
 
 

 

AGENDA PREFECTULUI 

 

Perioada 01 – 31 martie 2022 

 

 

 

Marți, 01 martie 2022 

 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea 

 

 

Miercuri, 02 martie 2022 

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului 

 

• Depasare la Cortul Solidarității. Crucea Roșie Vâlcea, cu sprijinul Instituției 

Prefectului, Consiliului Județean și Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea a 

amplasat, la Sala Sporturilor, un cort de primire a ajutoarelor umanitare destinate 

refugiaților din Ucraina. Inițiativa guvernamentală coordonată „Impreună ajutăm 

mai mult”, transpusă în fapte, în județul Vâlcea. Reprezentantul Guvernului în 

teritoriu a anunțat că s-a decis înființarea unui punct central de primire a 

ajutoarelor umanitare destinate refugiaților, acesta urmând să funcționeze la Sala 

Sporturilor, sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General 

Magheru” și cu sprijinul voluntarilor de la Crucea Roșie Vâlcea. La Cortul 

Solidarității sunt așteptați, zilnic, între orele 10.00-18.00 toți vâlcenii care vor să 

vină în sprijinul oamenilor care fug din calea războiului. 



 
 

Miercuri, 03 martie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea 

 

• Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, pe parcursul 

căreia au fost aprobate locațiile existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea 

cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, intrați în România și care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina. Pentru centralizarea ofertelor de 

asistență umanitară de orice fel, persoanele fizice sau juridice pot transmite ofertele 

pe adresa de e-mail:umanitar.dsu@mai.gov.ro. În sprijinul cetățenilor care nu pot 

folosi platforma, pentru centralizarea inițiativelor de asistență umanitară din partea 

persoanelor fizice sau juridice se poate apela numărul de telefon 0250731099 sau 

e-mailul cjcci@isuvl.ro.  

• Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea  

• Ședință a Colegiului Prefectural  

 

 

 

 

• Joi, 4 martie 2022  

 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

 

mailto:cjcci@isuvl.ro


 
 

Luni, 07 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului  

 

• Activități curente  

 

• Ședință de lucru servicii deconcentrate  

 

 

Marți, 8 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului  

 

• Activități curente  

 

 

 

Miercuri, 9 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

 

Joi, 10 martie 2022 

  

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Vizită de lucru în locațiile care ar putea fi transformate în spații de cazare pentru 

refugiați. Discuții cu reprezentanții autorităților locale pentru o coordonare 

eficientă a acțiunilor. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost prezent, din 

nou, la „Cortul Solidarității”, amplasat la Sala Sporturilor, unde a făcut o donație.  



 
 

 

Vineri, 11 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Ședință de lucru Corpul de Control  

 

 

Luni, 14 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Deplasare în teritoriu  

 

 

Marți, 15 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente 

 

• Ședință a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Vâlcea. S-au decis, în 

regim de urgență, măsurile pentru izolarea și combaterea Pestei Porcine Africane, 

ca urmare a confirmării unui nou focar în comuna Voicești.  

 

• Întâlnire de lucru cu șefii instituțiilor de ordine publică  

 

 

 



 
 

Miercuri, 16 martie 2022 

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente 

 

• Întâlnire de lucru cu conducerea IJP Vâlcea  

 

 

 

Joi, 17 martie 2022   

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente 

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

• Ședință CJSU. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

întruniți într-o ședință extraordinară de lucru, în sistem audio-conferință, au 

aprobat reactualizarea listei spațiilor existente la nivelul județului pentru cazarea 

cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, intrați în România și care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina. Până la această dată, în județul 

Vâlcea sunt disponibile aproximativ 1450 locuri de cazare pentru refugiați care 

sunt puse la dispoziție de unități administrativ teritoriale și agenți economici 

privați.  

 

• Participare la concertul „Vestitorii Primăverii”, organizat de Consiliul Județean 

Vâlcea  

 

 

 

 

 



 
 

Vineri, 18 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului 

 

• Activități curente 

 

• Deplasare la Internatul Liceului Tehnologic de Turism din Călimănești – întâlnire 

cu refugiații din Ucraina și autoritățile județene și locale  

 

 

 

Luni, 21 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente 

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

 

Marți, 22 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente 

 

• Ședință de lucru cu directorii instituțiilor deconcentrate  

 

• Ședință de lucru Fond Funciar  

 

 

 

 



 
 

Miercuri, 23 martie 2022 

  

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Audiențe la sediul Instituției Prefectului  

 

• Întâlnire cu o delegație din Turcia, formată din reprezentanții asocierii 

câștigătoare a licitației pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 Boița - Cornetu a 

Autostrăzii A1. 

 

• Ședință de Dialog Social  

 

 

Joi, 24 martie 2022 

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Vineri, 25 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Participarea la ceremonia de absolvire  a promoției de subofițeri jandarmi de la 

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din 

Drăgășani.  



 
 

 

Luni, 28 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Ședință CJSU - Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea 

întruniți, în ședință ordinară, au reactualizat lista spațiilor identificate la nivelul 

județului Vâlcea pentru cazarea cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații 

deosebite, intrați în România și care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina, potrivit prevederilor O.U.G nr. 15/27.02.2022.  

Pe parcursul ședinței a fost prezentată și o informare cu situaţiile de urgenţă 

înregistrate pe raza judeţului Vâlcea în perioada 1 ianuarie – 27 martie 2022, 

inventariate la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea în 

baza rapoartelor operative transmise de către comitetele locale pentru situaţii de 

urgenţă.   

De asemenea, a fost reactualizată lista capacităților de transport disponibile la 

nivelul județului Vâlcea în vederea satisfacerii necesității de transport rutier pentru 

cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona 

conflictului armat din Ucraina, potrivit prevederilor H.G. nr. 337/12.03.2022.  

 

Marți, 29 martie 2022  

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  



 
 

 

Miercuri, 30 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea 

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Joi 31 martie 2022  

 

• Ședință operativă - cancelaria prefectului/șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

 

• Activități curente  

 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

 

 


