriul comunei Rifov si anume satele 
Malaiesti, Rifov si Buchilasi sunt traversate de LEA 220 Kv Brazi Vest - Teleajen si LEA 110 Kv CET Brazi - 
V. Calugareasca. La LEA 20 Kv Potigrafu sunt racordate posturile trafo de tip aerian pe stalp de beton ce 
alimenteaza retelele aeriene de 0.4 Kv pentru distributia publica. 

Din axa de tensiune de 20 kV sunt racordate radial posturile de transformare (distributie directa) ale 
localitatilor. Pentru pozarea liniilor de tensiune se utilizeaza stalpi de beton tip Conel. 

Reteaua locala de distributie de joasa tensiune (0,4 kV) este de tip aerian. Alimentarea ei se face din 
posturile de transformare racordate la reteaua de medie tensiune. 

Posturile de transformare existente: 
- Sat Goga : PT3088, PT3196; 
- Sat Buchilasi : PT3133, PT9468; 
- Sat Rifov :  PT3070;   
- Sat Malaiesti :  PT3080, PT3108 ;   
- Sat Moara Domneasca :  PT3086, PT3168 ;   
- Sat Buda :  PT3056 ;   
- Sat Sicrita :  PT3024; 
- Sat Palanca :  PT3143,PT3023 ; 

Reteaua de joasa tensiune (LEA 0,4 kV) este pozata pe stalpi de beton de joasa tensiune tip Conel. 
Alimentarea retelelor electrice de joasa tensiune se face radial din posturile de transformare (conductoare de 
aluminiu cu sectiunea 35 - 95 mmp). 

Comuna este in totalitate electrificata iar reteaua electrica acopera 100% din necesarul comunei. 
Iluminatul public este realizat cu lampi de vapori de mercur sau sodiu. Sunt utilizati stalpii de beton ai 

retelei de joasa tensiune. 
Teritoriul comunei Rifov, si anume satele Malaesti, Rifov si Buchilasi sunt traversate de liniile de inalta 

tensiune LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen si LEA 110 kV CET Brazi - Valea Calugareasca. Dimensiunea -  
(latimea) zonei de protectie si de siguranta pentru linia de 400 kV este de 75 m, iar pentru cea de 110 kV este 
de 37 m. 

Lungimea retelelor care traverseata teritoriul comunei Rifov: 
- LEA 400 kV - 5138 m; 
- LEA 110 kV - 3617 m; 
- LEA 20 Kv - 24105 m; 

 
2.9.5. Telefonie 
 
Telefonia fixă  
Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de S.C. Romtelecom S.A., care detine pe teritoriul comunei 

Rifov importante instalatii de telecomunicatii amplasate la adancimea de 0,6 – 1 m, in canalizatie principal si 
sapatura (FO, cabluri Tc urbane si interurbane). 

Reţeaua de telefonie fixă acopera cca. 50 % din necesarul comunei,  cablurile fiind montate pe stalpii 
de distributie a energiei electrice.  

Telefonie mobilă  
Telefonia mobila acopera intreaga comuna datorita amplasarii in zona  a  antenelor de receptie pentru 

diverse sisteme, locuitorii avand acces la TV prin cablu si internet. 
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             2.9.6. Alimentarea cu caldura 
   
Localitatea nu este alimentată cu  gaze naturale.   
Alimentarea cu căldură a gospodăriilor  şi a clădirilor de utilitate publică din  comuna Rifov  se  face  în  

principal  cu  combustibil  solid  (lemne,  cărbuni  şi  deşeuri  agricole),  iar prepararea hranei cu butelii de 
aragaz şi, într-o măsură mai mică, cu combustibil solid.  

Cele  mai  importante  disfuncţionalităţi  în  ceea  ce  priveşte  alimentarea  cu  căldură  sunt  costul  
ridicat  al  combustibilului  solid,  precum  şi  puterea  calorifică  redusă in cazul folosirii drept combustibil a 
carbunelui. 
 

2.9.7. Alimentarea cu gaze 
 
Pentru comuna Rifov exista in stadiu de proiect investitia „ Infiintare retea de alimentare cu gaze in 

comuna Rifov, judetul Prahova” 
Lungimea rețelei de distribuție gaze natural necesară atât pentru alimentarea tuturor gospodăriilor din 

toate satele comunei, cât și pentru acoperirea zonelor neconstruite din intravilan (în perspectiva dezvoltării 
ulterioare) este de cca 54 km. 

 
2.9.8. Gospodaria comunala 
 

          Comuna Rifov face parte din  Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 
de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor-Prahova”, constituită în scopul înfiinţării, 
organizării, reglementării,  gestionării, exploatării şi monitorizării în comun a serviciului de salubrizare pe raza 
de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun atât a Proiectului 
„Managementul  Deşeurilor în judeţul Prahova” cât şi a altor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 
regional destinate extinderii infrastructurii de management al deşeurilor, având la bază Planul Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, a Planului Regional de Gestionare 
a Deşeurilor pentru regiunea Sud Muntenia şi a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul 
Prahova. Deseurile sunt transportate la rampa ecologica Boldesti Scaeni de catre SC ROSAL SRL. 
 

2.9.9.  Reţele de transport ţiţei  
 
Teritoriul administrativ al comunei Rifov  este străbătut în zona de est  de trei  conducte de  transport  

ţiţei,  montate  în  paralel  şi  având  diametrele  2  DN  300  mm  (Ø 12”) şi 1 DN 600 mm . (Ø 24”) care fac 
legătura între portul Constanţa şi rafinăriile din zona Ploieşti prin intermediul staţiilor de pompare Feteşti, 
Bărăganu  şi Călăreţi. Aceste conducte fac parte  din    Sistemul  naţional  de  transport  al  ţiţeiului,  gazoline i,  
condensatului  şi  etanului  (SNTTGCE), al carui administrator este SC. CONPET SA Ploiesti, conform HG 
793/2002.  Conductele  sunt  realizate  din  oţel  şi  sunt  montate  subteran,  fiind  prevăzute  cu protecţie 
catodică.  

Ţiţeiul brut transportat prin conducte este încălzit şi apoi pompat, presiunea de lucru fiind de cca. 60 
bar. Conductele sunt din oţel, fiind  prevăzute cu protecţie catodică, iar unele dintre ele fiind dublate de trasee 
de fibră optică. Ele sunt amplasate îngropat, la adâncimea de 0,8…1,2 metri , cu excepţia traversării de 
obstacole naturale şi artificiale (ape curgătoare, depresiuni, văi adânci etc) când sunt montate şi aerian pe 
rampe, poduri sau alte sisteme destinate numai acestui scop şi executate din materiale incombustibile.  Inainte 
şi după traversare se prevăd robinete de secţionare, precum şi cămine pentru colectarea produsului scurs.  

Traseul conductelor de transport ţiţei este indicat cu borne metalice de potenţial şi prin borne de beton 
amplasate, în general, din 500 m în 500 m. De-a lungul conductelor există cămine de godevilare (curăţare a 
depunerilor de petrol).   

In conformitate cu prevederile din Ordinului 196 / 10 octombrie 2006 al preşedintelui Agenţiei  
Naţionale  pentru  Resurse  Minerale  privind  aprobarea  Normelor  şi  prescripţiilor tehnice  actualizate,  
specifice  zonelor  de  protecţie  şi  zonelor  de  siguranţă  aferente  Sistemului naţional  de  transport  al  
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ţiţeiului,  gazolinei,  condensatului  şi  etanului  (SNTTGCE),  acesta  face parte  din  domeniul  public  de  
interes  naţional,  fiind  de  importanţă  strategică.  In  acelaşi  act normativ se definesc:  

Distanţa  de  protecţie  -  distanţa  minimă  care    asigură  accesul  în  vederea  exploatării 
SNTTGCE, inclusiv realizarea intervenţiilor la acestea. Distanţa de protecţie este de 5 m de o parte  şi  de  alta  
a  axului  conductei  sau  de  câte  5  m  de  fiecare  parte  a  axelor  conductelor  de margine în cazul unui 
fascicul de conducte instalate în şanţ comun.  

Distanţa  de  siguranţă  -  distanţa  minimă  care  trebuie  asigurată  în  vederea  menţinerii gradului de 
securitate al obiectivelor din cadrul SNTTGCE, şi vecinătăţi. Aceasta se măsoară din axul conductei la punctul 
cel mai apropiat al unei instalaţii, construcţii etc. sau ca distanţă între punctele cele mai apropiate a două 
instalaţii, construcţii etc.  

Operaţiunile petroliere ce trebuie efectuate în limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă constituie  
lucrări  de  utilitate  publică,  iar  terenurile  necesare    pentru  aceste  operaţiuni  şi construcţiile situate pe 
astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.  

Amplasarea  reţelelor  de  ţiţei  şi  produse  petroliere,  a  condus  la  poluarea  solului  şi subso lului,  
iar  depăşirea  duratei  normale  de  funcţionare,  uzura  conductelor,  ca  şi  prelevările ilegale de combustibili 
pot conduce la incendii şi explozii.  

De asemenea, o problemă o constituie faptul că, în conformitate cu prevederile  Legii 18/1991 , s-au 
făcut împroprietăriri şi pe terenurile de deasupra reţelelor de transport sau în imediata lor vecinătate, 
ajungându-se în unele cazuri la realizarea unor construcţii ilegale în zona de siguranţă a conductelor şi/sau la 
dificultăţi în realizarea întreţinerii şi reparaţiilor, deşi Legea fondului funciar 18/1991 (cu completările ulterioare) 
şi Legea petrolului 238/2004 conţin prevederi exprese în acest sens.  

In continuare sunt prezentate distanţele minime de siguranţă între conductele subterane de ţiţe i şi 
diverse obiective în conformitate cu Ordinul menţionat mai sus.  
  

 
Notă indicativă:  
•  T = tehnologic  
•  H = înălţimea suportului liniei electrice  
•  La liniile electrice de medie tensiune, distanţa din paranteză este indicată pentru amplasarea supraterană a 
conductelor  
•  INTERSECŢIILE dintre conducte şi drumuri sau căi ferate se vor proiecta conform STAS 9312-97 
„Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare”  şi aviza de către forurile 
competente.  
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Pentru corecta exploatare a conductelor de transport ţiţei este necesar ca la fiecare punere în  
posesie,    la  întocmirea  actelor  de  vânzare  –  cumpărare  sau  la  eliberarea  Certificatelor  de Urbanism să 
se indice servituţile, respectiv să se  obţină avizul:  

-  S.C.  CONPET  S.A.  PLOIEŞTI ; 
De  asemenea,  în  zonele  de  extracţie  a  ţiţeiului  se  va  solicita  avizul  scris  al  schelelor 

petrolifere din zonă.  
In  concluzie,  este  necesară  respectarea  distanţelor  minime  de  protecţie  şi  siguranţă  ale 

acestora,  facilitarea  întreţinerii  şi  exploatării  de  către  firmele  abilitate  şi,  de  asemenea,  împiedicarea  
prelevărilor  ilegale  de  combustibili,  fapt  care  creează  pericolul  unor  explozii devastatoare (în special în 
cazul conductelor de gazolină). 
 
2.10. PROBLEME DE MEDIU 
  
 Poluarea  mediului  natural  produsă  prin  poluarea  aerului,  apei,  solului,  sonoră  are influente negative 
asupra stării de sănătate a populaţiei, la nivelul comunei Rîfov se produce din urmatoarele cauze:  
-  lipsa lucrărilor de  canalizare, apele uzate  fiind redate în circuitul natural prin puţuri absorbante şi haznale. 
Apele meteorice se scurg la nivelul terenului prin rigole stradale care se descarcă în cursurile de apă existente 
în zona localitatii;  
-  depozitarea deşeurilor menajere în locuri nemenajate, fără respectarea distanţelor de protecţie sanitară faţă 
de albiile cursurilor de apă şi a altor zone protejate;  
-  poluarea solului şi a apelor freatice cu NH3 - amoniac, NDx - monoxid de carbon şi CH4 - metan rezultate 
din descompunerea gunoiului de grajd, folosirea unilaterala a unor îngraşăminte chimice şi a pesticidelor;  
-  poluarea sonoră şi a aerului datorită traficului rutier pe DJ 101 D;  
-  poluarea apelor pârâului Dâmbu (clasa V de calitate la varsare in Teleajen poluand si apele acestuia);  
-   poluarea solului cu hidrocarburi din cauza traversării teritoriului administrativ, a unor conducte de transport 
ţitei, produse petroliere şi gaze naturale;  
-  poluarea cu hidrocarburi a cursurilor pe Dâmbu şi Teleajen.  
Poluarea apelor freatice  

O caracteristică a complexului freatic amintit este conductivitatea hidraulică ridicată a stratelor  
acvifere  din  zona  comunei  Rifov  între  45-450  m2/zi  motiv  pentru  care  complexul acvifer superior este 
foarte sensibil la poluare.  

Direcţia apelor subterane care traversează subsolul municipiului Ploieşti este către vârful conului  
aluvionar  Prahova-Teleajen,  unde  este  poziționată  comuna  Rifov.  Traversarea  apelor subterane  prin  
subsolul  municipiului  Ploieşti,  care  reprezintă  una  din  cele  mai  puternic industrializate oraşe din România 
în afara Bucureştiului, unde există mai mult rafinării, unele cu vechimi mai mari de 100 ani, care în perioada 
celui de-al doilea război mondial au fost puternic bombardate, precum si existenţa unui sistem complex de 
reţele de transport produse petroliere, face posibilă infectarea foarte uşoară a apelor de suprafață cu produse 
petroliere.  

In  vederea  asigurării  alimentării  cu  apă  a  localităţilor  din  comuna  Rifov  ar  trebui  ca sursa să o 
constituie complexul stratelor de Cândeşti şi la executarea forajelor de captare să se izoleze stratul acvifer 
freatic (poluat în cea mai mare parte). 

Calitatea apelor este urmărită conform structurii şi principiilor metodologice ale Sistemului Naţional de 
Monitoring a Calităţii Apelor (SNMCA). Pe baza unor prelucrări statistice, precedate de analiza şi validarea 
datelor, se determina anumite valori tipice care permit o evaluare a calităţii globale a apelor. 

Apa din fantanile satesti amplasate de regula in curtea gospodariilor, in apropiere de depozitul propriu 
de gunoi de grajd sau de latrine sunt afectate de poluarea cu indicatori specifici. Analizele efectuate de 
Laboratorul APM pentru apa din aceste fantani indica de cele mai multe ori depasiri ale CMA pentru azotati, 
depasire care ajunge pana la valoarea de 200-300 mg/l azotati. 

Se impune un sistem centralizat de alimentare cu apa in toate localitatile componente ale comunei si 
un sistem de canalizare centralizat precum si amplasarea unei statii de epurare  pentru apele uzate menajere 
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sau cele tehnologice provenite din activitati industriale. Pe agenda Primariei exista ca proiect  prioritar 
elaborarea de documentatii pentru fundamentarea oportunitatilor de obtinere de fonduri. 

În cadrul programului de monitorizare a reţelei hidrogeologice se efectueaza urmarirea cantitativa si 
calitativa prin masuratori ale nivelului hidrostatic si  prelevari de probe de apă în doua campanii anuale.  

Traversarea apelor subterane prin subsolul municipiului Ploiesti, care reprezinta una din cele mai 
puternic industrializate orase din Romania in afara Bucurestiului, unde exista mai mult rafinarii, unele cu 
vechimi mai mari de 100 ani, care in perioada celui de- al doilea razboi mondial au fost puternic bombardate, 
precum si existenta unuis sistem complex de retele transport produse petroliere, face posibila infectarea foarte 
usoara a apelor de suprafata cu produse petroliere. 

In judetul Prahova, poluarea cu produse petroliere se datoreaza, in principal proceselor tehnologice 
desfasurate in cele 5 rafinarii din judet, activitatii de extractie titei, transportului de titei si de produse petroliere 
finite prin conducte si scurgerilor accidentale din conductele de transport, avand drept cauze vechimea 
conductelor si spargerea acestora in scopul efractiei. Poluarea principala cu produse petroliere a subsolului si 
apei subterane se afla in aria urbana si periurbana a Municipiului Ploiesti.  

SNP PETROM Sucursala PETROBRAZI se afla in vecinatatea comunei si cu o amplitudine a 
produsului petrolier liber in sol de 4.8 m in incinta rafinariei, este sursa de poluare cu produse petroliere de pe 
teritoriul ei.  

In anul 2004, in cadrul proiectului PHARE RO 9910.02, APM Prahova a continuat monitorizarea 
calitatii apelor subterane din cele 250 de foraje din zona de sud-est a municipiului Ploiesti, ce cuprinde 
localitatile: Brazi, Barcanesti, Berceni, Rifov, Pucheni, Tinosu. S-a determinat continutul de hidrocarburi totale 
(C10 – C40) si de benzen, toluen, etilbenzen, xilen (BTEX). Comparativ cu 2003, concentratia de hidrocarburi 
totale in zonele Tinosu si Rifov a scazut, in zona Brazi a crescut semnificativ, in celelalte zone (Barcanesti, 
Berceni, Pucheni) mentinandu-se aproximativ la acelasi nivel.  

Nivelul liber al acviferului freatic variaza anual considerabil intre 3-10 m adancime, in functie de 
cantitatea de precipitatii, antrenand pe verticala pana de contaminare cu hidrocarburi, accentuand poluarea 
zonei. 

Urmarirea in continuare a fenomenului de poluare cu hidrocarburi  va evidentia  caracteristicile 
comune surselor de poluare mentionate, respectiv mecanismul poluarii solului si apei freatice, natura 
poluantilor si gradul de contaminare a apei freatice modul de propagare a frontului poluant precum si evolutia 
in timp a fenomenului pentru a gasi metodele cele mai eficiente de protectie a mediului inconjurator in aceasta 
zona si de a elimina in totalitate riscul. 

Solul, ca si aerul si apa este un factor de mediu cu influenta deosebita asupra sanatatii. Se afla in 
stransa corelatie cu clima regiunii, atat prin configuratia, natura si structura lui, constituind insa si un factor 
important in raspandirea unui numar tot mai mare de boli, ca urmare a poluarii sale. 

Influenta solului poluat asupra sanatatii umane se exercita in primul rand ca urmare a poluarii sale 
biologice si chimice: 
                     -poluarea biologica  este caracterizata prin contaminarea solului; 
                     -poluarea chimica este cauzata in principal de pesticide si ingrasaminte 

Agricultura este puternic implicata in protectia mediului, ea fiind pe rand (uneori simultan) obiect al 
poluarii si sursa de poluare. Solul este constrans sa primeasca noxele industriale, traficul si aglomerarile , 
incorporandu-le in produsele sale; astfel se induc, atat in recolte cat si in productia animala, substante 
potential toxice care degradeaza frecvent ecosistemele invecinate. In perspectiva aprecierii productivitatii 
terenurilor agricole este necesar a se cunoaste amanuntit echilibrul ecologic in toate acele locuri care 
inconjoara terenurile pe care cresc recoltele si plantatiile ca     si  insasi agroecosisteme. 

Aplicarea ingrasamintelor organice pe terenurile aflate in gestiune se va face pe baza Planului de 
Management a Nutrientilor elaborat conform recomandarilor Codului de Bune Practici Agricole. 

Excedentul de gunoi din unitatile cu personalitate juridica trebuie sa primeasca un tratament special 
(uscare rapida, compostare, etc.) pentru a putea fi utilizat sau comercializat si in alte localitati. 

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei . 
Se vor amenaja  spatii verzi  ce vor fi suprafete inierbate, amenajari florale arbori si arbusti si parcuri 

conform normativelor in vigoare. 
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2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII) 

 

DOMENII  DISFUNCTIONALITATI 

Fondul construit si 
utilizarea terenurilor. 

 Existenţa unor suprafeţe mari expuse la riscuri naturale -  eroziune de mal şi 
inundaţii (zona râului Teleajen)  
 Zone de locuit expuse la riscuri antropice – clădiri de locuit aflate în zonele de 
protecţie ale liniilor de înaltă tensiune (satul Rifov)  
 Existenţa unui fond locuibil care parţial nu corespunde din punct de vedere al 
siguranţei în exploatare, şi a dotării tehnico - edilitare.  
 Zone de activităţi destructurate cu probleme funcţionale.  
 Dezvoltare extensivă a localităţilor componente cu probleme funcţionale de 
comunicare in cadrul comunei şi cu localităţile învecinate şi degradare a fondului 
verde.  
 In acelaşi timp - numeroase parcele construibile (reglementate ca atare prin PUG 
anterior) rămase neconstruite.  
 Construcţia  autostrăzii  va accentua  problemele de  comunicare între corpurile  
locuite  ale comunei  (se  va  constitui  într-o  barieră  funcţională)  şi  va  degrada  
calitatea  locuirii  din vecinătate.   
 Valorile de patrimoniu construit nu sunt prezervate şi valorificate suficient.  
 La nivel general comuna suferă în ceea ce priveşte coerenţa zonelor funcţionale şi 
relatia lor cu trasele de comunicaţii.  
 Desfăşurarea traficului de tranzit şi a traficului de mărfuri pe cele două drumuri 
judeţene dintre care DJ 139 reprezintă şi şoseaua de centură a Ploieştiului, fapt ce 
afectează zonele rezidenţiale.    

Spatii plantate, 
agrement si sport 

 Comuna  dispune  de  spaţii  verzi  de  mari  dimensiuni  (joase  şi  înalte).  Lipsa  
unei  tratări coerente a acestora în relaţie cu fondul construit a dus la degradarea 
parţială a lor, astfel:  
 Fondul forestier se degradează din cauza expansiunii construcţiilor şi a 
defrişărilor.  
 Spaţiul verde din jurul râului se degradează continuu permițând odată în plus 
eroziunea malurilor  
 In acelaşi timp spaţiile verzi nu sunt valorificate pentru loisir, sport, agreement.  

Cai de comunicatie si 
transport 

 Traversarea comunei de traseul autostrăzii Bucureşti-Braşov.  
 Drumuri  comunale  în  stare  proastă  ceea  ce  face  dificile  relatiile  între  
localităţile componente  ale  comunei  şi  îngreunează  accesul  la  instituţiile  şi  
serviciile  plasate  în localitatea reşedinţă. 
 Legătura comunei cu localităţile învecinate este precară  
 Infrastructura de transport slab dezvoltata; 

Echipare edilitară  Comuna  nu  dispune în  prezent  de canalizare  şi  nici distribuţie  a  apei  potabile 
în  sistem centralizat;  
 existenţa în comună a unor puţuri de apă industrială nefolosite  
 echipamentele de branşament la reteaua de energie electrică sunt îmbătrânite, 
uzate fizic şi moral  
  reţelele  de  joasa  tensiune  existente,  utilizate  pentru  iluminatul  public  nu  
asigura nivelurile de iluminare prevăzute in normative  
 Inexistenta sistemelor de distributie a apei potabile si a canalizării;  
 Inexistenta sistemelor de distributie a energiei termice si de gaze;  
 Poluarea apelor de suprafata si subterane ca urmare a deversării necontrolate 
precum si datorita inexistentei dezvoltarii infrastructurii de canalizare; 

Probleme de mediu  Existenta unor zone în care se manifestă eroziunile de mal şi inundaţiile.  
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 Poluarea fonică cauzată de traficul greu care traversează comuna precum şi linia 
de cale ferată.  
 Poluarea solului din cauza lipsei canalizării, a substanţelor folosite în agricultură şi 
a depozitării necorespunzătoare a deşeurilor  
 Poluarea  aerului  din  cauza  încălzirii  locuinţelor  în  sistem  tradiţional  cu  sobe 
lemne.  
 Inexistenţa perdelelor de protecţie necesare între zonele locuite şi cimitire.  
 Degradarea fondului forestier.  
 Interesul scăzut al agenţilor economici in protecţia mediului înconjurător;  
 Inexistenta sistemelor centralizate de tratare cu apa in comuna Rifov;  
 Neefectuarea de lucrări de stabilizare in zonele ce prezintă pericole de alunecari  
de teren;  
 Nu exista o rampa ecologica in apropiere care sa deservească comuna;  
 Educatia ecologica este superficiala;  
 Colectarea neselectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii  
sau valorificarii jar;  
 Construcţia  autostrăzii  va  introduce  poluarea  fonică  şi  atmosferică  a  unor  
zone  rezidenţiale. 

Dezvoltare 
economică 

 Neconsiderarea  unor  elemente  de  potenţial  turistic  provenind  din  mediul  
natural  fondul forestier sau cursul râului Teleajen, precum şi din valorile de 
patrimoniu construit.   
 Nevalorificarea accesibilităţii comunei şi a proximităţii teritoriale a unui mare centru 
urban (Ploieştiul) – ex. lipsa identificării unor teritorii în vecinătatea autostrăzii sau a 
căii ferate pentru activităţi productive.  
 Insuficienta valorificare a potenţialului agricol şi forestier.  
 Infrastructura nu este dezvoltata in domeniul comertului si alimentatiei publice;  
 Slaba diversificare a intreprinderilor in domeniile industrial si zootehnic;  
 Ponderea ineexistenta a investitiilor straine;  
 Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea/promovarea unor   
investitii ;  
 Infrastructura necorespunzatoare, absenta alimentarii cu apa, si a canalizarii,  
 Stare improprie a unora din drumurile comunale si a drumului judetean;  
 Degradarea spatiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara activitati 
antreprenoriale in zona;  
 Slaba infrastructura de asistenta pentru afaceri;  
 Lipsa culturii asociative, a infiintarii de asociatii;  
 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing;  
 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor;  
 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de  
cercetare-dezvoltare;  
 Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;  
 Slaba informare,cu privire la normele europene. 

Evolutie demografica  Descreșterea populaţiei cca. 0,45/an  
 Densitate mica 131,0 loc/km2  
 Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre 
urbane );  
 Migrarea  persoanelor  tinere  spre  mediul  urban  si  strainatate,  mai  cu  seama  
a celor cu pregatire profesionala inalta;  
 Șomaj in creștere 8,26 % in 1994 la 10, 8% in 1998  
 Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei; 
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La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale diferitelor 
obiective iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente. 

In acelasi timp autoritatile locale trebuie sa-si ia masuri pentru administrarea unei catastrofe implicand 
cazare provizorie pentru circa 300 – 400 persoane si rezervarea unor terenuri in intravilan pentru reconstructia 
unor locuinte in caz de catastrofe – inundatii, alunecari, cutremur. 
 
2.12. NECESITATI SI OPORTUNITATI ALE POPULATIEI 

 
În conformitate cu analiza SWOT (ANEXA 2), necesitatile si optiunile populatiei sustinute de primarul 

orasului prin proiectele propuse la nivel local (Strategia de dezvoltare locala a comunei Rifov pentru perioada 
2011-2017), sunt: 

 
1. Agricultura si dezvoltare rurala 

 Sprijinirea producatorilor comunei pentru infiintarea de asociatii pentru a beneficia de oportunitatile 
care decurg din acestea 

 Varietatea activitatilor agricole si generatoare de venit la bugetul local 

 Crearea unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditiile climatice si utilizarea unor tehnici pentru 
dezvoltarea agriculturii durabile 

 Eficientizarea practicilor agricole pentru facilizarea si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurile 
agricole 

 Impadurirea terenurilor neproductive ale comunei 

 Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei 
 

2. Infrastructura si mediu 

 Conservarea si intretinerea centrelor satelor 

 Intretinerea drumurilor comunale care deservesc nevoile curente ale locuitorilor si activitatile 
economice 

 Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri cu cel feroviar 

 Infiintarea sistemelor de furnizare a apei curente capabile sa deserveasca toti locuitorii comunei 

 Infiintarea sistemului de canalizare si a unei statii de epurare necesare locuitorilor si agentilor 
economici din zona 

 Crearea aductiunii de gaze  

 Dotarea lucrarilor de interes public functionale si capabile pentru deservirea cetatenilor comunei in 
conditii civilizate 

 Dotare pentru interventii in caz de situatii de urgenta 

 Restaurarea cladirilor din patrimoniu si punerea in valoare a acestora 

 Organizarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna respectand planul de urbanism 
general, ca instrument de planificare spatiala 

 Construirea unui dispensar uman si veterinar 

 Oferirea locuitorilor comunei a unor servicii medicale de calitate, care vor putea raspunde prompt si 
permanent 

 Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala 

 Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp 
pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos 

 Regularizarea raului 

 Realizarea unei statii de depozitare a deseurilor 

 Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate 

 Prevenirea poluarii aerului si conservarea calitatii 

 Utilizarea echilibrata a resurselor de apa 

 Sprijinirea si promovarea practicilor de agricultura ecologica 
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 Constituirea unui sistem de epurare a apelor uzate 

 Curatarea cursurilor de apa si a domeniului public 

 Constituirea unor mecanisme de colectare selectiva a deseurilor 

 Impadurirea suprafetelor degradate, pentru prevenirea alunecarilor de teren 
 
3. Economie 

 Sprijinirea practicienilor industriei variate, dinamice si capabile sa ofere posibilitatea de implinire 
profesionala si materiala a locuitorilor comunei 

 Sprijinirea economiei producatoare de venit la bugetul local 

 Infiintarea unei industrii durabile care sa nu afecteze mediul 

 Diversificarea serviciilor oferite catre populatie prin marirea numarului societatilor comerciale 

 Sustinerea si dezvoltarea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragarea turistilor in comuna 

 Ocrotirea micilor intreprinzatori pentru dezvoltarea de servicii si activitati productive 
 
4. Turism 

 Practicarea unor produse turistice variate  cu oferte diversificate pentru atragerea turistilor 

 Pregatirea practicantilor de agroturism prin programe speciale 

 Sprijinirea evenimentelor locale prin actiuni eficiente de promovare 

 Aplicarea unor masuri eficiente de marketing 
 
5. Educatie si cultura 

 Reabilitarea cladirilor in care se desfasoara procesul de invatamant 

 Constructia de gradinite pentru asigurarea necesarului de locuri 

 Accesul neingradit la un sistem educational performant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural 

 Crearea mediului favorabil persoanelor care doresc sa se perfectioneze in permanenta 

 Infiintarea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational 

 Indrumarea si orientarea tinerilor in domeniul formarii profesionale 

 Reabilitarea cladirilor in care se organizeaza activitatile culturale 

 Construirea unei biserici 

 Transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare 

 Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne 

 Organizarea activitatilor socio-culturale in spatiile destinate acestor evenimente 
 
6. Resurse umane 

 Sprijinirea familiilor tinere prin crearea de conditii atractive atat pentru cei din localitatea cat si pentru 
cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna 

 Crearea posibilitatii de a urma cursuri de reconversie profesionala in domenii cautate pe piata fortei de 
munca 

 Crearea de locuri de munca in domenii diversificate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai 

 Miscorarea numarului de someri prin crearea de noi locuri de munca 

 Dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati  

 Consolidarea coeziunii dintre Administratia Publica Locala si societatea civila pentru rezolvarea 
problemelor de interes comunitar 

 
3. PROPUNERI DE REGLEMENTARI URBANISTICE 
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE SI DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI EXISTENTE 

 
  Documentaţia Plan Urbanistic General se realizează în baza următoarelor studiilor de fundamentare: 
- Actualizarea suportului topografic în sistem de proiecţie stereo 70 – realizator SC TOPING SRL; 
- Studiu geotehnic – realizator SC TOPING SRL; 
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- Studiu privind evoluţia teritorial-urbanistică a comunei (studiu istoric) – realizator SC RESTITUTIO SRL. 
 
Elemente din Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Prahova 

 
Comuna  Rifov  integrează  mare  parte  din  aspectele  de  potenţial  al  judeţului  Prahova evidenţiate 

în planul de amenajare teritorială. Pentru valorificare şi protejarea  acestui  potenţial, PATJ  semnalează  
câteva  probleme  şi  formulează  recomandări  care ating teritoriul comuei Rifov:  

1.  Poziţia geografică favorabilă – proximitatea capitalei şi tranzitarea acestui judeţ de o reţea densă 
de căi de comunicaţii. Comuna Rifov trebuie să aibă în vedere faptul că se află în zona de influenţă a 
municipiului Ploieşti şi de-a lungul unei artere majore de circulaţie, autostrada Bucureşti – Braşov, ce 
traversează teritoriul comunei Rifov. 

2.  Potenţialul turistic renumit al judeţului – comuna  Rifov  este încadrată într-o zonă de interes turistic 
nevalorificat astăzi - Valea Teleajenului.   

Comuna  Rifov  a  fost  cuprinsă  în  zona  turistică  7, Ploieşti  –  Balta  Doamnei  – Gherghiţa, trasee 
de circulaţie în turismul itinerant cu valenţe culturale.  În acest sens PATJ remarcă  situaţia monumentelor 
istorice care necesită măsuri urgente de conservare protejare.  

3.  Existenţa unor resurse minerale variate şi importante calitativ. Comuna Rifov devine o  zonă  de  
interes  pentru  exploatatii  de  cariere  pentru  materiale  de  construcţii  (cu avantajele şi problemele ce 
decurg de aici).   

4.  Potenţialul agricol al judeţului - comuna Rifov încadrându-se în zona cu terenuri fertile,  amenajate  
cu  sisteme  de  irigaţii  şi  desecare-drenaj,  folosite  parţial  şi  pe suprafeţe  mici  datorită  degradării  şi  
nefinalizării  lucrărilor  începute.  PATJ  prevede reabilitarea  solurilor  prin  reluarea  lucrărilor  de  desecare  
şi  drenaj  în  special  la terenurile cu risc crescut de ridicare a pânzei freatice.  În prezent aceasta este o zonă 
cu  profil  cerealier,  legumicol  şi  de  plante  tehnice  unde  predomină  exploataţiile agricole de mici 
dimensiuni cu productivitate scăzută.   

PATJ întrevede  pentru această comună un profil agricol şi de industrie alimentară.    
5.  Potenţialul  silvic - comuna  Rifov  deţine  suprafeţe  împădurite  importante,  dar degradate  

ecologic  prin  salinizare,  acidifere,  ploi  acide,  poluare  cu  hidrocarburi  şi produse petroliere care necesită 
reconstrucţia lor ecologică. În aceaşi timp se arată că pădurile din comuna Rifov au o funcţie specială de 
protecţie pentru care se propune consolidarea rolului ecologic şi de protecţie a mediului. Pădurea din zona 
localităţii Sicrita este propusă pădure parc de agrement pentru care se recomandă trecerea în regim de 
conservare deosebită şi excluderea din procesul de producţie.   
 
3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI 

 
Acest tablou furnizeaza reperele dezvoltarii comunei Rifov. Intre acestea, exista o serie de directii 

majore sau prioritati, asupra carora administratia locala sau alti factori este necesar sa se concentreze in 
viitorul apropiat: 

DOMENII  PRIORITATI 

Fondul construit si 
utilizarea terenurilor. 

 Se va urmari crearea unor nuclee construite bine definite pentru eficientizarea 
accesului la servicii si imbunatatirea contactului social 
 Se va urmari stimularea ocuparii suprafetelor libere incluse deja in intravilan 
 Se recomanda intocmirea studiilor de inundabilitate si realizarea lucrarilor 
hidrotehnice specifice, realizarea studiilor geotehnice detaliate pentru toate 
constructiile noi 
 Se va urmari crearea rezervelor de teren destinate activitatilor de turism, locuirii 
de vacanta in corelare cu valorile de patrimoniu natural si construit 
 Utilizarea suprafetelor de teren din administrarea comunei atat pentru atragerea 
de capital economic, cat si pentru pastrarea/atragerea fortei de munca tinere – 
activitati productive, locuinte pentru tineri, etc 

Spatii plantate,  Utilizarea potentialului natural intravilan si extravilan (paduri, ape) pentru 
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agrement si sport agrement, sport, turism; rezervarea de terenuri pentru activitati destinate 
agrementului 
 Salubrizarea apelor si a spatiilor verzi amenajate sau neamenajate si 
amenajarea peisagera a acestora 
 Monitorizarea transformarii peisajului in zona autostrazii 
 Organizarea de parcaje 

Cai de comunicatie si 
transport 

 Modernizarea drumurilor de legătură între localităţile comunei, a podurilor si a 
intersectiilor 
 Amenajarea corespunzatoare a trotuarelor, cu latime de minim 1 m 
 Modernizarea profilurilor transversale ale strazilor, corespunzator noilor 
normative tehnice 
 Modernizarea structurii strazilor si amenajarea intersectiilor, dezvoltarea 
iluminatului stradal 
 Amenajarea de parcaje aferente principalelor dotari ale comunei, a zonelor de 
interes social si comercial 
 Amenajarea refugiilor pentru calatori in statiile de transport auto 

Echipare edilitară  Infiintarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare  
 Infiintarea aductiunii de gaze in comuna in vederea distributiei 

Protejarea zonelor cu 
valoare de patrimoniu 

 Protejarea si reabilitarea monumentelor istorice clasate 
 Cercetarea si clasarea altor obiective istorice si de arhitectura 

Probleme de mediu  Amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii inundatiilor constituie un 
obiectiv important atat pentru autoritatile publice locale cat si pentru organismele 
de specialitate 
 Monitorizarea anuala a calitatii factorilor de mediu 
 Educarea in spirit ecologic a membrilor comunitatii 
 Eliminarea depozitelor spontane si necontrolate de deseuri menajere provenite 
din gospodariile individuale 
 Decolmatarea santurilor si rigolelor de la profilele initiale ale strazilor 
 Interzicerea si sanctionarea actiunilor de depozitare necontrolata a deseurilor 
 Colectarea selectiva si transportul la timp a intregii cantitati de deseuri pe 
teritoriul localitatilor 
 Existenta unui contract cu firme specializate in vederea transportului deseurilor 
spre depozite finale  

Dezvoltare economică  Dezvoltarea de pensiuni agroturistice si valorificarea prin turism a padurilor 
(ecoturism, birdwatching, vanatoare si pescuit, silvoturism, sporturi extreme, 
raliuri, etc) 
 Incurajarea dezvoltarii activitatilor productive 
 Valorificarea florei spontane 
 Aducerea unui operator de credit in comuna 
 Dezvoltarea unor puncte de asigurari in comuna 

Evolutie demografica  Acordarea unor facilitati de ordin economico-financiar si privind locuirea 
orientate spre tinerele familii 
 Stimularea incadrarii in munca a tinerilor, diversificarea ofertei privind locurile de 
munca prin atragerea de investitii locale 
 Cresterea cantitativa si calitativa a serviciilor oferite familiilor cu copii – 
invatamant, sanatate, consiliere familiala 
 Asigurarea accesului la servicii de sanatate de calitate si dezvoltarea serviciilor 
de asistenta sociala 
 Cresterea cantitativa si calitativa a serviciilor destinate persoanelor varstnice 
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3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU 
 
Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ şi a 

relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, se propun: 

 valorificarea amplasării şi integrarea în reţeaua de localităţi la nivelul judetului Prahova. 

 colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea 
potenţialului natural şi protecţia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor, zone 
de agrement 

 asigurarea legaturilor rutiere necesare intre comuna Rifov si trupurile apartinatoare 

 controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi oprirea tendinţelor de folosire 
excesivă a acestuia 

 corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor infrastructurii şi utilităţilor 
necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor  

 respectarea zonificării intravilanului localităţii. 
 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR 
 
Potenţialul de dezvoltare al comunei este condiţionat de urmatorii factori: 
- Poziţionarea  comunei  pe  traseul  autostrăzii  şi  pe  DJ  139  şi  DJ  101D  la  aproximativ 15 km 

de municipiul Ploieşti – potenţial de dezvoltare a activităţilor productive;   
- Cadrul natural (ape şi păduri) şi patrimoniu construit relevă un potenţial turistic deosebit cu  

precădere a turismului de weekend, agroturismului, practicare pescuitului sportiv şi a vânătorii, dar şi  
dezvoltarea activităţilor productive legate de acesta – prelucrarea lemnului, piscicultură şi pescuit, etc.;  

- Comuna dispune de terenuri libere atât proprietate privată, dar şi în administraţia primăriei care 
pot fi utilizate la stimularea activităţilor economice.   

Pe baza analizelor la nivelul teritoriului si la nivelul asezarilor, pentru activarea functiilor economice se 
propune: 

In domeniul agriculturii si cresterii animalelor: 
Se impune o diversificare a ramurei si mai ales, revigorarea sectorului zootehnic pentru care exista 

mari disponibilitati prin existenta furajelor si pasunilor. 
In domeniul exploatarii materiilor prime, a micii industrii, serviciilor:  

 Înfiinţarea de mici fabrici de prelucrare a produselor primare obţinute din agricultură şi zootehnie de  
exemplu, având în vedere  distanţa  mică până la o piaţă  de  desfacere  importantă, cum  este 
municipiul Ploieşti.   

 Industrie nepoluanta; 

 Industrie alimentara; 

 Unitati agricole; 

 Prestari servicii ; 

 Artizanat; 

 Activitati mestesugaresti (tamplarie, dogarie, cojocarie, etc); 
Aparitia unor astfel de unitati implicit asigura si activarea de constructii ceea ce ar justifica realizarea 

unor depozite de materiale de constructii. 
 

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI 
 
Prognoza  demografică  este  acea  variantă  a  proiectărilor  demografice  care  are probabilitatea  

cea  mai  mare  de  a  se  realiza,  prin  proiectare  demografică  determinându-se volumul  unei  populaţii 
plecând  de  la  structura  pe  vârste  şi  sexe  la  un  moment  dat  şi  emiţând ipoteze  asupra  evoluţiei  
probabile  a  celor  trei  componente  care  modifică  în  timp  numărul  şi structura populaţiei: mortalitate, 
fertilitate şi migraţie. Distingem două mari tipuri de abordare a evoluţiei probabile:  
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1.  Abordarea  tendenţială  -    porneşte  de  la  ipoteza  că  factorii  care  au  determinat evoluţiile 
trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.  

2.  Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în ţări mai puţin dezvoltate 
din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi cu unele particularităţi, 
evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de dezvoltare populaţiile din ţările avansate.  

Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei categorii principale: 
elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei, posibilităţile de ocupare a resurselor de 
muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de creat, veniturile  potenţiale  pe  care  le  pot  oferi  
acestea  si  gradul  de  atractivitate  al  localitătii,  ca  o consecinţă  directă  a  numărului  şi  calităţii  dotărilor  
publice,  condiţiilor  de  locuit,  gradul  de echipare edilitară a localităţii.  

Prognoza  demografică  pentru  comuna  Rifov  a  fost  realizată  dintr-o  perspectivă tendenţială  care  
presupune  constanţa  mortalităţii,  fertilităţii  şi  migraţiei,  în  sensul  menţinerii aceloraşi  tendinţe  specifice  
perioadei  2005-2013. 

Metoda de crestere biologica bazata pe cresterea naturala are caracter tendential si prevede evolutia 
populatiei in functie de sporul mediu anual.  

POPULATIA IN 2005  
(nr. persoane) 

POPULATIA IN 2013  
(nr. persoane) 

SPORUL MEDIU ANUAL 
(nr. persoane) 

POPULATIA IN 2024  
(nr. persoane) 

5487 5443 -27 5173 

Sporul mediu anual al populatiei in ultimii 9 ani, respectiv intervalul 2005-2013 este de -27 locuitori. 
Presupunând constant ritmul scaderii populaţiei cu 27 persoane pe an, aceasta va scadea în 2024 cu 270 de 
locuitori, ajungând la un efectiv de 5173 locuitori. 

Soldul mediu migrator in perioada 2005-2013 este unul negativ, care arata lipsa de atractivitate a 
localitatii. 

Cat despre evolutia populatiei in functie de structura pe grupe mari de varsta, se remarca in 2011 o 
uşoară superioritate numerica a grupei 45-64 ani fata de grupa 0-19, ceea ce inseamna ca inlocuirea 
generatiilor se poate realiza cu succes, raportul de substitutie fiind apropiat de 100% (96,09%). 

In contextul crizei economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exacta a evolutiei 
demografice. Proiectia evolutiei anterioare a populatiei pe un orizont de 10 ani arata un declin demografic in 
comuna Rifov. 

Însă o dezvoltare economică locală ulterioară va atrage după sine ridicarea nivelului de dotare şi 
echipare şi, implicit, mutaţii favorabile pe piaţa forţei de muncă, cu ecou pozitiv în populaţia stabilă a comunei 
Rifov.  

Toate acestea sustin necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale îmbunătăţirea  
potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă:  
-  facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii  
-  realizarea de programe/acţiuni pentru prevenirea migraţiei  
-  reabilitarea şcolilor şi dotarea lor conform standardelor europene  
-  recalificarea forţei de muncă şi a şomerilor în funcţie de cererea pieţei  
-  dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic  
-  dezvoltarea  meseriilor  tradiţionale  specifice,  profitând  de  existenţa  meşterilor populari  
-  accesarea  de  fonduri  nerambursabile  pentru  formarea  profesională  continuă  a populaţiei  
-  asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială  
-  îmbunătăţirea  sistemului  de  sănătate  prin  modernizarea  infrastructurii  şi  dotarea cu aparatură şi 
echipamente necesare  
-  încurajarea  parteneriatului  public-privat  pentru  oferirea  de  servicii  sociale alternative (prin proiecte 
finanţate de la UE)   
-  promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin (cu spaţii şi terenuri, de exemplu) pentru persoanele 
care încep să administreze o afacere  
-  atragerea  de  surse  de  fianţare  publice  şi  private  pentru  proeictele  de  dezvoltare locală   
  -  promovarea  turismului  şi  extinderea  reţelei  de  ferme  şi  gospodării  autorizate pentru practicarea 
agroturismului  
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O strategie viabilă de dezvoltare in domeniul resurselor umane nu se poate realiza fără sa avem in 
vedere principiile cadru de susţinere a dezvoltării capitalului uman: educaţia şi formarea profesională iniţială şi 
continuă. In acest context elaborarea unui plan cadru, care sa sublinieze necesitatea  implicări i  tuturor  
factorilor  responsabili  (instituţiile  statului,  administraţia  publica locală, universităţi, agenţi economici) în 
politica de dezvoltare a resurselor umane, în creşterea gradului  de  ocupare  şi  în  combaterea  excluziunii  
sociale  se  impune  ca  prioritate  pentru dezvoltarea şi transformarea comunei Rifov într-o alternativă viabilă 
de plasare a unei investiţii, crescând astfel gradul de atractivitate şi valorificând poziţia geostrategică a 
comunei.   
Dat fiind profilul agricol al economiei locale, acţiunile şi măsurile întreprinse se vor axa pe  valorificarea  
acestui  potenţial,  promovând  obţinerea  de  produse  ecologice,  competitive  pe piaţa  judeţeană  şi  
naţională.  O  importanţă  deosebită  o  are  dezvoltarea  meseriilor  tradiţionale, prin  existenţa  meşterilor  
populari.  Activităţile  economice  dezvoltate  prin  practicarea  acestor meserii pot sprijini şi dezvoltarea 
agroturismului, care are nevoie de o bază materială consolidată prin extinderea reţelei de ferme şi gospodării 
autorizate pentru practicarea acestui tip de turism.  

Tot pentru valorificarea durabilă a produselor din agricultură trebuie susţinut si animat centrul de 
consultanţă din comună si trebuie create premizele înfiinţării de asociaţii producătoare agricole sau 
zootehnice.  

Promovarea turismului în general şi a noi forme de turism (religios, ecologic, cultural-istoric, de 
agremet şi pescuit) reprezintă o oportunitate de dezvoltare a  economiei locale, însă numai cu condiţia 
îmbunătăţirii infrastructurii edilitare şi pregătirea populaţiei pentru oferirea de servicii  turistice  comparabile  
prin  calitate  cu  cele  oferite  de  concurenţii  lor,  din  localităţile învecinate. 
 
3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI  
 
1. Reţeaua rutieră 

Reteaua de drumuri de pe teritoriul comunei este satisfacatoare deservirii relatiilor comunei cu 
localitatile invecinate. Pe baza analizei situatiei existente se fac urmatoarele propuneri (plansa “6. 
Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie”): 

 largirea si modernizarea drumurilor (aliniament propus); 

 modernizarea unor intersectii; 

 modernizarea unor poduri din intravilan; 
 Se propun pentru modernizare 25 km de strazi pietruite.             
Strazi în intravilan propuse pentru modernizare: 
Sat Rifov: Ds 223, Ds 284, Ds 155, Ds 91, Ds 15, Ds 283, Ds 363, Ds 362, De 111 
Sat Mălăieşti: De 12/122/12, Ds 87, Ds 120, De 153, Ds 257, Ds 469, Ds 475, De 568, De 216, De 215/15, De 
218 
Sat Antofiloaia: Ds 257, Ds 46, De 67 
Sat Moara Domnească: Ds 194/1, Ds 66/1, De 249, De 332 
Sat Buchilaşi: Ds 119, De 78 
Sat Goga: Ds 442, De 56/8, Ds 364, Ds 342, Ds 293, Ds 292, Ds 230 
Sat Buda: De 512, De 471, Ds 397, Ds 378, Ds 364, Ds 325, De 430, De 553 
Sat Palanca: De 557, DCL 100, De 559/3, Ds 110, De 368/20, Ds 431, Ds 220, Ds 619, De 608/53, De 256/1 
Sat Sicrita: Ds 8, Ds 9, De 108, De 437, Ds 258, De 259, De 437 
Intersecţii propuse pentru modernizare: 
Sat Rifov: intersecţie DJ 139 cu Ds 15 
Sat Goga: intersecţie DJ 139 cu Ds 442 
Sat Palanca: intersecţie DJ 101D cu DC 81, intersecţie DJ 101D cu DCL 100 
Sat Buda: intersecţie DJ 101D cu Ds 364 
Sat Sicrita: intersecţie DC 83 cu DC 82, intersecţie DC 83 cu De 107, intersecţie DC 82 cu De 437, intersecţie 
DC 82 cu Ds 259 
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Poduri propuse pentru reabilitare: 
Sat Rifov: pârâul Ghighiu (De 111) 
Sat Mălăieşti: pârâul Cotâmboaica (DJ 139) 
Sat Moara Domnească: pârâul Cotâmboaica (DJ 101D) 
Sat Moara Domnească : HC 250 (DJ 101D) 
Sat Goga: pârâul Dâmbu (DJ 139) 
Sat Buda: pârâul Şoava (DJ 101D) 
 
2. Reţeaua feroviara nu este prinsa in politicile sau strategiile de dezvoltare ale comunei.  

Amplasarea construcţiilor faţă de calea ferată va respecta: 
- zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice este fasia de teren in limita de 20.00 m fiecare de o parte 
si de alta a axei caii ferate, asa cum este definita  in OUG 12/1998 cu modificarile si completarile ulterioare.  
- zona de protectie a infrastructurii feroviare publice este fasia de teren in limita de 100.00 m fiecare de o parte 
si de alta a axei caii ferate, asa cum este definita  in OUG 12/1998 cu modificarile si completarile ulterioare. 
- amplasarea clădirilor de locuit se va face cât mai departe de calea ferată, dincolo de zona de protecţie 
- pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va solicita obligatoriu avizul CNCF CRF SA. 

S-a preluat în planşa "3. Reglementări urbanistice – zonificare", ca propunere, proiectul "Lucrari de 
punere in siguranta a infrastructurii podului de la km 11+393, peste raul Teleajen, pe linia CF 804, Ploiesti - 
Sud- Urziceni si organizare de santier”, propus a fi realizat in jud. Prahova, raul Teleajen , comuna  Dumbrava, 
comuna Rifov , jud. Prahova, in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI 0290 ,,Coridorul Ialomitei”".  
 

Intrucât studiul căilor de comunicaţie şi transport are ca principal obiectiv fundamentarea planului 
urbanistic general "PUG – Comuna Rifov", metodologia aplicată este adaptată acestui scop, respectiv 
unele analize şi date de teren sunt limitate la strictu l necesar. Rezolvările de detaliu se vor stabili ulterior, 
prin elaborarea de studii la scări corespunzătoare: 1:2000... 1:500. 

 
Sectiune transversala A3, extravilan, km 50+519 – km 53+164, km 56+395 –km 61+117: 
Stanga+dreapta, din ax: 
1,5 m banda mediana 
0,5 m banda de ghidare 
7, 5 m parte carosabila 
0,5 m banda de ghidare 
2,5 m banda de stationare de urgenta 
0,5 m acostament 
0,75 m parapet metalic 
2,25 m zona marginala 
2,5 m sant 
1,5 zona de siguranta 
*aliniamentul este propus din ax la 25-45 m 
*limita zonei de protectie pentru activitatile care nu atrag trafic este de 50 fata de ax 
*limita zonei de protectie pentru activitatile care atrag trafic este de 50 m fata de marginea autostrazii 
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DJ 101D: Ploiesti Centru – Rifov – Moara Domneasca – Buda – Palanca – Fanari – Olari – Olarii 
Vechi – DJ 100B km 0+000 – km 28+050 
Drumul este in stare buna. 

   

DJ 101D in comuna Rifov 

Intrarea in comuna km 9+371 

Extravilan de la km 9+371 la km 10+118 

Zona propusa pentru introducere in intravilan de la km 10+118 la km 11+137 

Intravilan Malaiesti, Antofiloaia, Moara 
Domneasca 

de la km 11+137 la km 15+345 

Intersectie DJ 139 km 11+558 

Zona propusa pentru introducere in intravilan de la km 15+345 la km 15+484 

Extravilan de la km 15+484 la km 16+810 

Intersectie DC 90 dr. km 16+810 

Intravilan sate Buda, Palanca de la km 16+810 la km 22+093 

Extravilan de la km 22+093 la km 22+283 

Iesirea din comuna km 22+283 

       

DJ 101D TOTAL LUNGIME 12912 m 

DJ 101D INTRAVILAN 10649 m 

DJ 101D EXTRAVILAN 2263 m 

DJ 139: Centru Ploiesti – Centura Est – Berceni – Goga – Rifov – Pietrosani – DN 1, km 0+000 – km 
24+091 
Drumul este asfaltat,  in stare buna.  

   

DJ 139 in comuna Rifov 

Intrarea in comuna km 13+589 

Intravilan sat Goga de la km 13+589 la km 15+839 

Intersectie DC 86 st. km 15+760 

Extravilan de la km 15+839 la km 16+668 

Intersectie A3 km 16+376 

Intravilan sat Rifov, sat Malaiesti de la km 16+668 la km 19+821 

Intersectie DJ 101D km 17+888 

Iesirea din comuna km 19+821 
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DJ 139 TOTAL LUNGIME 6232 m 

DJ 139 INTRAVILAN 5403 m 

DJ 139 EXTRAVILAN 829 m 

 
DJ 101F: Valea Calugareasca (DN 1B) – Darvari – Coslegi – Dumbrava – Ciupelnita – Cornu de Sus 
– Cornu de Jos – Draganesti (DJ 100B), km 0+000 – km 21+650 
Drumul este asfaltat,  in stare buna, necesita unele reparatii. 

   

DJ 101F in comuna Rifov 

Intrarea in comuna km 14+159 

Extravilan de la km 14+159 la km 15+600 

Intersectie DC 84A st. km 14+377 

Intersectie DC 82 dr. km 15+600 

Iesirea din comuna km 15+600 

       

DJ 101F TOTAL LUNGIME 1441 m 

DJ 101F INTRAVILAN 0 m 

DJ 101F EXTRAVILAN 1441 m 

  
DC 86: DJ 139 (Dumbrava) – Antofiloaia – DJ 101D (Moara Domneasca), km 0+000 – km 2+500 
Drumul este asfaltat, in stare buna.  

   

DC 86 in comuna Rifov 

Originea drumului la intersectia cu DJ 139 km 0+000 

Intravilan sat Buchilasi de la km 0+000 la km 0+910 

Zona propusa pentru introducerea in intravilan de la km 0+910 la km 1+222 

Extravilan de la km 1+222 la km 1+753 

Intersectie cu A3 km 1+683 

Intravilan sat Antofiloaia de la km 1+753 la km 2+500 

Sfarsitul drumului intersectie cu DJ 101D km 2+500 

       

DC 86 TOTAL LUNGIME 2500 m 

DC 86 INTRAVILAN 1969 m 

DC 86 EXTRAVILAN 531 m 

DC 90: DJ 101D (Buda) – DJ 139 (Pietrosani), km 0+000 – km 5+100 
Drumul este asfaltat, in stare buna, necesita modernizare 

   

DC 90 in comuna Rifov 

Originea drumului la intersectia cu DJ 101D km 0+000 

Extravilan de la km 0+000 la km 1+464 

Iesirea din comuna km 1+464 

     

DC 90 TOTAL LUNGIME 1464 m 

DC 90 INTRAVILAN 0 m 

DC 90 EXTRAVILAN 1464 m 

 
DC 83: DJ 101D (Buda) – DJ 101F (Dumbrava), km 0+000 – km 4+000 
Drumul este asfaltat, necesita modernizare. 

   

DC 83 in comuna Rifov 

Originea drumului la intersectia cu DJ 101D km 0+000 
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Intravilan sat Buda de la km 0+000 la km 0+326 

Extravilan de la km 0+326 la km 1+908 

Intravilan sat Sicrita de la km 1+908 la km 2+708 

Intersectie cu DC 82 km 2+133 

Extravilan de la km 2+708 la km 3+986 

Iesirea din comuna km 3+986 

       

DC 83 TOTAL LUNGIME 3986 m 

DC 83 INTRAVILAN 1126 m 

DC 83 EXTRAVILAN 2860 m 

 
DC 82: DC 83 (Sicrita) - DJ 101F (Dumbrava), km 0+000 – km 3+000 
Drumul este asfaltat, necesita modernizare. 

   

DC 82 in comuna Rifov 

Originea drumului la intersectia cu DC 83 km 0+000 

Intravilan sat Sicrita de la km 0+000 la km 1+971 

Zona propusa pentru scoaterea din intravilan de la km 1+971 la km 2+442 

Intersectie cu A3 km 2+169 

Extravilan  de la km 2+442 la km 3+000 

Sfarsitul drumului la intersectia cu DJ 101F km 3+000 

       

DC 82 TOTAL LUNGIME 3000 m 

DC 82 INTRAVILAN 1971 m 

DC 82 EXTRAVILAN 1029 m 

     
DC 81: DJ 101D (Palanca) – Cornu de Sus (DJ 101F), km 0+000 – km 4+500 
In intravilanul comunei Rifov, drumul este asfaltat, necesita modernizare. 

   

DC 81 in comuna Rifov 

Originea drumului la intersectia cu DJ 101D km 0+000 

Intravilan sat Palanca de la km 0+000 la km 0+910 

       

DC 81 INTRAVILAN 910 m 

 
DC 84A: DJ 101F – Trestienii de Jos - Cioceni, km 0+000 – km 8+500 
Drumul necesita asfaltare si modernizare. 

   

DC 84A in comuna Rifov 

Originea drumului la intersectia cu DJ 101F km 0+000 

Extravilan de la km 0+000 la km 0+301 

       

DC 84A EXTRAVILAN 301 m 

 
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL  

 
Zonificarea generala a asezarilor ramane neschimbata insa, ca urmare a necesitatilor de dezvoltare, 

zonele functionale existente au suferit modificari prin marirea suprafetei intravilanului. Trupurile izolate ce 
constituiau propuneri nematerializate dispar, introducandu-se noi trupuri destinate satisfacerii nevoilor de 
echipare tehnico-edilitara (gospodarie de apa, captare de apa subterana si 2 statii de epurare). 

Limita intravilanului localitatilor comunei Rifov se modifica, astfel ca noua limita include toate 
suprafetele de teren ocupate de constructii, precum si suprafetele de teren necesare dezvoltarii pentru 
urmatorii 5-10 ani. 
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In plansa “3. Reglementari urbanistice-zonificare” sunt prezentate propunerile si reglementarile 
urbanistice pentru comuna in functie de nevoia de dezvoltare si de particularitatea sa.  

Extinderea intravilanelor existente cu 67,35 ha vine in intampinarea unor cereri in acest sens (noi 
lotizari pentru locuinte in zone interesante, noi zone industriale, turistice cu respectarea normelor de protectie 
a mediului, noi dotari edilitare si de alta natura etc). 
          Bilantul final arata ca la intravilanul existent, prin amenajari functionale, vor creste suprafetele 
destinate  locuirii, serviciilor si spatiilor verzi si vor scadea, modifica sau disparea alte zone, ca urmare a 
inlaturarii disfunctionalitatilor semnalate. 
 

SITUATIA PROPUSA A  
TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU 

T1 

SAT RESEDINTA RIFOV 

251,30 
SAT COMPONENT ANTOFILOAIA 

SAT COMPONENT MALAIESTI 

SAT COMPONENT MOARA DOMNEASCA 

T2 
SAT COMPONENT BUCHILASI 

85,74 
SAT COMPONENT GOGA 

T3 ZONA LOCUINTELOR 0,35 

T4 CANTON SILVIC 0,16 

T5 
SAT COMPONENT BUDA 

175,02 
SAT COMPONENT PALANCA 

T6 GOSPODARIE DE APA PROPUSA 0,11 

T7 CAPTARE APA SUBTERANA 0,01 

T8 CANTON SILVIC 0,21 

T9 STATIE EPURARE PROPUSA 0,26 

T10 SAT COMPONENT SICRITA 56,81 

T11 CANTON SILVIC 0,75 

T12 CANTON SILVIC 0,61 

TOTAL 571,33 

 
 
 
 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV  
AL UNITATII DE  

BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 

Agricol Neagricol   

Total 
Arabil Pasuni Padure Ape Drumuri 

Cai 
ferate 

Curti 
Constr. 

Neprod. 

EXTRAVILAN 2108.20 391.57 859.99 132.93 99.27 7.99 3.20 0.48 3603.63 

INTRAVILAN 290.68 7.4 0 4.56 51.85 0.21 216.63 0 571.33 

TOTAL 2,398.88 398.97 859.99 137.49 151.12 8.2 219.83 0.48 4174.96 

% din total 57.46% 9.56% 20.60% 3.29% 3.62% 0.20% 5.27% 0.01% 100.00% 
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS 

ZONE 
FUNCTIONALE 

SITUATIE PROPUSA 

RIFOV ANTOFILOAIA BUCHILASI  BUDA GOGA MALAIESTI 
MOARA 

DOMNEASCA 
PALANCA SICRITA 

TRUPURI 
 IZOLATE 

TOTAL 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

Supr. 
(Ha) 

Supr. 
(%) 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI  
COMPLEMENTARE 

27.04 58% 12.75 27% 17.18 64% 44.49 64% 45.63 77% 61.90 44% 36.21 86% 75.26 179% 34.74 82% 0.36 1% 355.57 62% 

ZONA UNITATI AGRICOLE 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

ZONE INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.12 0% 0.00 0% 1.12 0% 

INSTITUTII PUBLICE SI 
SERVICII  
DE INTERES PUBLIC 

0.34 1% 0.12 0% 0.39 1% 1.14 2% 0.59 1% 0.78 1% 1.40 3% 0.66 2% 0.36 1% 1.57 4% 7.35 1% 

CAI DE COMUNICATIE SI 
TRANSPORT  
- STRAZI 

4.10 9% 2.24 5% 2.29 9% 8.02 12% 4.90 8% 11.63 8% 4.45 11% 9.63 23% 4.85 12% 0.00 0% 52.11 9% 

CAI DE COMUNICATIE SI 
TRANSPORT  
- CAI FERATE 

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.21 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.21 0% 

GOSPODARIRE 
COMUNALA, CIMITIRE 

0.00 0% 0.67 1% 0.00 0% 0.87 1% 0.62 1% 0.70 0% 0.00 0% 1.07 3% 0.68 2% 0.00 0% 4.61 1% 

TERENURI AGRICOLE IN 
INTRAVILAN 

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

ZONA ECHIPARE 
TEHNICO-EDILITARA 

0.03 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.61 1% 0.00 0% 0.53 1% 1.17 0% 

APE 1.85 4% 0.10 0% 0.00 0% 0.29 0% 0.83 1% 0.79 1% 0.10 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.96 1% 

TERENURI 
NEPRODUCTIVE 

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

SPATII PLANTATE, 
AGREMENT, SPORT 

0.06 0% 0.66 1% 0.50 2% 0.27 0% 0.53 1% 0.34 0% 0.00 0% 1.18 3% 0.55 1% 0.00 0% 4.09 1% 

TERENURI FORESTIERE 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 

ZONE MIXTE - LOCUINTE 
SI SERVICII 

6.48 14% 4.26 9% 3.42 13% 13.39 19% 4.56 8% 25.96 18% 0.00 0% 17.18 41% 15.51 37% 0.00 0% 90.76 16% 

ZONE MIXTE - INDUSTRIE 
SI SERVICII 

0.00 0% 0.00 0% 2.96 11% 0.48 1% 0.00 0% 34.85 25% 0.00 0% 0.21 0% 0.00 0% 0.00 0% 38.50 7% 

ZONE MIXTE - SPATII 

VERZI SI SERVICII 
6.70 14% 0.00 0% 0.00 0% 0.27 0% 1.13 2% 3.78 3% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 11.88 2% 

TOTAL 46.60 100% 20.80 100% 26.74 100% 69.22 100% 59.00 100% 141.74 100% 42.16 100% 105.80 100% 56.81 135% 2.46 100% 571.33 100% 
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Locuinte 
 

Zonele propuse pentru locuinte se măresc. Pentru stimularea economiei locale se introduc zonele 
pentru locuinte şi instituţii/servicii, ca intervenţie urbanistică în sprijinul formării unor mici nuclee de dezvoltare.  

Se propune înfiintarea unui cartier de locuinte pentru tinerii defavorizati in satul Palanca. 
Se propune reabilitarea finisajelor cladirilor existente. Noile insertii de cladiri de locuit nu vor modifica 

aspectul general al satului.  
 

Institutii si servicii 
 

Zona institutiilor si serviciilor nu isi modifică substanţial suprafata, dar obiectivele existente se propun 
pentru reabilitare, modernizare sau schimbarea destinaţiei pentru clădirile abandonate, astfel: 
- Reabilitare grădiniţă Sicrita 
- Execuţie instalaţie termica grădiniţă Palanca 
- Reabilitare cămin cultural Buda 
- Mansardare dispensar uman Buda 
- Amenajarea unei săli de festivităţi în satul Rifov, în fostul sediu al primăriei 
- Amenajarea unui spaţiu destinat recreerii în localul fostei şcoli din satul Rifov 
 Se propun şi obiective noi: 
- Construire cămin cultural Palanca  
- Construire creşe în Buda şi Moara Domnească 
- Înfiinţare centru after school în clădire fostei şcoli din satul Buda 
- Amenajarea unei săli de sport în zona centrală propusă, lângă sediul primăriei, în satul Moara Domnească 
 
Unitati industriale 
 

În număr mic, unităţile industriale sunt dispersate în satele comunei şi ocupă parcele individuale.  
În perspectiva unei dezvoltări ulterioare, s-a creat zona pentru unităţi industriale nepoluante şi 

instituţii/servicii, zonă compactă în extremitatea nordică a satului Mălăieşti, de-a lungul drumului judeţean DJ 
101D. Amplasamentul în cadrul comunei al acestei zone beneficiază de avantajul de a se afla la distanţa cea 
mai mică de Ploieşti şi de faptul că un potenţial trafic intens generat de activităţile economice nu va traversa 
intravilanele comunei. 
 
Gospodarie comunala  
 
- Se propun platforme de precolectare a deseurilor 
 
Ape 
 
- Se propune executarea de lucrari hidrotehnice de aparare a malurilor pe cursurile apelor ce traverseaza 
intravilanul localitatilor 

 
Zona echipare tehnico-edilitare 
 
- Se propune construirea a două statii de epurare; 
- Se propun retele de canalizare pe toate strazile; 
- Se propun două captări de apă subterană 
- Se propun retele de alimentare cu apa pe toate strazile; 
- Se propune magistrala de gaze; 
- Se propun retele de gaze pe toate strazile; 
- Se propune extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica pe toate strazile; 
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- Se propune extinderea iluminatului stradal pe toate strazile; 
 
Spatii verzi şi agrement 
 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului şi a ambianţei urbane, suprafaţa ocupată de spaţii verzi va 
creste pe seama crearii de aliniamente de arbori si arbusti de-a lungul arterelor de circulatie.  

Se propun şi următoarele obiective noi: 
- Amenajarea unui parc pentru activităţi sportive in satul Goga, langa scoala, pe terenul cu suprafata de 0,53 
ha apartinand domeniului public al comunei Rifov 
- Construirea unui mini teren de fotbal în satul Moara Domnească 
 
Cai de comunicatie si transporturi 
 
- Modernizarea şi/sau asfaltarea unor strazi, rezolvarea unor intersectii necorespunzatoare si modernizarea 
unor podete 
 
3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

 
Masuri pentru reducerea riscului seismic: 
-Punerea in siguranta a constructiilor care prezinta pericol de instabilitate si care adapostesc un 

numar important de oameni. 
-Creearea unor spatii tampon pentru adapostirea provizorie a locatarilor, in cazul necesitatii parasirii 

temporare a locuintelor, pe timpul executarii lucrarilor de interventie sau in caz de cutremur. 
-Inventarierea si expertizarea cladirilor cu risc la un seism de intensitate mare. 
 -Completarea cadrului organizatoric pentru luarea masurilor de urgenta post seism. 
-Masuri de imbunatatire a informarii populatiei si a factorilor de decizie la nivele diferite (local si 

central) asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic si de masurile de reducere a acestuia. 
Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după producerea cutremurului de pământ: 

Nr. 
crt. 

Activitati 

desfasurate 

Planificarea 
activitatilor 

Cine executa 
Cu cine 

colaboreaza 

1. Monitorizarea in permanenta a 
zonelor afectate 

Permanent Personalul care 
asigura permanenta 

Membrii C.L.S.U. si 
SVSU 

2. Asigurarea informării permanente 
a populaţiei despre masurile 
urgente ce se impun 

Permanent Preşedintele C.L.S.U.  Membrii C.O.A.T. 
Membrii S.V.S.U. 

3. Asigurarea cazarii, aprovizionării 
cu hrana , apa potabila , bunuri de 
stricta necesitate , distribuirea de 
ajutoare umanitare , persoanelor 
sinistrate (cand situatia impune ) 

Permanent Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii   

Membrii C.O.A.T., 
SVSU si C.L.S.U., 
salariati ai primariei 
delegati de primar, 
Şeful postului de 
politie Rifov, 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Prahova 

4. Refacerea si repunerea in 
funcţiune a conductelor si 
instalaţiilor de alimentare cu apa 
potabila, energie electrica, gaze 
naturale, in zonele afectate (daca 
este cazul) 

Imediat ce situatia 
permite 

Echipe specializate 
ale societatilor de 
distributie; 

Membrii  SVSU si 
locuitori ai comunei 
Rifov 
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5. Demolarea lucrarilor de aparare 
care impiedica desfasurarea 
normala a activitatilor si 
recuperarea materialelor care pot 
fi utilizate pentru reabilitarea 
acestora 

Imediat ce situatia 
permite 

Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii,  referentul 
cu urbanismul din 
cadrul primariei 

Membrii  SVSU si 
locuitori ai comunei 
Rifov 

6. Menţinerea în continuare a 
restricţiilor privind consumul de 
apă şi alimente din surse 
neavizate 

Permanent Cadrele medicale de 
la dispensarul 
comunal, membrii 
CLSU 

Membrii  SVSU si 
locuitori ai comunei 
Rifov 

7. Mentinerea in continuare a 
masurilor de paza a bunurilor 
locuitorilor, atat a celor care au 
fost evacuate cat si a celor care 
nu au putut fi evacuate , precum si 
asigurarea ordinii publice atat in 
zonele afectate cat si locaţiile 
stabilite pentru evacuaţi 

Permanent Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii   

Şeful postului de 
politie Rifov, 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Prahova 

8. Repartizarea eficienta in 
continuare a forţelor si mijloacelor 
de intervenţie, puse la dispoziţie 

Permanent Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii  

Membrii C.O.A.T. si 
C.L.S.U.  

9. Asigurarea cu mijloace de trans - 
port si materiale de interventie 

Permanent                                    Preşedintele 
C.L.S.U. si 
preşedintele Centrului 
de Centrului de 
Conducere si 
coordonare a 
Evacuarii   

Managerii societa-
tilor de pe raza co-
munei care pot 

pune la dispoziţie 
mijloacele si mate-
rialele solicitate 

10. Asigurarea cu fonduri băneşti 
pentru susţinerea activitatilor de 
evacuare , prin solicitarea de 
suplimentare a sumelor , de la 
institu- tiile abilitate ( Prefectura, 
Consiliul Judeţean Prahova, 
Societatea de Cruce Roşie , etc.) 

Permanent Preşedintele C.L.S.U.  Membrii CLSU, 
salariati ai primariei 
delegati de Primar  

11. Evaluarea pagubelor fizice si valo-
rice determinate de cutremur 

Imediat ce situatia 
permite 

Preşedintele C.L.S.U  Membrii C.L.S.U., 
salariaţi ai Primariei 
delegaţi de Primar 

12. Repunerea in funcţiune a obiecti - 
velor social - economice afectate 

Imediat ce situatia 
permite 

Membrii C.L.S.U. Managerii obiecti-
velor social - 
economice 

13. Sprijinirea populaţiei pentru refa-
cerea sau repararea gospodăriilor 
avariate sau distruse de seism 

Imediat ce situatia 
permite 

Membrii C.L.S.U. Locuitori ai comu-
nei, alte forte de 
interventie primite in 
sprijin 

14. Acordarea in continuare a asisten-
tei medicale a populaţiei 

Permanent Medicii si asistentii de 
la dispensarele de pe 
raza comunei 

Secţiile de speciali-
tate de la Spitalele 
din Ploieşti 
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15. Acordarea asistentei medicale ve-
terinare a animalelor si păsărilor 
evacuate in locaţiile prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul 
veterinar de la dispen 
sarul veterinar Buda 

Direcţia Sanitar 
Veterinara Prahova 

16. Acordarea asistentei religioase si 
inhumarea eventualelor cadavre 

Imediat ce situatia 
permite 

Preoţii din parohiile 
acestora 

Preşedintele 
C.L.S.U., 
preşedintele 
Centrului de Condu 
cere si Coordonare a 
Evacuarii, salariati ai 
primariei delegati de 
primar 

17. Colectarea cadavrelor de 
animale şi păsări moarte în urma 
prăbuşirii anexelor gospodăreşti 
şi incinerea- rea acestora în 
locuri special amenajate 

Imediat ce situatia 
permite 

Medicul si asistentul 
veterinar de la dispen 
sarul veterinar Buda 

Locuitori ai comu-
nei, alte forte de 
interventie primite in 
sprijin 

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI RIFOV ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2013“ 

                 
Zonele afectate de inundatii 
  
Se vor efectua lucrari  de degajare si reprofilare a albiilor retelelor hidrografice: 

 Curatarea sectiunii albiei minore, de obiecte straine: gunoaie si deseuri de toate tipurile, plutitori 
cum ar fi, copaci smulsi din radacina si adusi de viituri, etc,  

 Profilarea albiei minore cu ajutorul utilajelor specializate de sapare, dragare, prin distribuirrea 
uniforma a materialului pietros (agregate minerale, aduse de apa) si degajarea materialului aluvionar, inclusiv 
transportul acestuia in locatii special stabilite, 

 Aceste lucrari se vor executa astfel incat, albia minora sa capete o forma cat mai regulata, fara 
elemente geometrice care sa conduca la eroziuni accelerate ale malurilor, in urma cresterii vitezei de curgere 
(pantei hidraulice) 

In scopul asigurarii stabilitatii si integritatii digurilor, barajelor si a altor lucrari de aparare impotriva 
actiunilor distructive ale apelor, se interzic: 

a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrari de aparare, ca si 
din zonele de protectie a acestora; 

b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje si pe alte lucrari de aparare; 
c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau in albii minore, in zonele in care sint executate lucrari 

hidrotehnice si in zonele de protectie a acestora; 
 d) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie, in zona captarilor de apa din riu, a 

captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari de arta. 
Cu acordul Regiei Autonome "Apele Romane" sint permise: 
a) depozitarea de materiale si executarea de constructii pe diguri, baraje si in zona altor lucrari de 

aparare; 
b) circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate 

pentru astfel de actiuni; 
c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrari de aparare cu conducte, linii sau 

cabluri electrice sau de telecomunicatii, cu alte constructii sau instalatii care pot slabi rezistenta lucrarilor sau 
pot impiedica actiunile de aparare. 

 
Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după producerea inundatiilor: 

Nr. 
crt. 

Activitati 

desfasurate 

Planificarea 
activitatilor 

Cine executa 
Cu cine 

colaboreaza 

1. Monitorizarea in permanenta a 
zonelor afectate 

Permanent Personalul care 
asigura permanenta 

Membrii C.L.S.U. si 
S.V.S.U. 
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2. Asigurarea informării permanente 
a populaţiei despre masurile 
urgente ce se impun 

Permanent Preşedintele C.L.S.U.  Membrii C.O.A.T. si 
S.V.S.U. 

3. Asigurarea cazarii, aprovizionării 
cu hrana , apa potabila , bunuri de 
stricta necesitate , distribuirea de 
ajutoare umanitare , persoanelor 
sinistrate (cand situatia impune ) 

Permanent Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii   

Membrii C.O.A.T. si 
C.L.S.U., salariati ai 
primariei delegati de 
primar, Şeful postului 
de politie Rifov, 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Prahova 

4. Refacerea si repunerea in 
funcţiune a conductelor si 
instalaţiilor de alimentare cu apa 
potabila, energie electrica, in 
zonele afectate  

Imediat ce situatia 
permite 

Echipe specializate 
ale societatilor de 
distributie; 

Membrii S.V.S.U. si 
locuitori ai comunei 
Rifov 

5.  Evacuarea apelor rezultate din 
inundatii din subsolurile si incintele 
institutiilor, obiectivelor 
economico-sociale si de pe 
terenurile agricole prin punerea in 
functiune a mijloacelor specifice 
de pompare mobile si amenajarea 
santurilor de scurgere 

Imediat ce situatia 
permite 

Echipe specializate 
proprii si ale 
institutiilor comunale 
precum si cele 
solicitate ca sprijin 

Membrii S.V.S.U si 
locuitori ai comunei 
Rifov 

6. Demolarea lucrarilor de aparare 
care impiedica desfasurarea 
normala a activitatilor si 
recuperarea materialelor care pot 
fi utilizate pentru reabilitarea 
acestora  

Imediat ce situatia 
permite 

Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii Primarul 
referent cu 
urbanismul din cadrul 
primariei 

Membrii S.V.S.U si 
locuitori ai comunei 
Rifov 

7. Menţinerea în continuare a 
restricţiilor privind consumul de 
apă şi alimente din surse 
neavizate 

Permanent Cadrele medicale de 
la dispensarul 
comunal, membrii 
CLSU 

Membrii S.V.S.U si 
locuitori ai comunei 
Rifov 

8. Mentinerea in continuare a 
masurilor de paza a bunurilor 
locuitorilor, atat a celor care au 
fost evacuate cat si a celor care 
nu au putut fi evacuate, precum si 
asigurarea ordinii publice atat in 
zonele afectate cat si locaţiile 
stabilite pentru evacuaţi 

Permanent Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii   

Şeful postului de 
politie, Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Prahova 

9. Repartizarea eficienta in 
continuare a forţelor si mijloacelor 
de intervenţie, puse la dispoziţie 

Permanent Preşedintele C.L.S.U. 
si preşedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii  

Membrii C.O.A.T. si 
C.L.S.U.  
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10. Asigurarea cu mijloace de trans - 
port si materiale de interventie 

Permanent                                    Preşedintele 
C.L.S.U. si 
preşedintele Centrului 
de Centrului de 
Conducere si 
coordonare a 
Evacuarii   

Managerii societa-
tilor de pe raza co-
munei care pot pune 
la dispoziţie 
mijloacele si mate-
rialele solicitate 

11. Asigurarea cu fonduri băneşti 
pentru susţinerea activitatilor de 
evacuare, prin solicitarea de supli-
mentare a sumelor, de la 
institutiile abilitate (Prefectura, 
Consiliul Judeţean Prahova, 
Societatea de Cruce Roşie, etc.) 

Permanent Preşedintele C.L.S.U.  Membrii C.L.S.U., 
salariati ai Primariei 
delegati de Primar  

12. Evaluarea pagubelor fizice si valo-
rice determinate de cutremur 

Imediat ce situatia 
permite 

Preşedintele C.L.S.U  Membrii C.L.S.U., 
salariaţi ai Primariei 
delegaţi de Primar 

13. Repunerea in funcţiune a 
obiectivelor social - economice 
afectate 

Imediat ce situatia 
permite 

Membrii C.L.S.U. Managerii 
obiectivelor social - 
economice 

14. Sprijinirea populaţiei pentru refa-
cerea sau repararea gospodăriilor 
avariate sau distruse de seism 

Imediat ce situatia 
permite 

Membrii C.L.S.U. Locuitori ai comu-
nei, alte forte de 
interventie primite in 
sprijin 

15. Acordarea in continuare a asisten-
tei medicale a populaţiei 

Permanent Medicii si asistentii de 
la dispensarele de pe 
raza comunei 

Secţiile de speciali-
tate de la Spitalele 
din Ploieşti 

16. Acordarea asistentei medicale ve-
terinare a animalelor si păsărilor 
evacuate in locaţiile prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul 
veterinar de la dispen 
sarul veterinar Vadu 
Sapat 

Direcţia Sanitar 
Veterinara Prahova 

17. Acordarea asistentei religioase si 
inhumarea eventualelor cadavre 

Imediat ce situatia 
permite 

Preoţii din parohiile 
acestora 

Preşedintele 
C.L.S.U., 
preşedintele 
Centrului de Condu 
cere si Coordonare a 
Evacuarii, salariati ai 
primariei delegati de 
primar 

18. Colectarea cadavrelor de 
animale şi păsări moarte în urma 
prăbuşirii anexelor gospodăreşti 
şi incinerea- rea acestora în 
locuri special amenajate 

Imediat ce situatia 
permite 

Medicul si asistentul 
veterinar de la dispen 
sarul veterinar Buda 

Membrii S.V.S.U si 
locuitori ai comunei, 
alte forte de 
interventie primite in 
sprijin 

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI RIFOV ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2013“ 

 
Zone afectate de alunecari de teren 

Nu exista zone cu potential risc la alunecari. 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
 
            3.9.1. Gospodarirea apelor 
 
 Zonele afectate de inundatii ca urmare a revarsarii cursurilor de apa si drenajului insuficient al apelor 
provenite din precipitatii sau din stratul acvifer freatic sunt cuprinse in Planul de aparare impotriva inundatiilor 
al comunei. 
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Zona de lunca se dezvolta de-a lungul vailor Prahovei si Teleajenului si constituie limita naturala a  
teritoriului administrativ la vest si est. Prezinta numeroase meandre insotite de maluri concave si convexe, la 
fel ca si afluentii sai. Paralel cu adancimea, merge si largirea luncii care ajunge 200 - 450 m in zona.  
            Pozitionarea localitatilor din cadrul comunei Rifov la confluenta raurilor Prahova cu Telejean ,in zona 
Campiei de subsidenta, care coboara anual cu o rata de cca. 2-5 mm, face ca cel mai mare risc natural sa fie 
reprezentatde viiturile de pe aceste cursuri de apa. 
           In vederea asigurarii impotriva inundatiilor sunt necesare lucrari de regularizare a albiilor raurilor 
Prahova si mai ales Telejen si indiguire a malurilor pentru cresterea vitezei de scurgere a apelor pe firul 
devale. Inaltimea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor va fi dimensionata pentru debitele cu probabilitatea 
de depasire de 1% si 5%. 

Lucrarile propuse trebuie sa fie corelate cu propunerile din Schema Cadru de Amenajare si 
Management a Bazinului Hidrografic Ialomita-Buzau. 
           Se propune efectuarea de  lucrari  de degajare si reprofilare a albiilor retelelor hidrografice: 

 Curatarea sectiunii albiei minore, de obiecte straine: gunoaie si deseuri de toate tipurile, plutitori 
cum ar fi, copaci smulsi din radacina si adusi de viituri, etc,  

 Profilarea albiei minore cu ajutorul utilajelor specializate de sapare, dragare, prin distribuirrea 
uniforma a materrialului pietros (agregate minerale, aduse de apa) si degajarea materialului 
aluvionar, inclusive transportul acestuia in locatii special stabilite, 

 Aceste lucrari se vor executa astfel incat, albia minora sa capete o forma cat mai regulate, fara 
elemente geometrice care sa conduca la eroziuni accelerate ale malurilor, in urma cresterii vitezei 
de curgere (pantei hidraulice) 

                    In scopul asigurarii stabilitatii si integritatii digurilor, barajelor si a altor lucrari de aparare 
impotriva actiunilor distructive ale apelor, se interzic: 
a) extragerea pamintului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrari de aparare, ca si din 
zonele de protectie a acestora; 
b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje si pe alte lucrari de aparare; 
c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau in albii minore, in zonele in care sint executate lucrari 
hidrotehnice si in zonele de protectie a acestora; 
 d) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie, in zona captarilor de apa din riu, a captarilor 
cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari de arta. 
             Cu acordul Administratiei Nationale "Apele Romane" sunt permise: 
a) depozitarea de materiale si executarea de constructii pe diguri, baraje si in zona altor lucrari de 
aparare; 
b) circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru 
astfel de actiuni; 
c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrari de aparare cu conducte, linii sau 
cabluri electrice sau de telecomunicatii, cu alte constructii sau instalatii care pot slabi rezistenta lucrarilor 
sau pot impiedica actiunile de aparare. 

 
Se propun a se efectua lucrari hidrotehnice de consolidare ale albiilor pentru a preveni fenomenele de 

inundabilitate si eroziune maluri:  
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 1890 m pentru 
aparare autostrada si trup izolat -3 ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 165 m pentru 
aparare autostrada; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 178 m pentru 
aparare sat Moara Domneasca in partea de S; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 1285 m pentru 
aparare DJ 101D si sat Buda in partea de N; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 3340 m pentru 
aparare sat Buda; 
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- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 206 m pentru 
aparare sat Sicrita in partea de N-V ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (extravilan), pe raul Teleajen cu o lungime de 1833 m pentru 
aparare sat Sicrita; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (intravilan), pe paraul Dambu cu o lungime de 958 m pentru 
aparare sat Goga in partea centrala; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe paraul Dambu cu o lungime de 602 m pentru 
aparare sat Goga in partea centrala; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (extravilan), pe paraul Dambu cu o lungime de 2177 m 
pentru aparare sat Buchilasi ; 
- se propun lucrari hidrotehnice (intravilan), pe Hc 39/21,  cu o lungime de 315 m pentru aparare sat Goga in 
partea de N-V ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe Hc  250,  cu o lungime de 270 m pentru 
aparare sat Moara Domneasca in partea de S ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (intravilan si extravilan), pe Hc  250,  cu o lungime de 223 m 
pentru aparare sat Moara Domneasca in partea de S ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe Paraul Cotamboaica,  cu o lungime de 147 m 
pentru aparare sat Moara Domneasca in partea de S ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (intravilan si extravilan), pe Paraul Ghighiu,  cu o lungime de 
2634 m pentru aparare sat Malaiesti in partea de S-E ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan si extravilan), pe Paraul Ghighiu,  cu o lungime de 
1447 m pentru aparare sat Rifov in partea de V ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe Hc  15 ,  cu o lungime de 376 m pentru 
aparare sat Rifov in partea de V ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (intravilan si extravilan), pe Hc  15 ,  cu o lungime de 388 m 
pentru aparare sat Rifov in partea de V ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (intravilan), pe Hr,  cu o lungime de 752 m pentru aparare 
sat Rifov in partea de E ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura dreapta (intravilan si extravilan), pe Paraul Cotamboaica,  cu o 
lungime de 435 m pentru aparare sat Malaiesti in partea de S-E ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe Paraul Cotamboaica,  cu o lungime de 1215 m 
pentru aparare sat Malaiesti in partea de S-E ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe Paraul Soava,  cu o lungime de 359 m pentru 
aparare sat Buda in partea centrala ; 
- se propun lucrari hidrotehnice pe latura stanga (intravilan), pe Paraul Soava,  cu o lungime de 318 m pentru 
aparare sat Buda in partea centrala ; 
 

Se va tine cont de zonele de protectie a cursurilor de apa, conform ‘’Legii Apelor’’ 107/1996 
actualizata. 
 Lucrarile se vor realiza in baza studiilor de specialitate, prin grija beneficiarului sau a administratorilor 
zonali.  

 
     3.9.2. Alimentarea cu apa 
 

Pentru satele Buda si Palanca exista un studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa, elaborat de 
S.C. SANTEDIL PROIECT S.R.L. Ploiesti, titlul proiectului fiind: „Prima infiintare retea de alimentare cu apa, 
satele Buda si Palanca, comuna Rifov, judeful Prahova”. 

Proiectul a avut un caracter limitativ, deoarece implementarea acestuia urma sa se faca cu fonduri ale 
U.E. Fondurile europene pentru acest gen de proiecte au avut o valoare insuficienta pentru introducerea 
alimentarii cu apa in intreaga localitate, din acest motiv si tema proiectului a inclus o zona mica a localitati i, 
respectiv satele Buda si Palanca, insa nici acest proiect nu a fost implementat. 
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 Modul de alimentare cu apa al comunei trebuie sa tina seama de repartitia in teritoriu a satelor 
componente, respectiv de amplasamentul grupurilor din care fac parte acestea. 
 Comuna Rifov cuprinde 9 sate, respectiv Rifov, Antofiloaia, Moara Domnească, Buda, Palanca, Goga, 
Buchilaşi, Rifov, Mălăieşti si Sicrita. 
 Satele Antofiloaia, Moara Domnească, Buda si Palanca sunt situate de-a lungul drumului judetean DJ 
101D; 
 Satele Goga, Buchilaşi, Rifov si Mălăieşti sunt amplasate de-a lungul drumului judetean DJ 139; 
 Singurul  sat  izolat  este  Sicrita,  amplasat  pe  malul  stâng  al  Teleajenului,  separat  de celelalte  
opt  sate  componente  ale  comunei.   

Propunerea de alimentare cu apa a comunei va avea la baza dispunerea localitatilor in teritoriu, 
tinandu-se insa cont si de existenta terenului disponibil din domeniul public al comunei Rifov, suficient ca 
extindere pentru amplasarea forajelor fara a intra in interferenta la exploatare. 

S-a optat pentru realizarea a doua microsisteme de alimentare cu apa, satele fiind repartizate in 
cadrul acestora astfel: 

 Micosistemul 1 care cuprinde satele Goga, Rifov, Malaiesti, Buchilasi, Antofiloaia si Moara 
Domnească; 

 Microsistemul 2 care cuprinde satele Buda, Palanca si Sicrita. 
Motivul principal pentru propunerea de mai sus il constituie lipsa imobilelor pe DJ 101D, pe o lungime 

de cca. 2 km., intre satele Moara Domneasca si Buda, realizarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata 
fiind costisitoare si neeconomicoasa in exploatare. 

Prin prezentul PUG, in cadrul fiecarui microsistem se prevede realizarea captarii prin foraje de 
alimentare cu apa, a gospodariei de apa si a retelelor de distributie. 

Captarea si gospodaria de apa pentru microsistemul 1, respectiv satele Goga, Rifov, Malaiesti, 
Buchilasi, Antofiloaia si Moara Domnească vor fi amplasate pe terenul ce apartine domeniului public al 
comunei Rifov, in zona centrala a satului Malaiesti, la cca. 820 m. de malul stang al paraului Cotamboaica. 

Captarile si gospodaria de apa pentru microsistemul 2, respectiv satele Buda, Palanca si Sicrita vor fi 
amplasate pe terenuri ce apartin domeniului privat al persoanelor fizice si juridice, in partea de nord vest a 
satului Buda la o distanta de 670 m de intravilan, pe malul stang al paraului Soava. 

Debitele caracteristice pentru cele doua microsisteme sunt: 
Microsistemul 1 

Qzi max. =  583,20 mc/zi; 6,75 l/s;  
Qo max    =   44,08 mc/h;  12,38 l/s. 

Microsistemul 2 
Qzi max. =  248,40 mc/zi; 2,88 l/s;  
Qo max    =   24,06 mc/h;  6,68 l/s. 

 
Microsistemul 1 

Elementele  principale  ale sistemului centralizat de alimentare cu apa ale microsistemului 1 sunt: 
a./ captarea  
b./ conducta de aductiune dintre puturi  
c./ rezervor de inmagazinare  
d / grup de exploatare (statie pompare + statie clorinare) 
e/ retele tehnologice 
f./ retele de distributie 
h/ utilitati 

Rezervorul si grupul de exploatare alcatuiesc gospodaria de apa. 
Parcela pe care se afla echipamentele tehnice are suprafata de 4957.20 mp si apartine domeniului 

public al primariei. 
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 Captarea apei 
 Microsistemul 1 de alimentare propus va avea ca sursa de apa un foraj de medie adancime (cca. 
120m), care va avea un debit de aproximativ 11 l/s.  

 Stabilirea programului de constructie a forajului se va realiza numai dupa efectuarea carotajului 
geofizic. 
 Forajul va avea urmatoarea structura constructive ipotetica: 
- coloana de ghidaj si izolare strate acvifere Dn. 500 mm. pe intervalul 0,00 – 10,00 m; 
- coloana  definitiva de exploatare din PVC Ø  200 x  9,6 mm, R10; 
- coloana filtranta din filtre spirala cu fanta continua Φ 200 mm. din otel inoxidabil tip AISI 304 sau AISI 316, cu 
rol de a permite accesul apei in foraj, fantele avand dimensiunile stabilite functie de granulometria orizonturilor 
poros permeabile; 
- centrori pentru asigurarea verticalitatii coloanei tubate fata de peretii gaurii de sonda; 
 - coroana de pietris margaritar, din spatele coloanei de exploatare cu rol de protectie contra blocarii filtrelor si 
a innisiparii, constituita din  nisip cuartos cu granulatia  functie de granulometria stratelor acvifere; 
 - decantor pentru depunerea suspensiilor; 
- cimentare pentru izolare strat acvifer freatic. 
    Pentru saparea forajului de alimentare cu apa se va folosi metoda forajului hidraulic cu circulatie 
inversa. 
    Pe baza investigatiilor geofizice de sonda si in corelatie cu descrierea litologica se va  stabili 
programul de constructie a putului, iar premergator introducerii coloanei de exploatare, se vor dimensiona 
grosimile de perete in asa fel incat sa nu fie depasita rezintenta la presiunea exterioara si la intindere. 
  Filtrele vor fi din PVC tip Johnson (Imbinare filet trapezoidal): 
           Burlanele vor fi din  PVC (Imbinarea filet trapezoidal): 
    Dupa incheierea operatiunii de instalare a coloanei de exploatare, in spatiul inelar se va  introduce 
pietris margaritar, cu un coeficient de rotunjire si sortare avansat.  
  Conducta de refulare va fi alcatuita din teava de polietilena de inalta densitate (PEHD) cu De = 63 
mm si Pn = 10 bar.  
   Alimentarea motorului pompei si a celorlalte componente electrice se va realiza prin  tabloul de 
automatizare conform puterii electropompei submersibile ce echipeaza sonda. Cablul de alimentare si cel ale 
electrozilor de nivel se va  fixa pe coloana de refulare cu banda autoadeziva din 3 in 3 metri. La cabinele 
puturilor nou construite  se va executa o priza de pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie, mai 
mica de 4 Ω. 
 Forajele proiectate sunt prevazute cu instalatii hidraulice si apometru + filtru, acestea fiind montate in 
cabina puturilor. 
 Instalatiile hidraulice sunt alcatuite din clapeta de retinere, vana de manevra si reglaj, dispozitiv de 
aerisire, manometru si  robinet pentru prelevarea probelor de apa. 
 Pentru prevenirea refularii apei in reteaua de aductiune si implicit in rezervor, in perioada in care se 
realizeaza lucrarile de intretinere a puturilor (decolmatare si denisipare) se va monta o teava Dn.100 mm, 
prevazuta cu robinet de sectionare, scopul fiind dirijarea apei cu materii in suspensie in exterior. Joncţiunea 
acestei ţevi se va face în amonte de apometru astfel încât filtrul acestuia să nu se înfunde/distruge în timpul 
operaţiilor menţionate.  
 Cabina putului este o constructie supraterana cu dimensiunile in plan de 1,90 x 1,80 m., H = 2,0 m., 
realizata din beton armat integral prefabricata.  
 Accesul in interiorul cabinei se face printr-un cos de acces realizat din zidarie de caramida si prevazut 
cu chepeng metalic. 
 Constructia este hidroizolata la exterior, pe pereti cu un strat de panza, doua de carton si trei de 
bitum, protejata cu zidarie de caramida de 12,5 cm. grosime. 

Existenta unei coperte argiloase precum si izolarea pârtii superioare a apelor subterane face 
posibila reducerea perimetrului de protecţie la o raza de 10 m, conform normativului NP 028-98 al 
MLPAT. 

Aceasta un exclude instrucţiunile HG 930/2005 privind folosinţa terenului in perimetrul de restricţie. 
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 Conducta de aductiune puturi 
 Conducta de aductiune va fi din PEHD, Pn. 6 atm., dimensionata in functie de lungime si debitul 
transportat. 
   
 Gospodaria de apa este compusa din rezervorul de inmagazinare a apei, grupul de exploatare care 
are in componenta statia de pompare, statia de clorinare, camera dispecer si grup sanitar,  bazin vidanjabil, 
obiecte care necesita din punct de vedere tehnologic, legaturi intre ele prin intermediul unor retele subterane 
exterioare. 
 Dimensiunile terenurile ce vor fi ocupate sunt determinate de distantele minime de protectie sanitara 
impuse de „Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara” aprobate prin 
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 101/1997, cu modificarile aprobate prin H.G. nr. 930/2005. 
 
 Rezervor de inmagazinare 
 Rezervorul de inmagazinare propus este metalic cu un volum V = 200 mc. 
 Corpul rezervorului va fi format din placi de otel galvanizat, grosimea placilor fiind cuprinsa intre 2-8 
mm in functie de calculul de rezistenta statica si dinamica a respectivului rezervor. 
 Izolatia termica este aplicata in interiorul rezervorului cu placi de polistiren expandat de o grosime  50-
60 mm. 
 Etanseitatea rezervorului este datorata unei pungi din EPDM sau BUTYL, care tine apa si care a fost 
croita initial de producator si termosudata conform formei si dimesiunilor geometrice ale rezervorului 
comandat. 
  
 Grupul de exploatare 
 Grupul de exploatare  consta intr-o cladire cu un singur nivel cu 4 compartimentari, avand urmatoarele 
functiuni: 
 -Camera pompelor 
 -Camera statiei de clorare  
 -Camera dispecer 
 -Grup sanitar 
        
 Statia pompare 
 Pentru a se asigura debitul si presiunea necesare in orice punct al retelei de  distributie, statia de 
pompare va fi echipata corespunzator cu un grup de pompare pentru consum menajer si pentru incendiu. 
 
   Staţia de clorinare 

Dezinfectia  apei extrase din foraje  se va face prin clorinare cu hipoclorit de sodiu, utilizandu-se o 
pompa dozatoare. Avantajul metodei de clorinare cu hipoclorit de sodiu il reprezinta functionarea sistemului 
fara supraveghere continua, nu se lucreaza cu substante periculoase , nu este nevoie de bazin de neutralizare 
. 

Sistemul de clorinare va fi  alcatuit din : 
  -pompa dozatoare de hipoclorit de sodiu cu functionare automata, functie de cantitatea de apa livrata 

si concentratia clorului rezidual determinat in timp real ; 
-recipient pentru hipoclorit de sodiu ; 

  -debitmetru cu contact reed ce transmite informatii la pompa dozatoare. 
 Sistemul va functiona complet automat nefiind necesara prezenta operatorilor.  
Apometrul cu impulsuri (contact reed) va fi montat pe conducta de aductiune de la foraje,intr-un camin 

special amenajat, similar caminelor pentru vane, pozitia acestuia fiind limitrofa modulului containerizat – 
incaperii cu destinatie de clorinare. 

Statia de clorinare pe baza de hipoclorit de sodiu ( pompa dozatoare, injector rezervor) va fi montata 
in compartimentul modulului  containerizat destinat initial pentru clorinare cu clor gazos). 
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 Retele tehnologice 

Fluxul tehnologic al gospodariei de apa se compune din urmatoarele conducte din PEHD PE 80, PN 6 
atm. 
a) conducta de alimentare cu apa a rezervorului de inmagazinare a apei ;  
b) conducta de aspiratie a apei din rezervorului de inmagazinare a apei ; 
c) conducta de refulare a apei ; 
d) conducta de alimentare cu apa pentru clorare ; 
e) conducta de alimentare cu apa clorata ; 
f) conducta de evacuare preaplin ; 

 
Retelele tehnologice mai cuprind 
-reteaua de canalizare 
-caminul de neutralizare a clorului 
-conducta de refulare a pompei de epuisment de la rezervor 
   
 Retele distributie 
 De la rezervorul de inmagazinare, apa va fi distribuita prin  pompare la consumatori, prin intermediul 
retelei de distributie.  
 Caracteristicile principale ale alcatuirii retelelor de distributie sunt prezentate in continuare: 

Materialul conductelor 
Debitele de dimensionare şi verificare au fost calculate în confomitate cu legislaţia în vigoare -

"Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor din 
mediul rural, Ordinul MLPTL nr .1214 din 06.09.2001, indicativ P 66/2001" precum şi conform SR 1343 – 1 
“Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale” – din iunie 2006. Dimensionarea 
reţelelor de distribuţie s-a făcut pentru q specific de apa pentru nevoi gospodaresti de 130 l/om,zi. 

La stabilirea tipului de conducta se va avea  in vedere: 
 presiunea maxima a retelei sa nu depaseasca 60 m.c.a.  
 posibilităţile de dezvoltare ulterioară a localităţii şi a extinderii lungimii şi capacităţii de 

transport a reţelei de distribuţie prin închiderea unor inele. 
Pentru retelele de aductiune si distributie se vor utiliza conducte  PEID PN 6, SDR 17.6, PE 80. 
Materialul indicat pentru conductele retelelor de aductiune si distributie are o comportare foarte buna 

in exploatare, fiind garantate de producator peste 50 de ani.  
Aliniamentul şi poziţia verticală a conductelor 
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat cât şi manual funcţie de situaţia concretă din  zonă 

şi se vor executa sprijiniri, daca exista recomandări în acest sens în studiul geotehnic. Săpăturile se vor 
executa cu respectarea cerinţelor minime impuse de standardele şi normativele tehnice naţionale precum şi cu 
respectarea indicaţiilor geotehnice, astfel încât sa fie prevenite orice fel de accidente de tipul prăbuşirii 
pereţilor/taluzurilor verticale sau înclinate. In timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi 
stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor  subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care 
circulă în  zonă. În  zonele  cu  apă  subterană  se vor prevedea  epuismente. 

Se recomanda ca amplasamentul conductelor sa fie in cazul strazilor asfaltate pe ambele parti ale 
tramei stradale, iar in cazul drumurilor neamenajate pe o singura parte. 

Conductele se vor amplasa subteran, sub adancimea de inghet care in zona este de – 0,90 m. 
Vane şi fitinguri 
În scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din funcţiune spre intervenţie, se prevăd armături 

de închidere de regulă: 

 în nodurile reţelelor ramificate; 

 pe conductele principale (artere) la distanţa de maxim 500 m; 

 pe conductele de serviciu, în cazul în care nu sunt racorduri, la distanţe de maxim 300 m astfel 
încât să nu se scoată din funcţiune mai mult de 5 hidranţi de incendiu. 
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Toate vanele vor fi tip sertar, din fontă ductilă, dimensionate pentru o presiune PN 10 bar, dacă nu se 
specifică altfel in documentatiile de specialitate. Dimensiunile vanelor vor corespunde cu dimensiunile 
conductelor în care sunt montate, dacă nu se specifică altfel. 

La delimitarea a doua zone de presiune se va monta robinet de separaţie. Manevrarea acestuia este  
permisă numai în cazuri speciale, când este necesară prelevarea unui debit de apă suplimentar dintr–o zonă 
de presiune sau cand sunt interventii majore pe unul dintre sectoare. 

Camine de vane 
Pe traseul retelelor se vor prevede camine de vane pentru: vane de linie, ramificatie, golire, aerisire, 

subtraversari si pentru supratraversari de drumuri. 
Hidranţi 
Pe reţeaua de alimentare cu apa se vor prevedea hidranţi supraterani, care  se amplasează lateral 

faţă de conducta reţelei, în afara spaţiului carosabil, între conductă şi limita proprietăţilor sau clădirile din zonă.  
Corpul fiecărui hidrant suprateran va fi prevăzut cu două guri de branşare (racorduri) tip B - STAS 

701-74 şi va avea un dispozitiv special de blocare în caz de coliziune. 
Distanţele dintre hidranţi, dintre aceştia şi carosabil, precum şi faţă de clădiri, se stabilesc conform 

reglementărilor specifice, astfel încât să asigure funcţionarea mijloacelor de pază contra incendiilor. 
Conductele de racord ale hidranţilor trebuie să fie cât mai scurte. 
           Subtraversări/ supratraversări 

Pe întreg traseul subtraversărilor se vor prevedea tuburi de protecţie din otel protejat. Subtraversările 
vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax şi până la generatoare superioara 
a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade 
sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi axul conductei de 
protecţie. 

Traversarea cursurilor de apa cu conducte de distribuie se va face, functie de latimea acestora, cu 
conducte metalice autoportante . 

Branşamente şi conducte de serviciu 
Branşamentele se vor realiza din conductă PEID – PE 100 – Pn 10 – De 25 mm, iar apometrele vor 

avea Dn 20 mm. 
Piesele speciale pentru un branşament vor fi: 
 piesă de branşare întărită 
 racord compresiune 
 robinet concesie din fontă 
 dop compresiune  
 kit acţionare robinet concesie 
 cutie stradală pentru robinet concesie 
 conductă PEID – PE 100 – Pn 10 – De 25 mm pentru branşamente la case 
 cot compresiune 
Cămine de apometru 

Pentru căminele de apometru se vor utiliza căminele din plastic (polietilenă) sau beton. La caminele din 
polietilena suprafaţa trebuie să fie netedă, fără defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni, bule de aer, ciup ituri, 
fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcţionalităţii.  
  
 Utilitati 
 Pentru buna functionare a lucrarilor propuse in incinta gospodariei de apa se vor prevede utilitatile 
necesare si anume: 
-  instalatii si retele electrice; 
- drumuri de acces si platforme; 
- retea de canalizare; 
- imprejmuiri; 
- sistematizare verticala. 
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 Monitorizare si automatizare sistem alimentare cu apa 
Avand in vedere ca in functionarea sistemului de alimentare cu apa se cere o eficienta maxima, 

sistemul de alimentare cu apa va functiona complet automatizat. 
Acest proces  va asigura atat furnizarea apei potabile catre consumatori la nivelul de presiune optim 

cat si reducerea consumului de energie electrica pentru actionarea pompelor.  
Actionarea motoarelor electrice ale pompelor cu ajutorul convertizorului de frecventa comandat de 

catre un automat programabil care sa monitorizeze permanent presiunea la ”consumatorul cel mai 
defavorizat”- punctul de pe reteaua de distributie unde se inregistreaza un minim de presiune permanent- are 
ca efect mentinerea constanta a unei valori de presiune, evitandu-se astfel consumul nejustificat de energie. 
Acest lucru asigura furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila a locuitorilor continuu si la parametri 
optimi de presiune si debit. 

 
Microsistemul 2 

 Microistemul 2 de alimentare propus va avea ca sursa de apa doua foraje de medie adancime (cca. 
120m), care dau impreuna un debit de aproximativ 7,7 l/s. Forajele vor fi amplasate la  o distanta de 290 m 
intre ele pentru a se impiedica fenomenul de interferenta a razelor de influenta. 
 Celelalte elemente componente ale microsistemului de alimentare cu apa 2 sunt similare celor 
prevazute pentru microsistemul 1. 
            Gospodaria de apa si o captare subterana sunt propuse pe doua terenuri proprietate privata a unor 
persoane fizice in suprafata de 660 mp si 414 mp ce necesita alipire si trecerea in domeniul public al comunei. 
            A doua captare de apa este propusa pe un teren proprietate privata a unei persoane fizice in suprafata 
de 100 mp ce necesita trecerea in domeniul public al comunei. 
           In cazul in care nu se va putea reglementa situatia juridica a terenului s-a mai propus prin pug o parcela 
in suprafata de 10171 mp (domeniul public al comunei) in sat Palanca , la intersectia dintre drumurile de 
exploatare De 533 si De 557 pe care se pot desfasura activitati legate de echiparea edilitara a comunei. 
 

    3.9.3. Canalizare 
 

Pentru satele Buda si Palanca s-a elaborat  un studiu de fezabilitate pentru canalizarea apelor uzate, 
elaborat de S.C. SANTEDIL PROIECT S.R.L. Ploiesti, titlul fiind: „Prima infiintare retea de canalizare apa 
uzata si statii de epurare, satele Buda si Palanca, comuna Rifov, judetul Prahova”  

Incercarea de implementare a acestui proiect pe fonduri europene a fost conditionata de o anumita 
valoare, insuficienta, drept pentru care obiectivul proiectului a fost limitat, fara a fi integrat si directionat in 
perspectiva pentru intreaga comuna. 

Din motivele prezentate mai sus, prin prezentul PUG se fac noi propuneri privind colectarea, 
transportul si epurarea apelor uzate menajere. 

Statia de epurare pentru colectarea apelor uzate menajere din satele Goga, Rifov, Malaiesti, 
Buchilasi, Antofiloaia si Moara Domnească va fi amplasata pe terenul ce apartine domeniului privat al unei 
persoane fizice si necesita trecerea in domeniul public al comunei. Terenul are suprafata de 1577mp. Aceasta 
va fi situata in partea de sud a satului Moara Domneasca in extravilan, la o distanta de 850 m pe De 332 fata 
de intravilan pe malul drept al paraului Cotamboaica.  

Statia de epurare pentru colectarea apelor uzate menajere din satele  Buda, Palanca si Sicrita va fi 
amplasata pe terenul ce apartine momentan domeniului privat al unei persoane juridice - Biserica si necesita 
schimbul cu un teren aflat la o distanta de 280m aflat in domeniul public al comunei . Terenul are suprafata de 
2561mp. Aceasta va fi situata in partea de sud - vest a satului Palanca in extravilan la o distanta de 520 m 
fata de intravilan pe De 594, pe  malul drept al canalului 536 . 

Paraul Cotamboaica si raul Prahova (prin Hc536) constituie emisarul pentru cele doua statii de 
epurare. 

Statiile de epurare vor fi dimensionate, fiecare, pentru un volum V = 200 mc/zi, urmand ca pe masura 
cresterii numarului de utilizatori ai retelei de canalizare, capacitatea de epurare sa se majoreze proportional. 



 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

______________________________________________________________________ 85                                     

Memoriu general comuna Râfov 
 

 Sistemul  de  canalizare reprezinta totalitatea constructiilor si instalatiilor care colecteaza, transporta, 
epureaza si evacueaza intr-un receptor natural apele de canalizare menajere, epurate, respectandu-se 
conditiile de calitate impuse de reglementarile in vigoare din acest domeniu. 

Alcatuirea    si   dimensionarea   sistemului   de   canalizare   se va alege   in   functie   de   mai   multi   
factori semnificativi: 

o numarul total de locuitori; 
o numarul de locuitori potentlali care se vor racorda la reteaua de canalizare; 
o numarul  si capacitatea unitatilor administrative  si social - culturale care se vor racorda la 

reteaua de canalizare; 
o relieful  si natura terenului din zona localitatii; 
o existenta unui receptor natural, respectiv a unui emisar; 
o alegerea unei scheme de canalizare optime. 

 
Pentru calculul debitelor caracteristice ale apelor uzate menajere, se va lua in calcul restitutia de apa 

uzata , care reprezinta  cantitatea de apa uzata evacuata zilnic la canalizare de catre un locuitor     in   l/loc.zi.     
Restitutia     specifica     provine     din     impurificarea     apei     potabile     utilizate in     scopuri gospodaresti    
pentru    gatit,    igiena  orala si  corporala  spalatul    rufelor,    curatenie,    pentru   intretinerea 
toaletelor, etc. Restitutia specifica este functie de mai multi factori si anume: clima, gradul de dotare al 
locuintelor cu apa rece  si calda, de anotimp, de orele in care se face restitutia, de ziua din saptamana si si alti 
factori cu important redusa 
        Conform SR 1846-1/2006, restitutia specifica  se va considera egala cu necesarul specific de apa q, 
parametru care reprezinta cantitatea de apa potabila necesara unui locuitor intr-o zi pentru nevoile proprii.  
        Pentru realizarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate menajere se vor efectua urmatoarele 
categorii de lucrari: 

- Retele de canalizare  
- Statii pompare ape uzate menajere 
- Statie de epurare  

 

 Retele de canalizare 
Pentru asigurarea racordarii cu  usurinta a gospodariilor situate pe strazile asfaltate se vor amplasa 

colectare pe ambele parti ale carosabilului, sau axial, cu racorduri pentru grupuri de imobile pentru a se evita 
spargerea carosabilului pe suprafete mari. 

Pe celelalte drumuri de mica latime sau neasfaltate, reteaua de canalizare si caminele vor fi dispuse 
in axul drumurilor. 

 
Pentru întocmirea proiectului de canalizare a apelor uzate menajere de pe raza localităţii Rifov, se va 

analiza configuraţia de amplasare în teritoriu, ţinând seama de prevederile NTPA 011-2002, «Norme tehnice 
privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti». 

În vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a reţelei de canalizare, dimensiunea minimă a 
secţiunii transversale a canalelor va fi de 250 mm, conform STAS 1481/86 - Canalizări. Reţele 
exterioare.Criterii generale şi studii de proiectare şi Ordin 191/2005 – Ghid de proiectare, execuţie şi 
exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural (indicativ GP 106-04). 

Dimensionările se vor face in  conformitate cu reglementările în vigoare, STAS 1343/1-2006 
„Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de alimentare pentru centre populate”, STAS 4163/1-95 
„Alimentari cu apa. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare”, 4163/2-95 „Alimentari cu apa. 
Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul”, STAS 1846/2-07 „Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de 
apa de canalizare. Prescripţii de proiectare”, STAS 3051-91 „Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor 
exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare”. 

 
Întrucât trama stradală a localităţii nu a fost sistematizată în totalitate la nivelul zonei carosabile, 

preluarea apelor meteorice va fi integrata in lucrarile viitoare de modernizare a infrastructurii de drumuri.    Din 
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acest motiv reţeaua de canalizare se va amenaja numai în sistem divizor, pentru apele uzate menajere 
rezultate de la utilizatorii locali de apă. 

Reţeaua de canalizare urmează a se poza subteran, la adâncimi minime de – 1,50 m în zonele de 
plecare, urmărind în cea mai mare parte sistemul de declivitate natural al terenului. Această reţea se va  
realiza din PVC, pentru o presiune maximă de 4 bar.  

Pe traseul canalizarii se vor realiza camine de vizitare la distanţe de 50 - 60 m unul faţă de altul, 
acestea fiind  obligatorii în zonele de intersecţie a arterelor stradale, puncte în care se va asigura şi confluenţa 
mai multor tronsoane de canal.  

Căminele de vizitare au ca scop curatirea reţelei de canalizare, dar şi rol de rupere de pantă sau 
schimbare de direcţie pentru efluentul uzat tranzitat. 

Aşezarea in plan vertical a reţelei se va face  ţinând cont de configuraţia terenului, de adâncimea de 
îngheţ şi de sarcinile care acţionează asupra canalelor. 

Reţeaua de canalizare va urmări trama stradală a localităţii pentru amplasarea traseului în plan al 
colectoarelor. Acestea se vor poza sub cota terenului (pe ambele parti ale strazilor asfaltate), respectându-se 
adâncimea de îngheţ, adancimea de neinundare a proprietatilor şi adâncimea determinată de sarcinile care 
acţionează asupra canalelor. 

Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical între 
canalele care colectează şi transportă ape uzate faţă de alte elemente de construcţie, arbori, reţele sunt 
recomandate în SR 8591/1 – « Reţelele subterane. Condiţii de amplasare ». Deasemenea, încrucişările între 
reţelele edilitare subterane, se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie într-un plan orizontal de 75o - 90o. Se 
admit reduceri ale unghiului până la 45o, în cazul în care conductele sunt amplasate pe străzi care se 
intersectează până la acest unghi.  

Reţeaua de canalizare va asigura tranzitarea efluentului uzat în sistem gravitaţional si prin pompare, 
la staţia de epurare proiectata.  

Clasa de importanta  a constructiilor, stabilita conform Normativului P100-92 este IV, iar categoria de 
importanta, stabilita conform Ordinului MLPAT nr.31/N/oct.1999 este C – Normala. 

Conform STAS 4273-83, lucrarile se încadreaza în clasa a-IV-a de importanta, respectiv categoria 4  
“sisteme de alimentare cu apa si  canalizare pentru localitati rurale”. 

- dupa durata de exploatare - definitiva 
- dupa rol functional: constructie principala. 

       
 Reteaua de canalizare menajera a localitatii Rifov va fi configurata pe zone cu curgere gravitationala, 
insa, in unele cazuri, apele uzate vor fi colectate si refulate prin intermediul statiilor de pompare spre 
tronsoanele adiacente cu curgere gravitationala, astfel ca adancimea de pozare a conductelor sa fie in general 
sub 3,50 m.  

Materialul utilizat la realizarea reţelei de canalizare va fi PVC100 multistrat, SN  
4, cu diametrele stabilite prin studii specifice. 
 S-a optat pentru acest material datorită faptului că are o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi 
o durată mare de folosinţă (peste 50 ani). 
 Pe reteaua de canalizare se prevăd cămine de vizitare realizate conform STAS 2448-82. 
 Tuburile de PVC vor fi pozate obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm, după care se va realiza 
umplutură de nisip până la 15 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor. Materialele propuse au o mare 
eficienţă şi siguranţă  de transport, egală cu cea a reţelelor de presiune care garantează din plin absoluta 
etanşare a reţelelor de colectare. Rugozitatea este foarte scăzută ceea ce permite viteze mari de scurgere a 
lichidelor transportate. 
   

Pe reteaua de canalizare proiectata se vor prevede camine de vizitare, sau pentru schimbare de 
directie, iar pe conductele de refulare se vor prevede camine de curatire - aerisire. Caminele de pe reteaua de 
canalizare vor fi carosabile, conform STAS 2448, din tuburi circulare din beton Dn. 1000 mm., cu camera de 
lucru, functie de adancimea retelelor de canalizare pe care se vor amplasa. 
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 Acolo unde adancimea de pozare a canalizarii depaseste 3,50 m., nefiind indicat transportul apei 
gravitational sub acest nivel, se vor prevede  statii de pompare. 

Parametri hidraulici ai reţelei de canalizare: 

 Viteza maxima de curgere a fost aleasa astfel încât sa nu depăşească valoarea de 3 m/s. 

 Viteza minima este de 0.7 m/s. Aceasta viteza este de autocurăţire şi trebuie respectata, în caz 
contrar producându-se depunerea substanţelor în suspensie din apele uzate. 

 Gradul de umplere 70%; 

 Diametrul exterior minim al conductelor de 250 mm (impus prin STAS 1846/20069). 

 Panta longitudinala – se va alege astfel încât sa se realizeze viteza de autocurăţire de minim 0,7 
m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din apele uzate. 

 
Obligatoriu conductele de canalizare se vor executa, incepand din aval catre amonte, respectiv din 

caminele de capat care delimiteaza tronsoanele. 
 
Materialul conductelor 
Materialele conductelor vor fi din PVC-KG, SN 4 pentru conducte de canalizare gravitationala, si 

polietilena de inalta densitate PE100, Pn 4 atm, - pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare. S-a 
adoptat un material pentru conducte cu o rugozitate foarte mica, care sa permită curgerea cu viteza relativ 
ridicata (pentru autocurăţire) la o panta cat mai mica, evitându-se în acest mod adâncimea excesiva a 
colectoarelor de canalizare şi apariţia unor dificultăţi atât în execuţie, cat şi în exploatare si care ar conduce la 
un cost ridicat al investiţiei.  

Aliniamentul şi poziţia verticală a conductelor 
Amplasarea  în plan vertical a conductelor se va face ţinând cont de configuraţia terenului, de cota de 

preluare şi a adâncimii de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor, de nivelul apelor subterane şi 
de punctele obligate. 

Panta retelei de canalizare pe cele mai multe tronsoane, va fi egala cu panta terenului, si va fi aleasa 
în aşa fel încât sa asigure curgerea gravitaţionala. 

Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă; 
pentru toate lucrările de săpături şi terasamente se vor executa sprijiniri conform cu legislaţia, standardele şi 
normativele tehnice precum şi cu cele mai bune practici la nivel naţional şi european. Săpăturile se vor 
executa cu respectarea cerinţelor minime impuse de standardele şi normativele tehnice naţionale precum şi cu 
respectarea indicaţiilor geotehnice, astfel încât sa fie prevenite orice fel de accidente de tipul prăbuşirii 
pereţilor/taluzurilor verticale sau înclinate. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi 
stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care 
circulă în zonă. La sfarsitul lucrarilor situaţia terenului din zonă (trotuare, rigole, stradă etc.) va trebui readusă 
cel puţin la stare iniţială. 

 Patul pentru pozarea conductelor de canalizare se va realiza conform specificaţiilor tehnice şi a 
instrucţiunilor date de furnizor, in general acesta constand in strat de nisip in grosime de 15 cm. Umplutura  la  
conductele  montate  se  va  realiza  din  strat  de  nisip  in  intervalul  dintre  tuburi  si  peretii  transeii , precum  
si  pe  o  grosime  de  15 cm  deasupra  generatoarei  superioare  a  conductelor.  

 In  continuare  se  va  efectua  umplutura  pe  inca  15 cm.  din  material  rezultat  din  sapatura, 
cernut, cu  dimensiuni  maxime  de  3 mm.  

 Acoperirea  crestei  tubului  cu  stratul  de  minim  30 cm. umplutura  se  va  face  prin  compactarea  
succesiva a  stratelor in  grosime  de  15 cm., restul  umpluturii  se  va  face  cu  materialul  rezultat  in  urma  
sapaturilor  dupa  ce, in  prealabil, a  fost  selectat  in  particule  ce  nu  vor  depasi  25 mm, materialul  astfel  
selectat  fiind  asezat  in  straturi  uniforme  de  20 cm, cu  udarea  si  compactarea  fiecarui  strat.  

Reţeaua de canalizare se va poza sub adâncimea de îngheţ de -0,90 m. 
Deasupra întregii reţele de canalizare la o înălţime de cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a 

conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.  
In zona drumului judeţean  este indicata ca  subtraversările sa se execute prin foraj orizontal dirijat.  
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Supratraversarile raurilor se vor face prin sustinerea de lucrarile de arta existente, sau prin constructii 
speciale de supratraversare (estacade). 

Cămine de vizitare  
Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare, s-au prevăzut construcţii anexa de tipul 

căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82. 
Pentru facilitarea intervenţiei pe reţeaua de canalizare se vor prevede cămine de vizitare şi intersecţie. 
Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru 

curăţarea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor. 
Reţeaua de canalizare va fi prevăzuta cu cămine de vizitare amplasate conform STAS 3051-91. La 

canalele nevizitabile, căminele de vizitare se prevăd: 

 In aliniament, la distanta maxima de 60 m; 

 In punctele de schimbare a dimensiunilor; 

 In punctele de schimbare a pantei; 

 In punctele de schimbare a direcţiei; 

 In punctele de intersecţie a canalului. 
Căminele de vizitare, fără camera de lucru (adâncimea căminului fiind sub 2,00 m) vor avea 

următoarele parţi componente: 

 fundaţie din beton; 

 coşul de acces din tuburi de beton cu mufa Dn 80cm; 

 capac şi rama carosabile; 

 scara de acces cu vanguri prinsa pe peretele tuburilor. 
Căminele de vizitare cu camera de lucru (adâncimea căminului fiind peste 2,00 m), vor avea 

următoarele parţi componente: 

 fundaţia din beton; 

 camera de lucru circulara Dn 100cm 

 coşul de acces din tuburi de beton cu mufa Dn 80cm; 

 capac şi rama carosabile; 

 scara de acces cu vanguri prinsa pe peretele tuburilor. 
Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat în placa de beton şi acoperit cu capac din 

material compozit cu ramă, carosabil, conform STAS 2308/87. 
 
Subtraversări/ supratraversări 
Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax şi până la 

generatoarea superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cit mai 
apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi 
axul conductei de protecţie 

Conducte de refulare  
Se vor prevede conducte de refulare din PEHD, PN 4 atm. pentru fiecare plecare din statiile de 

pompare. 
Pentru exploatarea in bune conditii a conductei de refulare ape uzate sub presiune, pe traseul ei se 

vor realiza camine  de vizitare – curatire.  
 Caminele vor fi  de tipul caminelor de vane similare celor prevazute pe retelele de distributie apa 
potabila. In aceste camine sunt prevazute pe conducta de refulare pozitii pentru piese de curatire ce constau 
in piese de ramificatie la 45 grd. pe care se vor monta flanse oarbe demontabile pentrru interventii. Cota de 
montaj a retelei si a flanselor oarbe va fi sub 0,90 m., corespunzatoare adancimii maxime de inghet. 

Staţii de pompare apă uzată  
Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere, din cauza pantei terenului care in 

cazul transportului gravitational al apei uzate ar conduce la sapaturi pentru pozarea conductelor la adancimi 
mai mari de 3,50 m, va rezulta necesitatea amplasarii de statii de pompare apa uzata 
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 Statii de epurare 
Avand in vedere multitudinea tehnologiilor privind epurarea apelor uzate menajere, se propun mai 

multe variante, capacitatea de epurare in prima faza fiind stabilita Quz. max. = 200 mc/zi, urmand ca ulterior, pe 
masura cresterii numarului de racorduri la reteaua de canalizare, sa se extinda capacitatea statiei prin 
adaugarea de noi module (in cazul statiei de epurare mecano-biologică compactă, containerizata, 
supraterană). 

 
Varianta 1 
Soluţia de epurare corespunzatoare variantei 1, are la baza o staţie de epurare mecano-biologică 

compactă, containerizata, supraterană. 
Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: 
■ Reţele tehnologice 
■ Statie prepompare ape uzate menajere 
■ Cămine de canalizare 
■ Treapta de epurare mecanica primara 
■ Bazin de egalizare, omogenizare şi pompare apa menajera 
■ Treapta de epurare mecanica finala 
■ Treapta de epurare biologica 
■ Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete 

B Unitate de stocare si dozare coagulant 
■ Bazin colectare si pompare sediment 
■ Unitate de deshidratare sediment 
■ Platforma depozitare containere deşeuri 

In situaţia căderii alimentarii cu energie electrica sau epuizării volumului tampon din Bazinele de 
egalizare omogenizare si pompare (pe timpul nopţii) staţia de epurare mecano - biologică compactă, 
containerizata supraterană permite o întrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. După 
aceasta perioada de întrerupere unitatea biologica este capabila sa-si continue funcţionarea fara nici o 
problema din punct de vedere a proceselor bio-chimice. 

Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, cu exceptia unitatii de epurare 
biologica, de dezinfectie apa menajera, stocare-dozare coagulant si deshidratare care vor fi amplasate 
suprateran, in containere, pentru exploatare si mentenanta in conditii optime. 

 
 

 

În scopul creşterii ratei de conectare la 
sistemul de colectare/epurare al apelor uzate în 
modul cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor, Master Planul judeţului Prahova defineşte 
soluţii numai pentru satele sudice ale comunei Rifov, 
Buda şi Palanca. 

În cadrul cluster-ului Palanca, sistemul 
propus este unul comun pentru satele Buda, 
Palanca şi satele comunelor vecine Gherghiţa şi 
Olari. 

Se propunse statia de epurare in satul 
Palanca si  o statie de epurare in satul Buda. 
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3.9.4. Alimentare cu energie electrică. 
 
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se va realiza prin retele electrice aeriene si 

subterane, functionand la tensiunea de 220V si 380V (LEA j.t. si LES j.t.), racordate la posturi de transformare 
20/0,4KV existente, sau, amplasate in zonele in care apar constructii noi. 

In cazul constructiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare 
existente, se vor realiza racorduri electrice subterane din ax LEA 20 kV. Racordurile electrice vor asigura 
alimentarea cu energie electrica a noi posturi de transformare 20/0.4 kV, montate aerian pe stalpi.  

Reglementarile generale privind sistemul de alimentare cu energie electrica vizeaza activitatea de 
proiectare si de executie, acestea constand din: 

- se recomanda ca documentatiile de proiectare sa cuprinda solutii bazate pe retele electrice j.t. 
si bransamente, realizate preponderant subteran si mai putin aerian ; 

- se va evita pe cat posibil, solutiile bazate pe variante de bransamente provizorii punandu-se 
accent pe variantele definitive ; 

- vor fi executate in timp, pe masura ce constructii si investitii noi vor fi realizate, posturi de 
transformare aeriane pentru acoperirea puterilor instalate.  

 In comuna Rifov, iluminatul public este deficitar atat din punct de vedere al gradului de acoperire a 
tramei stradale existente cat si din punct de vedere al performantelor la nivelul planului util (nivelul structurii 
rutiere). 
 Este recomandat ca stalpii de iluminat prevazuti sa fie din categoria “Stalpilor de folosinta comuna” 
pentru a permite amplasarea aeriana pe acesti stalpi la inaltimi de peste 6m, a unor cabluri de alta natura 
(telefonie + internet, cablu T.V.) 
 Se va extinde reteaua existenta de iluminat public, marindu-se gradul de acoperire al tramei stradale 
si a altor zone de interes public  
 Executia tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou construite este recomandat sa 
se faca concomitent cu realizarea structurii rutiere si a celorlalte tipuri de utilitati subterane, pentru a se evita 
starile de avarii ce pot apare in cazul unor executii necoordonate intre activitati. 
 Traseul retelelor de iluminat public va trebui sa fie judicios ales, in asa fel incat sa fie respectate 
distantele si normele de protejare al celorlalte tipuri de utilitati cu care se invecineaza. 

De asemenea, se vor prevedea, in functie de terenul liber existent si expunerea la soare necesara, 
loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrica si livrarea acesteia in sistemul local de 
alimentare cu energie electrica. 

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unitati independente solare. 
Sistemul de iluminat  proiectat va asigura orientarea în zonă, pe alei a pietonilor, corespunzătoare 

clasei P7 (sistem de iluminat pentru ghidare vizuală), conform normativului NP 062-02, tabelul 1.5 din Anexa A 
1.1. 
 

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere  criter iile de calitate obiective şi subiective 
ca:  

- nivelul de iluminare corespunzător 
- distribuţia iluminării în câmpul vizual al pietonului şi evitarea orbirii 
- redarea tridimensională 
- culoarea aparentă a surselor de lumină adecvată şi redarea necesară a culorilor  
- ghidajul vizual realizat printr-un ambient luminos corespunzător 
- evitarea poluării luminoasa generata de sistemul de iluminat pietonal, care ar putea avea efecte 

dăunătoare asupra pietonilor şi a participanţilor la traficul rutier, precum şi asupra locuitorilor 
comunei 

 
La alegerea tipului de aparat de iluminat se va tine cont de: 
- utilizarea resurselor regenerabile, fără alimentare externă cu energie electrică şi reducerea 

emisiilor de dioxid de carbon 
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- curba de distribuţie a intensităţii luminoase  
- randament ridicat  
- unghiul de protectie vizuală  
- factorul de menţinere 
- securitatea utilizatorului din punct de vedere electric 
- protecţia împotriva izbucnirii incendiilor 
- corelarea gradului de protectie al corpului de iluminat cu caracteristicile mediului 
- rezistenta la socuri mecanice, pentru a asigura protecţia împotriva actelor de vandalism 
- rezistenţa la agentii biologici (rozatoare, insecte, pasari etc...) 

 
Pentru realizarea sistemului de iluminat proiectat, se vor utiliza aparate de iluminat independente, cu 

panouri solare fotovoltaice, cu surse LED-uri de mare putere, montate pe stâlpi metalici ornamentali, în fundaţii 
de beton. 

Avantajele acestor aparate de iluminat: 
- sunt realizate să funcţioneze fără alimentare externă cu energie electrică 
- funcţionează tot timpul anului, în orice condiţii de climă 
- emisie zero de CO2 
- nu necesită întreţinere curentă 
- sunt echipate cu stâlpi de susţinere şi cu tehnologie LED de mare putere 
- sunt sisteme complet automatizate şi independente 
- nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri 
- componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potenţial negativ asupra mediului  

 
Din punct de vedere al coridoarelor de protectie ale retelelor de transport a energiei electrice, apar 

restrictii de amplasare a unor obiective de investitii in vecinatatea acestor retele, reglementate de Standardele 
in vigoare dupa cum urmeaza: 

 distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de inalta tensiune 
(220KV si 110KV) care apartin SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL (SEN) va fi de 25m 
stanga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor aerieni, marginali, amplasati 
pe stalpii din ferme metalice. 

 distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de medie tensiune 
(20KV si 6KV) va fi de 10 m stanga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor 
aerieni, marginali, amplasati pe stalpii din beton armat precomprimat. 

 distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de cablurile electrice subterane de 
medie tensiune (20KV si 6KV) va fi de 1m stanga respectiv dreapta, fata de axul retelei 
electrice. 

 nu se vor monta in aceeasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau 
cabluri electrice de joasa tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru 
curenti slabi, cabluri T.V., cabluri de telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de 
distributie gaze. 

 
3.9.5 Telefonie 
 
Dezvoltarea urbanistica previzibila a comunei Rifov va accentua necesitatea dezvoltarii retelei 

telefonice in scopul satisfacerii tuturor solicitarilor. De asemenea se propune amplificarea capacitatii centralei 
telefonice, in situatia depasirii capacitatii existente. 

TELEKOM S.A.  va stabili solutiile optime de racordare a noilor abonati. 
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3.9.6. Alimentare cu caldura 
 

 In localitatea Rifov, incalzirea imobilelor se propune a se realiza folosindu-se gaze naturale (dupa 
realizarea alimentarii cu gaze in localitate), precum si alti combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – 
lemn si energie electrica).  

Dezvoltarea durabilă a comunei Rifov presupune utilizarea cu cât mai multă grijă a combustibililor 
pentru asigurarea unui confort optim cu un cost cât mai redus atât  pentru utilizatorii clădirilor particulare, cât şi 
pentru cei ai clădirilor de utilitate publică.  

Pentru calculul aproximativ in zonele propuse pentru extindere, debitele instalate de gaze naturale 
pentru o gospodarie au fost estimate astfel: 

Pentru incalzirea cu sobe, debitul instalat de gaze gi = 3,60 m3N/h*gospodarie, defalcat astfel: 
• 2,04 m3N/h - incalzire - 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc 
• 0,68 m3N/h - cazan de baie pentru preparare apa calda menajera 
• 0,67 m3N/h - ma§ina de gatit tip aragaz pentru prepararea hranei 
• 0,21 m3N/h - cota parte dotari publice (~6%) 

Pentru incalzirea cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze gz = 3,70 m3N/h*gospodarie, 
defalcat astfel: 

• 2,73 m3N/h - microcentrala termica pentru incalzire §i preparare a.c.m. 
• 0,67 m3N/h - masina de gatit tip aragaz pentru prepararea hranei 
• 0,30 m3N/h - cota parte dotari publice (~6%) 

Deoarece debitele sunt aproximativ egale, s-a considerat un debit de calcul de 3,70 
m3N/h*gospodarie. 

Pentru incalzirea spatiilor de servicii si comert s-a considerat o caracteristica termica: 
q inc.1 = 30 W/m3. 

Pentru incalzirea aerului de ventilare la spatiile de comert si servicii: q Vent: 30% x 4 sch/h x 1,2 kg/m3 
x 1000 J/kg.K x 25 K x 1/3600 s/h =10 W/ m3.  S-a considerat ca spatiile de comert si servicii sunt ventilate 
numai in proportie de 30%, restul fiind spatii la care nu sunt montate astfel de instalatii. 

Pentru prepararea apei calde menajere la cladirile pentru comert / servicii si industriale s-a 
considerat un debit de caldura de 10 % din cel estimat pentru incalzire. 

Pentru prepararea hranei si pentru utilizari tehnologice, debitele necesare de gaze naturale s-au 
asimilat cu debitele rezultate in cadrul altor proiecte. 

A rezultat un debit maxim orar informativ de gaze naturale necesar a fi instalat in plus fata de cel 
calculat de 5.000 m3N/h in proiectul „Infiintare retea de alimentare cu gaze in comuna Rifov, judetul Prahova”: 

G max. orar ~ 6.500 m3N/h pentru un coeficient de simultaneitate = 1. 
Debitul de gaze instalat de calcul se va stabili exact in momentul realizarii extinderilor, fiind necesar a 

se prevedea spatiu pentru o noua SRS in zona satelor Buda si Palanca, precum si posibilitatea prelungirii 
conductei de repartitie de medie presiune din zona de nord a comunei (din satul Goga) pana in zona de sud 
(satele Buda si Palanca). 

In cazul in care locatarii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomanda montarea de arzatoare 
automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 §i 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT 
care respecta Norma europeana 90/396/EEC. Aceste arzatoare utilizeaza placi ceramice radiante care 
asigura ardere completa in sistem turbojet, dezvoltand temperaturi de cca. 1000°C. Aceasta ardere reduce 
nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, in comparatie cu arzatoarele utilizate in prezent. 

Sistemul complet de automatizare asigura intreruperea gazului atunci cand se detecteaza lipsa de 
oxigen, lipsa tirajului la cos sau cand scade presiunea din reteaua de gaze; se asigura, de asemenea, 
protectia la aprinderi accidentale, functionarea la presiune constanta, aprinderea piezoelectrica fara conectare 
la priza electrica si posibilitatea reglarii temperaturii ambiante. 

La instalatiile de utilizare a gazelor naturale este obligatoriu a fi respectate prevederile Normelor 
tehnice NTPEE 2008. 
 

Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca si pana acum, in sobe clasice de teracota cu 
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acumulare de caldura, precum si in alte surse de energie termica care pot alimenta mai multe incaperi, unele 
dintre ele fiind cazanele care functioneaza pe principiul gazeificarii lemnului. 

Cazanele construite conform acestui sistem prezinta o serie de avantaje fata de arderea lemnului 
in sistem clasic, cele mai importante fiind : 

- Sistem de injectie a aerului pentru combustie care asigura arderea timp de 6-8 ore . 
- Utilizarea unui ventilator pentru injectia aerului permite ca, in momentul opririi alimentarii cu 

energie electrica a ventilatorului, arderea sa se opreasca si temperatura sa scada, evitandu-se 
astfel pericolul fierberii apei in cazan si al exploziei. 

- Posibilitatea montarii unei pompe de siguranta alimentate de laun acumulator de 12 V care 
sa permita circulatia apei la un debit redus o perioada de timp pentru reducerea temperaturii din 
cazan prin transmiterea caldurii la instalatie in situatia opririi alimentarii cu energie electrica 

- Existenta la unele modele a unui panou de comanda care controleaza temperatura apei din 
cazan, viteza ventilatorului si pompa de incalzire 
- Randament pana la circa 85%. 
Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseste drept combustibil peletii 

(peletele) de lemn rezultati din compactarea (sinterizarea) rumegusului de lemn. Este un sistem care, pe de o 
parte, gaseste o utilizare rumegusului rezultat de la exploatarile forestiere si care, aruncat in rauri ar distruge 
fauna si flora prin consumarea oxigenului si, pe de alta parte, evita pericolul de explozie pe care il poate avea 
arderea ca atare a rumegusului in cazane. 

Pentru toate cladirile, dar mai ales pentru locuintele individuale, trebuie studiata si solutia prepararii 
apei calde menajere utilizand energia solara prin intermediul panourilor solare inglobate in / montate pe 
acoperisul cladirilor sau pe terase in concordanta cu adoptarea unei orientari si unui unghi favorabile captarii 
cu maximum de eficienta a energiei solare. 

Elementele anvelopei cladirilor (opace si vitrate) trebuie sa asigure respectarea prevederilor 
Metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor Mc 001/1,2,3 - 2006, in conformitate cu Legea 
nr. 372 / 2005 privind performanfa energetica a cladirilor, obtinandu-se un consum scazut de combustibil, un 
confort termic corespunzator §i reducerea poluarii datorita arderii combustibililor. 

Pentru imbunatatirea gradului de confort al locatarilor din cladirile de locuit unde se va monta 
tamplarie etansa cu geam termoizolant tip termopan este recomandabila montarea unor sisteme de ventilatie 
higroreglabile pentru pastrarea in incaperi a unei umiditati corespunzatoare, cuplata cu instalatii de evacuare 
mecanica din bucatarii si bai, eventual cu montarea de recuperatoare de caldura. 

Pentru conductele de repartitie (medie presiune - intre 6 si 2 bar) si distributie (redusa si joasa 
presiune - sub 2 bar) a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, 
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul 
presedintelui ANRE nr. 5/2009 si publicate in MO 255 bis / 16.04.2009. (care au inlocuit Normele tehnice 
pentru proiectarea §i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - indicativ NT-DPE-01/2004), 
diametrele minime admise pentru conductele subterane de presiune redusa sunt: 

-  Conducte de distributie, de regula OL 2”, respectiv PEID 40 mm 
-  Bransamente si instalatii de utilizare OL 1”, respectiv PEID 32 mm 
Conform normelor tehnice in vigoare, in localitati conductele subterane de distributie se pozeaza 

numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmatoarea 
ordine de preferinta: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil. 

Conductele, fitingurile si armaturile din polietilena, precum si cele din otel cu protectie exterioara 
anticorosiva se monteaza ingropate direct in pamant, adancimea minima de montaj fiind de 0,9 m de la 
generatoarea superioara. 

Se recomanda ca, pentru conductele de distributie montate subteran, sa fie utilizate conductele de 
polietilena, cu respectarea stricta a instructiunilor de montare. 

 
3.9.7. Alimentare cu gaze naturale 
 
Pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatilor care compun comuna Rifov a fost intocmit in 2008 
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proiectul in faza de Studiu de fezabilitate : „Infiintare retea de alimentare cu gaze in comuna Rifov, judeful 
Prahova” de catre SC SANTEDIL PROIECT SRL din Ploiesti, beneficiar fiind primaria pomunei Rifov.  

Posibilitari de extindere propuse prin PUG: 
1. Din zona Liceului Agricol Barcanesti. Exista o conducta de 12 toli din care se pot racorda 

locuitorii din Rifov, Ghighiu si Barcanesti. 
2. Din conducta care va trece pe DJ101F. Alimentarea cu gaze a comunei Balta Doamnei, 

Draganesti, Gherghita, Dumbrava, Olari, si Puchenii Mari face parte din etapa a II a de dezvoltare  a retelelor 
de distributie a gazelor naturale din zona de sud a judetului Prahova. 

 În prima etapa, desfasurata în perioada 2012-2013, a fost realizata si pusa în functiune 
alimentarea cu gaze naturale a comunelor Sirna, Tinosu, Poienarii Burchii si Gorgota. 

3. Urmeaza sa se construiasca un sistem de alimentare cu gaze si in comuna Olari ceea ce 
constituie o posibilitate de racordare si pentru locuitorii comunei Rifov. 

 
Pentru introducerea instalatiilor de gaze naturale, se vor lua in considerare consumurile prezentate 

la alimentarea cu caldura.  
 

     3.9.8. Gospodarie comunala 
 

 Se vor intensifica eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de 
colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor din zona. 

Colectarea deseurilor se va realiza in sistem selectiv, bazat pe 4 pubele: hartie/carton, sticla, 
plastic/metal si rezidual.  

Deseurile vor fi transportate la rampa ecologica Boldesti Scaeni de catre SC ROSAL SRL. 
 

3.10. PROTECTIA MEDIULUI 
 

Propuneri si masuri de interventie urbanistica cu scopul protejarii mediului: 

 Eliminarea depozitarii necontrolate de deseuri din zonele de locuit si vecinatati  

 Actiuni de educare a locuitorilor in privinta strangerii si selectarii deseurilor menajere;  

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei rutiere în vederea eliminării poluării aerului cu particule de praf 
generate de circulaţia rutieră 

 Amenajarea spatiilor verzi (suprafete inierbate, amenajari florale arbori si arbusti si parcuri); 

 Respectarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de alimentare cu apă 

 Intretinerea gradinilor de fatada;   

 Efectuarea unor lucrari hidrotehnice pentru apararea malurilor apelor in intravilanul localitatii; 

 Realizarea sistemului centralizat de canalizare; 

 Utilizarea practicilor agricole specifice agriculturii ecologice; 

 Eliminarea practicilor ilegale de exploatare abuzivă a pădurilor aflate în proprietate privată 
 
 

 
3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE  

 
Solutia adoptata prin prevederile P.U.G. (planșele “3. Reglementari urbanistice – Zonificare”) se 

constituie in oferta urbanistica a autoritatilor locale, pentru a se atrage investitori si populatie in zona, astfel 
crescand zestrea comunei, creandu-se premizele unei dezvoltari durabile in teritoriu. 

Zonificarea functionala si indicatorii urbanistici din PUG-ul aprobat s-au putut modifica prin planuri 
urbanistice zonale aprobate. Pe teritoriul comunei Rifov există PUZ-uri aprobate, între care unul este inițiativa 
primăriei, cu scopul construirii căminului cultural din satul Mălăiești. Alte două PUZ-uri au fost realizate cu 
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obiectivul schimbării destinației terenurilor în unităti industrial/depozite, evident cu scopul desfășurării unor 
activități economice (mica industrie). 

Modul de aplicare a prevederilor P.U.G. s-au materializat in plansele ce stabilesc unitatile teritoriale de 
referinta pentru fiecare localitate si plansele ce ilustreaza proprietatea  asupra terenurilor. 
       
Organizarea teritoriului intravilan pe trupuri 

 
Teritoriul intravilan este format din suprafetele de teren destinate constructiilor si amenajarilor, fiind 

structurat, la nivel teritorial pe TRUPURI: trupul principal al localitatii si celelalte trupuri apartinatoare acestuia.  
Trupurile  sunt  unitati  de  suprafata  ale  teritoriului  intravilan  cu  functiuni  diverse (vatra  principala  

ale localitatii sau subunitati apartinatoare, precum si alte subunitati izolate, dispersate in teritoriu). 
Trup 1 SAT RESEDINTA RIFOV, SATE COMPONENTE ANTOFILOAIA, MALAIESTI, MOARA 
DOMNEASCA 
Trup 2 SATE COMPONENTE BUCHILASI SI GOGA 
Trup 3 LOCUIRE 
Trup 4 STATIE DE EPURARE PROPUSA 
Trup 5 SATE COMPONENTE BUDA SI PALANCA 
Trup 6 GOSPODARIE DE APA PROPUSA 
Trup 7 CAPTARE APA SUBTERANA 
Trup 8 CANTON SILVIC 
Trup 9 STATIE EPURARE PROPUSA 
Trup 10 SAT COMPONENT SICRITA 
Trup 11 CANTON SILVIC 
Trup 12 CANTON SILVIC 

 
 

Zone si subzone functionale 

Zona  functionala  este  o  categorie  urbanistica  si  reprezinta  un  teritoriu  pe  care  se  desfasoara  
activitatile umane  ce  se  pot  inscrie  intr-o  functiune  principala  si  alte  functiuni  secundare;  zonele  
functionale  sunt  puse  in evidenta in Plansa nr. 3 - "Reglementari urbanistice - zonificare".  

Subzonele  functionale  reprezinta  subdiviziuni  ale  zonelor,  avand  functiuni  specializate,  
caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli. 

Teritoriul intravilan al satului Rifov este impartit in urmatoarele zone functionale: 
C -  ZONA CENTRALA  
IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII 
L  - ZONA LOCUINTE 
L/IS – ZONA MIXTA LOCUINTE, INSTITUTII SI  SERVICII  
IS/SP – ZONA MIXTA INSTITUTII, SERVICII , SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, 
SPORT SI AGREMENT 
ID – ZONA UNITATI INDUSTRIALE  SI DEPOZITARE 
ID/IS – ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII SI SERVICII 
SP  - ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT 
GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA 
 TE -  ZONA ECHIPARE EDILITARA 
 CC - ZONA CAI DE COMUNICATII 
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Indicii si indicatorii urbanistici de densitate a construirii 
 

Tip 

zona/subzona 

Regim inaltime 

propus 

POT 

propus 

CUT 

propus 

C P+2+M 50% 1.8 

IS P+2 50% 1.5 

L1 P+1+M 35% 0.9 

L2 P+1+M 30% 0.7 

L/IS P+1+M 35% 0.9 

L/ISzp P+1+M 30% 0.7 

IS/SP P+1+M 25% 0.6 

IS/SPzp INTERDICTIE PROVIZORIE DE 

CONSTRUIRE PANA LA ELABORARE  

PUZ 

ID/IS P+3 50% 2 

ID P+2 50% 1,5 

SP1 P 10% 0,1 

SP2 P 25% 0,25 

GC P 10% 0,1 

TE P+1 50% 1 

Ccr P 10% 0,1 

Ccf P 10% 0,1 

 
Zonele protejate si limitele acestora 
 
 Obiecte de patrimoniu  

A fost delimitată o zonă de protecție comună care să includă cele două monumente importante: 
clădirea conacului şi clădirea bisericii. Zona este limitată la sud de pârâul Ghighiu și, pe lângă obiectele de 
protecție, include farmacia și câteva locuințe.  

Intervenţiile care se vor face trebuie să se încadreze în reglementările Legii 422 a 
monumentelor istorice.   

 
În zona respectivă se propun urmatoarele prevederi pentru Regulamentul de Urbanism:  

- se interzice orice fel de construcţie în zona funcţională a conacului şi a bisericii; singurele lucrări permise 
sunt lucrările de restaurare a bisericii si a conacului. 
- cladirile existente se vor păstra fiind permise numai lucrari de consolidare si lucrări de reamenajări interioare 
pînă la elaborarea de P.U.Z. pentru zona protejată.  
- orice fel de intervenţie care urmează să afecteze solul zonei, cu excepţia culturilor agricole obişnuite, vor fi 
executate cu supraveghere arheologică. 

Realizatorul studiului istoric sugerează necesitatea iniţierii unui proiect pentru obţinerea fondurilor 
necesare consolidării, restaurării şi punere în valoare a edificiilor înscrise în LMI 2010, prin cofinanţare cu 
participarea Consiliului Local Rifov, a Consiliului Judeţean Prahova prin fonduri europene – AXA PRIORITARA 
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5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 

 
Clădiri cu valoare arhitecturală 
Administraţia locală a comunei Rifov ar trebui să ia în considerare existenţa celor 7 edificii potenţiale 

monumente istorice pentru păstrarea zestrei construite, aceasta constituind elementul esenţial al păstrării 
identităţii localităţilor componente ale comunei. 

În afara propunerii de clasare pentru cladirile mentionate, pentru toate acestea se propune 
consolidarea/restaurarea si conservarea „in situ” cu scopul prezervarii lor. 

 
Situri arheologice 
Pentru siturile arheologice s-a instituit zona de protectie conform O.G. nr. 43/2000 privind protectia 

patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Zona cu patrimoniul 
arheologic evidentiat intamplator se delimiteaza in jurul locului descoperirii arheologice intamplatoare pe o 
raza de 50 de metri fata de locul descoperirii. 

 
Protectia unor suprafete in extravilan 

 
Arii naturale protejate 
Situl de importanta comunitara ROSCI0290 – Coridorul Ialomitei intersecteaza pe o suprafata de 20% 

teritoriul comunei Rifov. 
Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru un sit de importaţă comunitară, sau declararea 

unei arii de protectie speciala avifaunistica nu inseamna izolarea acestora: se tine seama de interesele 
economice, culturale si sociale din zona vizata, fiind permise anumite activitati economice care sunt in spiritul 
dezvoltarii durabile si nu afecteaza starea de conservare favorabila a sitului respectiv corelate cu legislatia in 
vigoare. 

Zone cu vegetaţie forestieră 
Pădurile din comuna Rifov au o funcţie specială de protecţie pentru care se propune consolidarea 

rolului ecologic şi de protecţie a mediului. Pădurea din zona localităţii Sicrita este propusă pădure parc de 
agrement pentru care se recomandă trecerea în regim de conservare deosebită şi excluderea din procesul de 
producţie, conform PATJ.   

 
Interdictii temporare de construire  
 

În zonele naturale protejate - pana la elaborarea si aprobarea unor documentatii  de  specialitate  care  
sa  stabileasca  strategia  de  dezvoltare  in  relatie  cu  zonele  invecinate,  sa  formuleze regulile de 
functionare si construire specifice zonei si activitatilor respective.  

În  zonele  cu  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  listate  sau  identificate  -  pana  la  obtinerea 
avizelor  legale.  In  zonele  ce  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  de  interes  local,  atat  in  
imediata vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si in zonele de 
protectie, autorizarea constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor publice specializate 
(avizul Direcţiei judetene Prahova pentru Cultură).  

În  zonele  functionale  in  care  se  desfasoara  activitati  ce  prezinta  riscuri  sanitare  si  produc 
disconfort  -  pana  la  elaborarea  Studiului  de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de mediu si/sau 
Autorizatiei de mediu conform prevederilor in vigoare. 

În zonele cu riscuri naturale, zona inundabila - pana la disparitia factorilor de risc ce au generat 
interdictia sau elaborarea unui studiu geo aprofundat.  

În  toate  celelalte  zone  in  care  exista  utilizari  permise  cu  conditii  si  pentru  care  Administratia 
publica  locala  nu  are  suficiente  elemente  pentru  a-si  asuma  autorizarea  directa  a  construirii  -  pana  la 
elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD). 
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Interdictii definitive de construire 
 

In zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute pentru protectia sistemelor de  
alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare, a cailor de comunicatie si a altor lucrari de 
infrastructura. 

 
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
 

Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este materializata in plansa „5. Proprietatea asupra 
terenurilor”: 

-terenuri apartinand domeniului public al statului in administratia nationala a:  
●“APELE ROMANE”: râul Prahova (cod cadastral XI-1.020.00.00.00.0), râul Teleajen (cod 
cadastral XI-1.020.13.00.00.0), pâraiele Dâmbu (cod cadastral XI-1.020.13.14.00.0), Ghighiu 
(cod cadastral XI-1.020.13.15.00.0), Leaot (cod cadastral XI-1.020.13.17.00.0), Recea (cod 
cadastral XI-1.020.13.16.00.0), Soava (cod cadastral XI-1.020.13.16.a), suprafaţă totală de 
cca 92 ha. 
● “CNADNR”: autostrada A3, lungime 7,367 km, suprafaţă 47,44 ha. 
●“CNCFR”: cale ferată principală 804 Ploieşti Sud – Ţăndărei – Feteşti, infrastructură 
feroviară publică, interoperabilă, linie simplă, neelectrificată (km 9+451 – km 11+444), 
suprafaţă 8,20 ha. 
●“RN ROMSILVA”: păduri în suprafaţă totală de cca 510 ha. 

-terenuri apartinand domeniului public de interes judetean: drumurile judetene 101D, 139 şi DJ 
101F, în suprafaţă totală de cca 31 ha. 

-terenuri apartinand domeniului public de interes local:  
●terenurile pe care se afla obiectivele de utilitate publica (servicii publice, echipamente 
tehnico-edilitare), în suprafaţă totală de cca 4,5 ha. 
●drumuri comunale, de exploatare şi străzi în suprafaţă totală de cca 225 ha  

-terenuri apartinand domeniului privat al comunei:  
●teren aferent morii Buda, căminului cultural Mălăieşti şi alte terenuri neutilizate în 
intravilan şi extravilan, în suprafaţă totală de cca 7,8 ha 
●islazuri comunale (Palanca, Goga, Moara Domnească, Mălăieşti, Buda şi Sicrita), în 
suprafaţă totală de 318,57 ha. 

-terenuri proprietate privata apartinand persoanelor fizice sau juridice: suprafaţă totală de cca 2930 
ha, din care păduri cu suprafaţa de cca 315 ha. 

 
Tot în această planşă sunt marcate propunerile de circulaţie a terenurilor: 
-terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public: 

●terenul aferent staţiei de epurare propusă în satul Moara Domnească, 0,16 ha 
●terenurile necesare realizarii drumului de acces între gospodăria de apă şi captarea 
propusă în satul Buda 
 

 Principalele obiective publice aflate in intravilanul comunei Rifov sunt prezentate clasificat in tabelul de 
mai jos: 

 
DOMENII 

CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI 

NATIONAL JUDETEAN LOCAL 
SUPR. 

mp 
LUNGIME 

ml 

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII  

Scoala cu clasele I-VIII Rifov      

Teren aferent scolii    4747  

Scoala cu clasele I-IV Moara Domneasca      

Teren aferent scolii    5482  
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Teren aferent scolii    992  

Scoala cu clasele I-VIII Goga      

Teren aferent scolii    6953  

Scoala cu clasele I-IV Palanca      

Teren aferent scolii    695  

Scoala cu clasele I-IV Buchilasi      

Teren aferent scolii    5660  

Scoala cu clasele I-IV Sicrita      

Teren aferent scolii    1300  

Scoala cu clasele I-IV Malaiesti      

Teren aferent scolii    520  

Teren aferent scolii    1360  

Scoala cu clasele I-IV Rifov      

Teren aferent scolii    1872  

Scoala cu clasele I-VIII Buda      

Teren aferent scolii    5440  

Scoala cu clasele I-IV Buda      

Teren aferent scolii    1363  

Cladire fost sediu primarie Rifov    160  

Teren aferent     450  

Gradinita Rifov    50  

Teren aferent     400  

Gradinita Moara Domneasca    100  

Teren aferent     700  

Gradinita Buda    200  

Teren aferent     400  

Gradinita Palanca    300  

Teren aferent     1009  

Cladire sala festivitati     227  

Teren aferent     966  

Camin cultural    150  

Teren aferent     200  

Dispensar uman      

Teren aferent     598  

Sediu nou primarie Rifov, sat Moara 
Domneasca 

   
522 

 

Teren aferent     2131  

Cladire fosta gradinita      

Teren aferent     781  

CAI DE COMUNICATIE PRINCIPALE, PODURI SI PODETE 

AUTOSTRADA A3     7367 

DJ 101D     12192 

DJ 139     6232 

DJ 101F     1441 

DC 82     3000 

DC 83     4000 

DC 86     2500 

DC 89     1816 

DC 90     1500 
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Staţie auto curte Primărie 1      

Staţie auto curte Primărie 2      

Staţie auto Rifov      

Staţie autobuz (10 buc)      

Podet peste paraul Cotamboaica    16  

Podet peste paraul Cotamboaica    24  

Podet peste paraul Cotamboaica    16  

Podet peste paraul Leotel    30  

Podet peste paraul Soava    24  

SPATII VERZI, SPORT  

Teren sport Palanca    5000  

Teren sport Sicrita    5000  

MONUMENTE  

Obelisc – Monumentul eroilor, 1916-1945      

Monumentul eroilor 1916-1945      

 
Urmare analizei si situatiei existente, tinand cont de perspectivele dezvoltarii demografice si a 

posibilitatilor de dezvoltare economica, se fac urmatoarele propuneri in domeniul obiectivelor de utilitate 
publica: 
- Reabilitare grădiniţă Sicrita 
- Execuţie instalaţie termica grădiniţă Palanca 
- Construire cămin cultural Palanca  
- Reabilitare cămin cultural Buda 
- Mansardare dispensar uman Buda 
- Plombări şi covor asfaltic la DC-uri 
- Construire creşe în Buda şi Moara Domnească 
- Înfiinţare centru after school în clădire fostei şcoli din satul Buda 
- Construire mini teren fotbal sat Moara Domnească 
- Modernizarea şi/sau asfaltarea unor strazi, rezolvarea unor intersectii necorespunzatoare si modernizarea 
unor podete 
- Înfiintarea unui cartier de locuinte pentru tinerii defavorizati in satul Palanca 
- Amenajarea unei săli de sport în zona centrală propusă, lângă sediul primăriei, în satul Moara Domnească 
- Amenajarea unui parc pentru activităţi sportive in satul Goga, langa scoala, pe terenul cu suprafata de 0,53 
ha apartinand domeniului public al comunei Rifov 
- Amenajarea unei săli de festivităţi în satul Rifov, în fostul sediu al primăriei 
- Amenajarea unui spaţiu destinat recreerii în localul fostei şcoli din satul Rifov 
- Executarea de lucrari hidrotehnice de aparare a malurilor pe cursurile apelor ce traverseaza intravilanul 
localitatilor 
- Realizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, astfel: 
 * gospodărie de apă sat Moara Domnească, suprafață 0,33 ha 
 * gospodărie de apă, trup izolat sat Buda, suprafață 0,12 ha 
 * rețea de distribuție apă potabilă, lungime 55 km 
 * statie de epurare, trup izolat sat Palanca, suprafață 0,26 ha 
 * rețea colectoare, lungime 55 km 
 * rețea distribuție gaze naturale, lungime 54 km  
 
4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 
Stabilirea categoriilor de intervenţie şi a reglementărilor s-au realizat în baza analizei multicriteriale la 

nivelul zonelor şi trupurilor componente privind:  
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•  Funcţiunea dominantă în zonă;  
•  Configuraţia fondul construit existent şi a parcelarului propus;  
•  Circulaţia şi echiparea edilitară;  
Până  în  prezent  zonele  construite  ale  comunei  s-au  dezvoltat  extensiv,  de-a  lungul principalelor 

rute de transport. Aceast tip de dezvoltare precum şi barierele funcţionale ce brăzdează  teritoriul  comunei  
(cursuri  de  ape,  traseu  autostradă)  îngreunează  accesul locuitorilor  la  servicii.  Prin  actualizarea  
Planului  Urbanistic  General  se  încearcă  a  se  crea nuclee  construibile  consistente  care  să  eficientizeze  
consumul  de  teren  şi  energie  şi  să îmbunătăţească  accesul  la  servicii.  Dezvoltarea  urbanistică  propusă  
prin  acest  plan  este posibilă  numai  în  condiţiile  eliminării  riscului  la  inundaţii  la  care  este  supusa o 
mare parte din teritoriul comunei, prin efectuare studiilor hidrotehnice şi realizarea lucrărilor specifice.   

La propunerea zonificării funcţionale s-a avut în vedere că se preconizează ca această comună să se 
dezvolte în relaţie cu aşezarea sa în proximitatea municipiului  Ploieşti şi în lungul autostrăzii Bucureşti-Braşov 
(în apropierea nodului Dumbrava). Aceasta atrage după sine o tendinţă de dezvoltare a activităţilor productive 
precum şi a celor de turism, recreere şi agrement, iar dezvoltarea unor zone de locuinţe de calitate  superioară 
(dimensiuni  de parcelă, cadru natural, etc) poate reprezenta o oportunitate pentru atragerea de populaţie din 
oraş.    

Concluziile generale ale prezentei documentatii sunt urmatoarele: 
Comuna Rifov are sanse mari de relansare economica si de reglementare a diferitelor aspecte sociale 

si de protectie a mediului natural si construit datorita investitiilor din zona. 
Pentru ca propunerile sa capete contur, sa fie aplicabile si sa intre in legalitate, se impune ca pe viitor, 

in functie de oportunitati si oferte investitionare, sa fie elaborate documentatii (de tip PUZ si PUD sau din 
domeniul funciar) privitoare la: 

- reglementarea situatiei juridice a terenurilor pentru zonele neclare 
- reconversia platformelor economice abandonate 
- construirea zonelor turistice 
- zonele lotizabile corespunzatoare extinderilor intravilanelor 
- amenajarea unor spatii verzi. 

La acestea se adauga documentatiile necesare dotarii tehnico-edilitare a comunei si alte proiecte 
avand drept scop diferite aspecte ale dezvoltarii. 

Concluzia finala este ca, in Rifov cam ca in toate zonele judetului Prahova, in scopul atingerii unei 
durabilitati pe termen lung a structurii generale a teritoriului si asezarilor sale, toate proiectele dezvoltarii 
trebuie insotite de masuri privind protectia mediului natural si a caracteristicilor traditionale a mediului 
construit. Acest deziderat se va intoarce ca un factor favorizant asupra dezvoltarii insasi. 

Obiectivele propuse prin tema program care ilustreaza solicitarile administratiei publice locale si 
necesitatile populatiei au fost incluse in prevederile prezentei documentatii, dupa aprobare documentatia 
P.U.G. urmand sa se constituie in act de autoritate publica in vederea operarii in teritoriul localitatilor si al 
comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire si dezvoltare urbanistica. 

Se vor intocmi dupa  aprobarea P.U.G. documentatiile urbanistice de genul planurilor urbanistice 
zonale sau de detaliu, care dupa aprobare in conditiile legislatiei in vigoare vor scoate de sub interdictia 
temporara de construire zonele materializate in plansele de relgementari urbanistice pentru fiecare localitate. 

In situatia in care, sub presiunea investitorilor zone din teritoriul intravilanului propus si din teritoriul din 
extravilan vor capata alte functiuni fata de prevederile P.U.G., zonele respective se vor supune intocmirii de 
documentatii de urbanism cu caracter local P.U.Z. care vor urma traseul avizarilor in vederea aprobarii stabilit 
de actele normative in vigoare, in baza certificatului de ubanism emis de autoritatea locala. Termenul de 
valabilitate a planului urbanistic general este de cca 10 ani, odata cu realizarea documentatiilor stabilindu-se 
noile criterii de dezvoltare urbanistica in ansamblu si zonal. 

 
 
 
 
 



 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

______________________________________________________________________ 102                                     

Memoriu general comuna Râfov 
 

*Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii finantarilor pentru: 
1. programe de urbanizare a zonelor construite in teritoriu 
2. dotare cu echipamente edilitare, 
3. intretinere si dezvoltare a infrastructurii, 
4. luarea de masuri in vederea protejarii mediului natural si construit, 
5. eliberarea certificatelor de urbanism 
6. eliberarea autorizatiilor de construire 
7. baza grafica de intocmire a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si a bancii de date urbane 
 
Intocmit de: 
 
Urbanist  Miruna Chiritescu 



 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

______________________________________________________________________ 103                                     

Memoriu general comuna Râfov 
 

ANEXA 1. FORMULARUL STANDARD NATURA 2000, ROSCI0290, Coridorul Ialomiței 
 
1. IDENTIFICAREA SITULUI 
Tip K  
Codul sitului ROSCI0290  
Data completării 201101  
Legături cu alte situri Natura 2000: 

 ROSPA0044 (Grădiştea - Căldăruşani - Dridu)  
 ROSPA0120 (Kogălniceanu - Gura Ialomiţei)  
 ROSPA0017 (Canaralele de la Hârşova)  

Responsabili Grupul de lucru Natura2000  
Numele sitului Coridorul Ialomiţei  
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului 
Data propunerii ca sit SCI 201101  
2. LOCALIZAREA SITULUI 
Longitudine 26.475556  
Latitudine 44.721111  
Suprafață (ha) 26726.80  
Altitudine (m) 
Minimă 0.00  
Maximă 175.00  
Medie 62.00  
Regiunea administrativă 

Județ 
Pondere 
(%) 

RO036 - 
Prahova  

28.00 

RO035 - 
Ialomiţa  

72.00 

Regiunea biogeografică 
Continentală  
Stepică  
3. INFORMATII ECOLOGICE 
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste: 
Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 
≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau 
redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă 

Cod 
Pond
ere 

Reprezentativit
ate 

Suprafaț
ă 
relativă 

Stare de 
conserva
re 

Evaluar
e 
globală 

91Y0 - Păduri dacice de 
stejar si carpen  

20.78 B  B  B  B  

92A0 - Zavoaie cu Salix 
albă si Populus albă  

12.48 B  B  B  B  

91F0 - Paduri ripariene 
mixte cu Quercus robur, 
Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus 
angustifolia, din lungul 
marilor râuri  

6.54 B  B  B  B  

91I0 - Vegetatie de 1.00 B  C  B  B  
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Cod 
Pond
ere 

Reprezentativit
ate 

Suprafaț
ă 
relativă 

Stare de 
conserva
re 

Evaluar
e 
globală 

silvostepa eurosiberiană 
cu Quercus spp. *  
40C0 - Tufărișuri de 
foioase ponto-sarmatice *  

0.00 B  C  B  B  

6430 - Comunități de 
liziera cu ierburi înalte 
higrofile de la nivelul 
câmpiilor, până la cel 
montan și alpin  

0.01 B  C  B  B  

3260 - Cursuri de apă din 
zonele de câmpie, până la 
cele montane, cu 
vegetație din Ranunculion 
fluitantis si Callitricho-
Batrachion  

0.05 A  C  B  B  

3270 - Râuri cu maluri 
namoloase cu vegetație 
de Chenopodion rubri si 
Bidention  

0.00 B  C  B  B  

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare 
(populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare 
(conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - 
populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

R
es

id
en

tă
 

Migratoare 

P
op

ul
aț

ie
 

C
on

se
rv

ar
e 

Iz
ol

ar
e 

E
va

lu
ar

e 
gl

ob
al

ă 

R
ep

ro
du

ce
re

 

Ie
rn

at
 

P
as

aj
 

133
5 

Spermoph
ilus 
citellus 

P    C  B  C  B  

133
7 

Castor 
fiber 

7
0-
1
0
0 
i 

   B  B  B  B  

135
5 

Lutra lutra P    C  B  C  B  

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare 
(populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare 
(conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - 
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populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

R
es

id
en

tă
 

Migratoare 

P
op

ul
aț

ie
 

C
on

se
rv

ar

e Iz
ol

ar
e 

E
va

lu
ar

e 

gl
ob

al
ă 

R
ep

ro
d

uc
er

e 

Ie
rn

at
 

P
as

aj
 

118
8 

Bombina 
bombina 

P    C  B  C  B  

122
0 

Emys 
orbicularis 

P    C  B  C  B  

116
6 

Triturus 
cristatus 

P    C  B  C  B  

4. DESCRIEREA SITULUI 
Caracteristici generale ale sitului 

Clase de habitat 
pondere 
in % 

N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 6.00 
N07 - Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării 2.00 
N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu 
dezmiriștire) 

10.00 

N14 - Pajiști ameliorate 6.00 
N15 - Alte terenuri arabile 2.00 
N16 - Păduri caducifoliate 70.00 
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 4.00 
TOTAL SUPRAFATA HABITAT  

Alte caracteristici ale sitului Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul 
Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, 
in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de 
trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime 
cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata 
imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente \\\"brate moarte\\\", belciuge, lacuri de lunca, 
mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte 
a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. 
Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase 
apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, 
cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii 
anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune 
si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata 
de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus 
pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu.  
Calitate si importanță Situl reprezinta cel mai important coridor ecologic care strabate Baraganul, care se 
dezvolta de la vest la est, legand Subcarpatii si Campia Ploiestiului de Dunare, Ialomita fiind singurul rau 
alohton din Campia Baraganului. In acest fel, Ialomita si afluentii sai principali - Prahova si Teleajenul - 
conecteaza lunca Dunarii cu zona de campie forestiera si colinara, strabatand zona cea mai uscata a tarii - 
Campia Baraganului. Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor rauri 
pe care le adaposteste - sleauri de lunca cu stejar pedunculat, zavoaie de plopi si salcii, vegetatia de 
cursuri de apa si de maluri, comunitatile de ierburi higrofile, pajistile de altitudine joasa -, dar si prin 
vegetatia specifica teraselor din stepa care marginesc lunca - tufarisuri ponto-sarmatice, pajisti stepice, 
etc., precum si prin speciile de fauna existente aici - castor, etc.  



 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

______________________________________________________________________ 106                                     

Memoriu general comuna Râfov 
 

Vulnerabilitate Raul Ialomita si afluentii sai - Prahova si Teleajenul - constituie coloana vertebrala a 
Coridorului Ialomitei si, prin urmare, activitatile care genereaza un impact negativ asupra raului constituie 
factori de vulnerabilitate. Dintre acestia amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomitei, baraje si 
captari de apa din Ialomita si alfuentii sai, extractia de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se 
adauga taierea padurilor din lunca, inlocuirea arboretelor naturle cu plantatii de plopi si salcii selectionate, 
extinderea speciilor invazive, constructiile in zona de lunca, etc.  
Documentație Amenajamentul silvic al OS Ploiesti; Amenajamentul silvic al OS Urziceni; Amenajamentul 
silvic al OS Slobozia; Academia Romana, Institutul de Geografie, 2005, Geografia Romaniei, vol. V.  
6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA 
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată 
Activități și consecințe în interiorul sitului 
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 

Cod 
Intensit
ate 

% din 
sit 

Influen
ță 

100 - Cultivarea  C  2.00 -  
120 - Fertilizarea  B  2.00 -  
110 - Folosirea pesticidelor  B  2.00 -  
140 - Păşunatul  B  55.00 -  
150 - Restructurare/ regrupare de parcele  A  25.00 -  
161 - Plantarea  A  15.00 -  
870 - Îndiguirea, consolidarea malurilor, plaje 
artificiale  

B  1.00 -  

954 - Invazie de specii  A  30.00 -  
300 - Extragerea de balast  A  1.00 -  

Activități și consecințe în jurul sitului 
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 

Cod 
Intensit
ate 

% din 
sit 

Influen
ță 

100 - Cultivarea  B  15.00 -  
110 - Folosirea pesticidelor  B  15.00 -  
150 - Restructurare/ regrupare de 
parcele  

A  15.00 -  

300 - Extragerea de balast  A  1.00 -  
Managementul sitului 
Organismul responsabil pentru managementul sitului: Nu exista structura de administrare.  
Planuri de management al sitului: Nu exista plan de management.  
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ANEXA 2. ANALIZA S.W.O.T 
 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
 
PUNCTE TARI 
 

 Preocuparea populaţiei într-o pondere foarte mare în domeniul agriculturii; 

 Ponderea ridicată a proprieăţtii private asupra terenului arabil şi efectivului de animale; 

 Suprafaţa mare de teren arabil (care se pretează unei game largi de culturi agricole cum ar fi: 
grâu, porumb, floarea soarelui, cartofi, lucerna); 

 Existenţa conditţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice, flecare familie creşte 
animale; 

 Diversificarea în comuna Rifov a speciilor de animale; 

 Deţinerea de către locuitori a 30.067 de păsări, 667 capete de bovine, 410 capete caprine, 
1517 capete ovine, 2017 capete de porcine, 210 capete de cabaline şi familia de albine 168; 

 Existenţa meşterilor populari şi a unui potenţial de dezvoltare a meseriilor tradiţionale; 
 
PUNCTE SLABE 
 

 Suprafaţa teritorial administrativă a comunei Rifov 4167 ha, din care teren agricol 2515 ha, 
păşune 413 ha, păduri 831 ha, curţi-construcţii 243 ha, alte terenuri 165 ha; 

 Caracterul agricol preponderent al comunei cu nici o zona de concentrare în alte domenii;  

 Absenţa unor sisteme de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor 
specifice; 

 Dotare tehnica scăzută a sectoarelor din agricultură; 

 Absenţa unor resurse materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în agricultură în 
domeniul rural în stadiul actual (slabă eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în 
totalitate a specialiştilor existenţi); 

 Ponderea ridicată a activităţii zootehnice în gospodăriile agricole individuale comparativ cu 
exploatările agricole; 

 Insuficienţa promovare a zonei rurale şi a produselor specifice; 

 Absenţa diversificării activităţiilor economice în zona rurală; 

 Inexistenţa echipamentelor de irigaţie; 

 Fondurile financiare inexistente pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice; 

 Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă datorită numărului mic de posturi alocate 
pentru aceste tipuri de servicii; 

 Lipsa activităţiilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale; 

 Existenţa unui număr mare de deţinători de teren agricol cu proprietăţi mici (1-3 ha) în număr 
de 70.26 % şi dispersate care nu permit aplicarea unor sisteme de agricultură adecvate condiţiilor naturale 
specifice; 

 Insuficienţa centrelor de însamânţare artificială. 
 
OPORTUNITĂŢI 
 

 Crearea asociaţiilor producătoare agricole pentru valorificarea produselor agricole; 

 Posibilitatea de accesare a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului 
European pentru Pescuit pentru proiectele de investiţii realizate după 1 ianuarie 2007, pentru finanţarea 
agriculturii şi dezvoltării rurale; 

 Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploatăriilor agricole; 

 Existenţa Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurală; 
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 Aprobarea Programului Naţional - Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de 
profil zootehnic şi din industria alimentară; 

 Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul Prahova cu privire 
la accesarea fondurilor europene. 

 
AMENINŢĂRI 
 

 Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa UE;  

 Cadrul legislativ instabil; 

 Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; 

 Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale FEADR; 

 Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate prin 
Fonduri Structurale şi FEADR. 

 
2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

 
PUNCTE TARI  
 

 Localităţi aparţinătoare în număr de nouă: Rifov, Antofiloaia, Moara Domnească, Buchilaşi, 
Sicrita, Buda, Palanca, Mălăieşi şi Goga; 

 Traversarea prin comună a drumului judeţean DJ 101 D - Şoseaua de centură - Ploieşti - 
Rifov; 

 Traversarea prin comună a drumului judeţean DJ 139 - Şoseaua de centură - Puchenii Mari - 
Urziceni; 

 Existenţa reţelei de drumuri asfaltate în comuna Rifov, pe o distanţă de 38 km; 

 Existenţa unei linii de cale ferată la 4 km şi a unei linii de cale ferată industrială 8 km; 

 Distanţa până la drumul naţional este de 10 km şi autostradă este de 5 km; 

 Existenţa aeroportului la 70 km, în oraşul Otopeni; 

 Distanţa până la benzinărie este de 5 km; 

 Existenţa reţelei de electricitate în comuna Rifov, în procent de 100%; 

 Existenţa reţelei de telefonie fixe în comuna Rifov, în procent de 40%; 

 Infrastructura de telefonie mobilă reprezentată de Vodafone, Orange, în procent de 60%; 

 Existenţa reţelelor de cablu TV în comuna Rifov, în procent de 80 %; 

 Existenţa reţelelor de internet în comuna Rifov, în procent de 20 %; 

 Existenţa pe teritoriul comunei a suprafeţelor silvice în proporţie de peste 19.94 % din 
suprafaţa totală; 

 Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor; 

 Deţinerea a 2 dispensare în comuna Rifov; 

 Arhitectura tradiţională. 
 
PUNCTE SLABE 
 

 Inexistenţa sistemelor de distribuţie a apei potabile şi a canalizării; 

 Inexistenţa sistemelor de distribuţie a energiei termice şi de gaze; 

 Infrastructura de transport slab dezvoltată; 

 Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a deversării necontrolate precum şi 
datorită inexistenţei dezvoltării infrastructurii de canalizare; 
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 Interesul scăzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător; 

 Inexistenţa sistemelor centralizate de tratare cu apă în comuna Rifov; 

 Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren; 

 Nu există o rampă ecologică în apropiere care să deservească comuna; 

 Educaţia ecologică este superficială; 

 Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau 
valorificării lor; 

 Insuficienta preocupare a agenţilor economici în recuperarea şi refolosirea ambalajelor; 

 Lipsa fondurilor financiare destinate împăduririi terenurilor defrişate; 

 Infrastructura de sănătate este deficitară. 
 
OPORTUNITĂŢI 
 

  Modernizarea drumurilor comunale; 

 Realizarea de alei pietonale;  

 Asfaltarea străzilor comunale; 

 Modernizarea drumului comunal DC 83; 

 Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabila; 

 Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; 

 Realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan; 

 Realizarea unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor; 

 Regularizare râu Teleajan; 

 Dotare pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă; 

 Dotarea administraţiei locale (calculatoare, copiatoare, xerox, etc); 

 Creşterea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale pentru 
finanţarea proiectelor de infrastructură şi mediu; 

 Posibilitatea accesării unor programe de finanţare comunitare ale Uniunii Europene pentru 
sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural, în special FEADR; 

 Programe judeţene de modernizare a infrastructurii rutiere; 

 Crearea unei infrastructuri de acces în zonele forestiere (deschiderea de noi drumuri 
forestiere, destinate noilor exploatări). 

 
AMENINŢĂRI 
 

 Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale; 

 Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate prin 
Fonduri Structurale; 

 Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători; 

 Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură şi mediu; 

 Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate prin 
Fonduri Structurale; 

 Atritudinea de indiferentă faţă de protecţia mediului. 
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3. ECONOMIC 
 
PUNCTE TARI 
 

 Existenţa materiilor prime pentru industria alimentară (grâu, porumb, floarea soarelui, cartofi, 
lucemă); 

 Existenţa potenţialului pentru obţinerea de produse ecologice;  

 Vechi tradiţii în prelucrarea unor resurse locale;  

 Parcelarea terenului - productivitate bună;  

 Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a bovinelor;  

 Existenţa unei comunităţi de afaceri locale, reprezentată prin societăţi comerciale şi persoane 
fizice autorizate cu activitate în zonă;  

 Existenţa resurselor pentru susţinerea serviciului centrului de consultanţă în comună. 
 
PUNCTE SLABE 
 

 Infrastructura nu este dezvoltată în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice;  

 Slaba diversificare a întreprinderilor în domeniile industrial şi zootehnic;  

 Ponderea ineexistentă a investiţiilor străine; 

 Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea / promovarea unor investiţii; 

 Fragilitatea structurii industriale pentru economia de piaţă, datorită folosirii unor tehnolog ii 
învechite, productivităţii şi eficienţei economice scăzute;  

 Infrastructura necorespunzătoare, absenţa alimentării cu apă şi a canalizării, starea improprie 
a unora din drumurile comunale şi a drumului judeţean;  

 Degradarea spaţiilor disponibile ce pot fi utilizate. pentru a demara activităţi antreprenoriale în 
zonă; 

 Slaba infrastructură de asistenţă pentru afaceri; b Lipsa culturii asociative, a înfiinţării de 
asociaţii; 

 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;  

 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;  

 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare - 
dezvoltare; 

 Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;  

 Slaba informare, cu privire la normele europene. 
 
OPORTUNITĂŢI 
 

 Existenţa unor spaţii şi clădiri în conservare, posibil a fi utilizate de către întreprinzători pentru 
demararea unor afaceri locale;  

 Programe guvernamentale pentru încurajarea initiaţivelor locale, în special în domeniul 
dezvoltării zootehniei şi a infrastructurii aferente;  

 Reconversia unor capacităţi economice aflate în conservare, în capacităţi cu profil nou de 
fabricaţie; 

 Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate condiţiilor 
locale; 

 Existenţa unor spaţii şi terenuri disponibile pentru dezvoltări antreprenoriale; 

 Existenţa resurselor locale, puţine sau necorespunzător valorificate în prezent, reprezentate 
prin suprafeţe importante de pădure, precum şi produse accesorii pădurii; 

 Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile 
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Structurale; 

 Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi; 

 Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de 
muncă în mediul rural; 

 Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM; 

 Disponibilitatea de a încheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu investitori locali sau 
străini; 

 Prezenţa în zonă, activitatea şi deschiderea la încheierea de parteneriate a unor organizaţii 
neguvemamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare. 

 
AMENINŢĂRI 
 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari); 

 Rata ridicată a dobânzii la credite; 

 Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale; 

 Instabilitatea legislativă; 

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comuna, datorită infrastructurii 
fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei; 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determină 
decalaje economice mari, greu de recuperat; 

 Reducerea ponderii populaţiei active; 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale 
şi asistenţei sociale în perspectivă. 

4. TURISM  
 

PUNCTE TARI 
 

 Existenţa condiţiilor dezvoltării turismului religios, ecologic, rural, cultural - istoric, de agrement 
şi pescuit; 

 Zonele de interes în comuna Rifov: Biserica din satul Rifov, Biserica din satul Goga, Biserica 
din satul Moara Domnească, Biserica din satul Mălăieşti, Biserica din satul Sicrita, Biserica din satul Palanca, 
Biserica din satul Buda; 

 Existenţa a şapte biserici de cult creştin care deţin obiective culturale religioase cu potenţial 
turiştic; 

 Potenţial de dezvoltare a agroturismului. 
 
PUNCTE SLABE 
 

 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine aproape inexistente; 

 Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turiştice;  

 Lipsa de preocupare a cetăţenilor şi autorităţilor locale privind conservarea mediului; 

 Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe 
teritoriul acesteia. 

 
OPORTUNITĂŢI 
 

 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi; b încurajarea unor noi forme de 
turism (religios, rural, ecologic);  

 Extinderea reţelei de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea agro- turismului; 

 Reabilitarea Căminului Cultural din comuna Rifov; 
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 Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de 
finanţare ale Uniunii Europene. 

 
AMENINŢĂRI 
 

 Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând la 
scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către 
turişti şi investitorii în turism;  

 Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;  

 Migrarea turistica către alte regiuni. 
 

5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ  
 

PUNCTE TARI 
 

 Existenţa unui număr de şapte unităţi şcolare; 

 Suficienta cuprindere a preşcolarilor în învăţământul preprimar, prin existenţa a 6 grădiniţe; 

 Resurse de dezvoltate personală şi profesională prin deţinerea unei biblioteci în comuna 
Rifov; 

 Existenţa a 2 cămine culturale în comuna Rifov; 
 
PUNCTE SLABE 

 Dotări slabe cu echipament IT şi internet în cadrul şcolilor; 

 Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită 
scăderii demografice a populaţiei; 

 Nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi respectiv profesionale a majorităţii locuitorilor 
comunei. 

OPORTUNITĂŢI 
 

 Reabilitatrea şcolilor şi dotarea lor la nivel european; 

 Construirea unei grădiniţe; 

 Reabilitarea căminelor culturale; 

 Construirea unei biserici în satul Buda; 

 Existenţa unor programe comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la educaţie pentru 
populaţiile dezavantajate; 

 Politici de stimulare a ocupării posturilor vacante pentru cadrele didactice şi a menţinerii 
cadrelor calificate. 

 
AMENINŢĂRI 
 

 Scăderea gradului de instrucţie şcolară a populaţiei tinere; 

 Închiderea / restrângerea activităţii şcolilor generale din satele aparţinătoare, cu impact 
asupra scăderii gradului instrucţiei şcolare în comună. 

 
6. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII 

 
PUNCTE TARI 

 

 Forţa de muncă se găseşte în procent de 42.27 %; 

 Dotarea instituţiilor locale cu reţea de calculatoare, internet şi servicii gestionate cu sistem IT; 
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 Existenţa unor specialişti în domenii variate de activitate; 

 Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

 Număr relativ redus al inadaptaţilor social; 

 Rata infractionalităţii extrem de redusă. 
 
PUNCTE SLABE 
 

 Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane); 

 Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii 
actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special; 

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinatâte, mai cu seama a celor cu 
pregătire profesională înaltă; 

 Capacitatea financiara relativ scăzută a locuitorilor zonei. 
 
OPORTUNITĂŢI 
 

 Fondurile comunitare puse la dispoziţie după ianuarie 2007 în domeniul social; 

 Existenţa strategiei naţionale antisărăcie; 

 Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă; 

 Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie 
profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri; 

 Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de muncă locale, la 
salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de creştere); 

 Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei; 

 Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii. 
 
AMENINŢĂRI 
 

 Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă; 

 Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi; 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale 
şi asistentei sociale în perspectiva; 

 Estomparea tradiţiilor locale, o dată cu trecerea timpului. 
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ANEXA 3. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2011-2017 
 

1. REABILITARE GRĂDINIŢĂ SICRITA 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional Axa 3 - îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. - 
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Valoarea previzionată 400.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 2.3. - reabilitarea infrastructurii şcolare din comună 

Activităţi propuse Reabilitarea grădiniţei din satul Sicrita 
 

2. EXECUŢIE ALIMENTARE CU APĂ SATELE BUDA, PALANCA + EXECUŢIE ŞI PT LA 
MOARA DOMNEASCĂ ŞI MĂLĂIEŞTI 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Sectorial de Mediu 

Axa 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 
Domeniul major de intervenţie 1.1. - Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă / apă uzată 

Valoarea previzionată 2.190.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 1.2. - extinderea reţelei de distribuţie a apei porabile 

Activităţi propuse Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile a comunei Rifov, în 
satele Buda, Palanca, Moara Domnească şi Mălăieşti 

 
3. EXECUŢIE INSTALAŢIE TERMICA GRĂDINIŢĂ PALANCA 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional 

Axa 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4. - Reabilitarea şi dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale 

Valoarea previzionată 15.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 2.3. - reabilitarea infrastructurii şcolare din comună 

Activităţi propuse Reabilitarea grădiniţei din satul Palanca 
 

4. CONSTRUIRE CĂM1 IN CAMIN CULTURAL MĂLĂIEŞTI 
Sursa de finanţare Compania Naţională de Investiţii 

Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale 
Valoarea previzională 500.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

O.U.G. 118 / 2006 - înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale 

Activităţi propuse Construirea unui cămin cultural în satul Mălăieşti 

 

5. CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL PALANCA ŞI REABILITARE CĂMIN CULTURAL 
BUDA 
Sursa de finanţare Compania Naţională de Investiţii 

Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale 
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Valoarea previzională 974.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

O.U.G. 118 / 2006 - înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale 

Activităţi propuse Construire cămin cultural Palanca şi reabilitare cămin cultural Buda 
 
6. LUCRĂRI AGRICOLE ISLAZURI COMUNALE 
Sursa de finanţare Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala Axa 2: îmbunătăţirea 

mediului şi a spaţiului rural 
Valoarea previzională 25.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 2.1. - Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

Activităţi propuse Lucrări de reabilitare islazuri comunale 

 
7. PT +ÎNFIINŢARE RETEA ALIMENTARE CU GAZE ÎN COMUNA RIFOV 

Sursa de finanţare Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice 
Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în 
aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice 
Domeniul major de intervenţie 4.1 - Energie eficientă şi durabilă 
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului 
energetic) 

Valoarea previzionată 4.000.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Operaţiunea b) - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de 
transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi 
realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie - partea de 
DISTRIBUŢIE (în continuare operaţiunea). 
Activităţi propuse  înfiinţarea conductelor şi a branşamentelor; 

 înfiinţarea staţiilor de reglare măsurare şi a staţiilor de valve de 
control gaze naturale; 

 înfiinţarea dispecerizării distribuţiei de gaze naturale şi 
integrarea în SCADA. 

 

8. PT + EXECUŢIE CANALIZARE ÎN SATELE BUDA, PALANCA, MOARA DOMNEASCĂ ŞI 
MĂLĂEEŞTI 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Sectorial de Mediu 

Axa 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

Domeniul major de intervenţie 1.1. - Extinderea şi modernizarea 

sistemelor de apă / apă uzată 

Valoarea previzionată 8.000.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 1.3. - extinderea şi modernizarea reţelei publice de apă uzată 



 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655 

______________________________________________________________________ 116                                     

Memoriu general comuna Râfov 
 

Activităţi propuse înfiinţarea reţelei de canalizare în satele Buda, Palanca, Moara 
Domnească şi Mălăieşti 

 

 

 

9. DECOLMATĂRI RÂURI DIN COMUNA RIFOV 

Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional 

Axa 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc 

Valoarea previzionată 400.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie 10% 
încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Domeniul major de intervenţie 5.1. - Protecţia împotriva inundaţiilor 

Activităţi propuse Decolmatarea pârâurilor din comună 

 

10. PIETRUIRE STRĂZI COMUNALE 

Sursa de finanţare 

Programul Operaţional Regional 

Axa 2 - îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale 

şi locale 

Domeniul major de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - 

inclusiv construcţia / 

reabilitarea şoselelor de centură 

Valoarea previzionată 200.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 1.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri orăşeneşti 

Activităţi propuse Pietruirea străzilor comunei Rifov 

 

11. MANSARDARE DISPENSAR UMAN BUDA 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional 

Axa 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Valoarea previzionată 200.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 3.1. - Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate 
Activităţi propuse Modernizarea prin mansardarea dispensarului uman din satul 

Buda 
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15. CONSTRUIRE MINI TEREN FOTBAL SAT MOARA DOMNEASCĂ 

Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional Axa 3 - îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale 

Valoarea previzională 200.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 
încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Activităţi propuse Construirea unui mini teren de fotbal în satul Moara Domnească 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. PLOMBĂRI ŞI COVOR ASFALTIC LA D.C.-URI 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional 

Axa 2 - îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 

Domeniul major de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / 

reabilitarea şoselelor de centură 

Valoarea previzionată 300.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 1.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri orăşeneşti 

Activităţi propuse Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale 

  

13. CONSTRUIRE CREŞE ÎN BUDA ŞI MOARA DOMNEASCĂ 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional Axa 3 - îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale 
Valoarea previzionată 800.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
Activităţi propuse înfiinţarea de creşe în satele Buda şi Moara Domnească 
 

14. ÎNFIINŢARE CENTRE AFTER SCHOOL 
Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional Axa 3 - îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4. - Reabilitarea şi dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale 
Valoarea previzionată 600.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 2.3. - reabilitarea infrastructurii şcolare din comună 

Activităţi propuse înfiinţarea unor centre after school în comună 
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16. PT + ASFALTARE DC 90 ŞI STRĂZI COMUNALE 

Sursa de finanţare Programul Operaţional Regional 

Axa 2 - îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 

Domeniul major de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / 

reabilitarea şoselelor de centură 

Valoarea previzionată 1.800.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 

încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 1.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri orăşeneşti 

Activităţi propuse Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 90 şi a străzilor 
aferente 

 
17. SERVICII TOPOMETRICE ŞI DE CADASTRU 

Sursa de finanţare Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală Axa 2: îmbunătăţirea 
mediului şi a spaţiului rural 

Valoarea previzionată 120.000 lei (fără TVA) 
Contribuţie proprie - 
încadrarea în Strategia de Dezvoltare a comunei 

Măsura 2.1. - Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

Activităţi propuse Efectuarea de măsurări topometrice şi de cadastru 

 
 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PROPUSE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 
COMUNEI RIFOV,  PENTRU PERIOADA 2011-2017 REABILITARE GRĂDINIŢĂ SICRITA 

1. EXECUŢIE ALIMENTARE CU APĂ SATELE BUDA, PALANCA + EXECUŢIE ŞI PT LA MOARA 

DOMNEASCĂ ŞI MĂLĂIEŞTI 

2. EXECUŢIE INSTALAŢIE TERMICA GRĂDINIŢĂ PALANCA 

3. CONSTRUIRE CAM1 IN CAMIN CULTURAL MĂLĂIEŞTI 

4. CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL PALANCA ŞI REABILITARE CĂMIN CULTURAL BUDA 

5. LUCRĂRI AGRICOLE ISLAZURI COMUNALE 

6. PT +ÎNFIINŢARE RETEA ALIMENTARE CU GAZE ÎN COMUNA RIFOV 

7. PT + EXECUŢIE CANALIZARE ÎN SATELE BUDA, PALANCA, MOARA DOMNEASCĂ ŞI 

MĂLĂEEŞTI 

8. DECOLMATĂRI RÂURI DIN COMUNA RIFOV 

9. PIETRUIRE STRĂZI COMUNALE 

10. MANSARDARE DISPENSAR UMAN BUDA 

11. PLOMBĂRI ŞI COVOR ASFALTIC LA D.C.-URI 

12. CONSTRUIRE CREŞE ÎN BUDA ŞI MOARA DOMNEASCĂ 

13. ÎNFIINŢARE CENTRE AFTER SCHOOL 

14. CONSTRUIRE MINI TEREN FOTBAL SAT MOARA DOMNEASCĂ 

15. PT + ASFALTARE DC 90 ŞI STRĂZI COMUNALE 

16. SERVICII TOPOMETRICE ŞI DE CADASTRU 
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IN COMPLETAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI RIFOV , PLANUL URBANISTIC 
GENERAL VINE CU URMATOARELE MASURI: 

1. EXECUŢIE ŞI PT LA RIFOV, ANTOFILOAIA, BUCHILASI, GOGA SI SICRITA  
2. PT + ÎNFIINŢARE RETEA ALIMENTARE CU GAZE ÎN COMUNA RIFOV 
3. PT + EXECUŢIE CANALIZARE ÎN SATELE RIFOV, ANTOFILOAIA, BUCHILASI, GOGA SI SICRITA 
4. PT + EXECUŢIE 2 STATII DE EPURARE 
5. MODERNIZAREA ŞI/SAU ASFALTAREA UNOR STRAZI, REZOLVAREA UNOR INTERSECTII 

NECORESPUNZATOARE SI MODERNIZAREA UNOR PODETE 
6. ÎNFIINTAREA UNUI CARTIER DE LOCUINTE PENTRU TINERII DEFAVORIZATI IN SATUL 

PALANCA 
7. AMENAJAREA UNEI SĂLI DE SPORT ÎN ZONA CENTRALĂ PROPUSĂ, LÂNGĂ SEDIUL 

PRIMĂRIEI, ÎN SATUL MOARA DOMNEASCĂ 
8. AMENAJAREA UNUI PARC PENTRU ACTIVITĂŢI SPORTIVE IN SATUL GOGA, LANGA SCOALA, 

PE TERENUL CU SUPRAFATA DE 0,53 HA APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI 
RIFOV 

9. AMENAJAREA UNEI SĂLI DE FESTIVITĂŢI ÎN SATUL RIFOV, ÎN FOSTUL SEDIU AL PRIMĂRIEI 
10. AMENAJAREA UNUI SPAŢIU DESTINAT RECREERII ÎN LOCALUL FOSTEI ŞCOLI DIN SATUL 

RIFOV 
11. AMENAJAREA UNEI BIBLIOTECI 
12. EXECUTAREA DE LUCRARI HIDROTEHNICE DE APARARE A MALURILOR PE CURSURILE 

APELOR CE TRAVERSEAZA INTRAVILANUL LOCALITATILOR 
13. SE PROPUNE EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PE 

TOATE STRAZILE 
14. SE PROPUNE EXTINDEREA ILUMINATULUI STRADAL PE TOATE STRAZILE 

 
 


