
  MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE 

                            INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 

            

AGENDA DE LUCRU A PREFECTULUI 

Martie 2021 

                                                                                                   

• 31 martie 2021 

10:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Gărzii de Mediu Vâlcea și ai Agenției 

pentru Protecția Mediului Vâlcea 

 

• 30 martie 2021 

10:00 – Întâlnire cu reprezentanții ABA Olt 

 

• 29 martie 2021 

 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 

13:00 - Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 

13:00 – Ședință ordinară a Colegiului Prefectural Vâlcea, în sistem de videoconferință 

 

• 25 martie 2021 

11:00 – Dezbatere pe tema demarării înființării geoparcului UNESCO „Oltenia de sub 

Munte”, cu participarea reprezentanților UNESCO România, ai administrațiilor 

publice locale și ai organizațiilor non-guvernamentale din localitățile pe teritoriul 

cărora se întinde geoparcul, la sediul Instituției Prefectului 

• 24 martie 2021 

11:00 – Ședință ordinară a Comisiei Tehnice Județene pentru aplicarea legilor fondului 

funciar 

15:00 – Întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Salroca 



• 23 martie 2021 

11:00 – Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pe probleme de 

organizare a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 

• 22 martie 2021 

 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 

15:30 - Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 

16:00 - Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pe probleme de 

organizare a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 

 

• 19 martie 2021 

 

11:00 - Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 

12:00– Ședință de lucru pentru organizarea recensământului agricol, cu reprezentanții 

Direcției Agricole Vâlcea și ai Direcției Județene de Statistică Vâlcea, la sediul 

Instituției Prefectului 

 

14:00 - Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Vâlcea, în sistem teleconferință, în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru 

combaterea și prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în 

care incidența cumulată a cazurilor noi de SARS-COV-2 este mai mare de 1,5/1000 de 

locuitori 

 

• 16 martie 2021 

09:30 – Întâlnire cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Vâlcea 

15:30 - Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pe probleme de 

organizare a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 

• 15 martie 2021 

 

10:00 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 



12:00 - Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 

 

• 10 martie 2021 

10:00 – Semnarea protocolului de colaborare între Instituția Prefectului – Județul 

Vâlcea și Asociația Kogaion în vederea demarării procedurilor de înființare a 

geoparcului UNESCO „Oltenia de sub Munte” 

12:00 – Videoconferință la nivelul Comitetului Național de Coordonare a Activităților 

privind Vaccinarea împotriva COVID-19  

 

• 9 martie 2021 

 

10:00 – Întâlnire cu reprezentanți ai organizației Smart City România 

 

12:30 - Ședință de lucru pentru organizarea recensământului agricol, cu reprezentanții 

Direcției Agricole Vâlcea și ai Direcției Județene de Statistică Vâlcea, la sediul 

Instituției Prefectului 

 

 

• 8 martie 2021 

 

10:00 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 

11:00 - Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 

• 5 martie 2021 

 

10:00 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 

11:00 - Ședință de lucru pentru organizarea recensământului agricol, cu reprezentanții 

Direcției Agricole Vâlcea și ai Direcției Județene de Statistică Vâlcea, la sediul 

Instituției Prefectului 

 

13:00 - Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Vâlcea, în sistem teleconferință, în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru 

combaterea și prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în 



care incidența cumulată a cazurilor noi de SARS-COV-2 este mai mare de 1,5/1000 de 

locuitori 

 

• 4 martie 2021 

 

13:30 – Ceremonia de învestire a prefectului și subprefectului județului Vâlcea, 

deșfășurată în sistem de videoconferință la sediul Ministerului Afacerilor Interne 

 

• 3 martie 2021 

 

13:00 – Întâlnire cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Vâlcea 

15:00 – Întâlnire cu reprezentanții asociațiilor persoanelor cu dizabilități din Vâlcea 

 

• 2 martie 2021 

12:00 - Ședință de lucru pentru organizarea recensământului agricol, cu reprezentanții 

Direcției Agricole Vâlcea și ai Direcției Județene de Statistică Vâlcea, la sediul 

Instituției Prefectului 

15:00 – participarea la emisiunea „Analiza Zilei”, difuzată pe Antena 3 Vîlcea 

• 1 martie 2021 

 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 

12:00 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor 

măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la 

sediul Instituției Prefectului 

 
 


