
  MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE 

                            INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 

            CANCELARIE PREFECT 

 

AGENDA DE LUCRU A PREFECTULUI 

August 2021 

                                 

 

• 31 august 2021 

 

09:00 – Ședința ordinară a Colegiului Prefectural Vâlcea, la sediul Instituției 

Prefectului  

 

11:00 – Participarea la ceremonia militară prilejuită de predarea/primirea comenzii 

Centrului de Perfecționare Geniu și EOD ”Panait Donici” Râmnicu Vâlcea 

 

• 30 august 2021 

 

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

Vâlcea 

 

12:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

pentru aprobarea unor măsuri de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu 

virusul SARS-CoV-2 în județ, la sediul Instituției Prefectului 

 

14:30 – Festivitatea de primire a pompierilor militari participanți la misiunea de 

stingere a incendiilor din Grecia, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Vâlcea 

 

• 28 august 2021 

 

08:30 – Participarea la deschiderea celei de-a IX-a ediții a „Martonului Olteniei”, în 

Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea 

 

• 27 august 2021 

11:00 – Participarea la conferința de lansare a celei de-a IX-a ediții a „Martonului 

Olteniei”, la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea 



12:00 - Ședință ordinară a Comisie Județene de Fond Funciar, la sediului Instituției 

Prefectului 

• 26 august 2020 

10:00 – Sedință de lucru cu reprezentanții ISU, IJJ și IPJ, pe probleme de incendii de 

vegetație uscată, la sediul Instituției Prefectului 

• 24 august 2020 

 

13:00 – Întâlnire de lucru cu directorul Casei Județene de Pensii Vâlcea, la sediul 

Instituției Prefectului 

 

15:00 – Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne privind modul de 

organizare la începutul noului an școlar 2021 -2022 

 

• 23 august 2021 

 

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

Vâlcea 

 

10:00 –  Întâlnire cu reprezentanții Poliției Rutiere Vâlcea și ai ISU Vâlcea pe tema 

intervențiilor la accidente în vederea evitării blocării traficului pe DN 7 (Valea Oltului), 

la sediul Instituției Prefectului 

 

• 21 august 2021 

 

09:30 - Ziua porților deschise la combinatul chimic Chimcomplex, pe Platforma 

chimică din Râmnicu Vâlcea 

 

• 20 august 2021 

 

10:30 – Întâlnire de lucru cu directorul Casei Județene de Pensii Vâlcea 

 

16:00 – Participarea la ceremonia de dezvelire a bustului fostului premier al României 

Ion I. C. Brătianu, în Piața Pandurilor din municipiul Drăgășani 

  

• 19 august 2021 

 

10:00 – Ședință de lucru comună a Grupului de monitorizare a măsurilor privind 

asigurarea protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic 

din județul Vâlcea și cei ai Grupului de monitorizare a stadiului de pregătire a unităților 

de învățământ pentru începerea noului an școlar 2021-2022, pe tema pregătirilor 

unităților școlare din județ pentru anul școlar 2021 -2022 

 

11:30 – Întâlnire cu președinta CONAF pentru organizarea unui simpozion pe tema 

turismului din județul Vâlcea 

 

 



• 18 august 2021 

 

10:00 – Ședință de lucru cu reprezentanții ISU, APIA și Grada de Mediu, pe tema 

incendiilor de vegetație uscată, la sediul Instituției Prefectului 

 

• 17 august 2021 

 

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

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea, cu participarea reprezentanților Casei 

Județene de Asigurări de Sănătate, Spitalului Județean de Urgență, Inspectoratului 

Teritorial de Muncă și ai Inspectoratului Școlar Județean, pe tema situației actuale în 

ceea ce privește măsurile de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul 

SARS-CoV-2 în județ, la sediul Instituției Prefectului 

 

• 15 august 2021 

 

13:00 – Participarea, alături de comandantul Garnizoanei Râmnicu Vâlcea, la slujba de 

sființire a troiței închinată eroilor și veteranilor din cele două conflagrații mondiale, în 

satul Cireșu, comuna Stroești 

 

• 16 august 2021 

 

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

Vâlcea 

 

 

• 12 august 2021 

 

12:00 – Întâlnire de lucru cu locțiitorul comandantului Garnizonei Râmnicu Vâlcea 

 

15:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentantul Secției Drumuri Naționale Râmnicu Vâlcea 

 

• 9 august 2021 

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

Vâlcea 

• 5 august 2021 

12:00 – Întâlnire cu vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, pentru 

constituirea unui comisii de lucru în vederea promovării turismului din județul Vâlcea, 

la sediul Instituției Prefectului 

• 3 august 2021 

10:00 - Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ, ISU, IJJ și DSP Vâlcea, la sediul 

Instituției Prefectului 



• 2 august 2021 

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

Vâlcea 

 


