
  MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE 

                            INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 

            CANCELARIE PREFECT 

 

AGENDA DE LUCRU 

August 2020 

 

 

 31 august 2020 

09:00 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 28 august 2020 

11:00 Ședință de lucru a Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020 

 27 august 2020 

12:00 – Ședința ordinară a Comisiei Tehnice Județene pentru aplicarea legilor fondului 

funciar 

 26 august 2020 

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 

 25 august 2020 

15:00 – Ședință de lucru comună a Grupului de monitorizare a măsurilor de asigurare a 

protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic din județul 

Vâlcea  și a Grupului de monitorizare a stadiului de pregătire a unităților de învățământ  

pentru începerea noului an școlar 2020-2021, la sediul Instituției Prefectului, cu 

participarea reprezentanții instituțiilor care fac parte din aceste grupuri  



 24 august 2020 

09:00 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

13:00 – Ședință de lucru a comisiei mixte de verificare a respectării unor măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 pe teritoriul județului 

Vâlcea, la sediul Instituției Prefectului, cu participarea reprezentanților instituțiilor care 

fac parte din această comisie 

 20 august 2020 

14:00 – Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de 

implementare a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-

2, cu participarea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, ai Spitalului Județean 

de Urgență Vâlcea și ai Serviciului Județean de Ambulanță 

 19 august 2020 

12:00 –  Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de 

organizare a alegerilor din 27 septembrie 2020, cu participarea membrilor Comisiei 

tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale 

 18 august 2020 

14:00 – Comisie de disciplină, organizată în sistem de teleconferință, cu secretarii 

unităților administrativ-teritoriale din județul Vâlcea 

 17 august 2020 

09:00 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

 14 august 2020 

11:00 Ședință de lucru a Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020 

 13 august 2020 

12:00 – Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem de teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vâlcea, cu participarea membrilor 

grupului de suport tehnic 

13:00 – Instruire cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din județul 

Vâlcea, în sistem teleconferință, pe tema alegerilor locale din 27 septembrie 2020 

 



 12 august 2020 

10.00 – Participarea domnului prefect Sebastian Fârtat, împreună cu ministrul Educației 

Naționale, Monica Anisie, la o întâlnirea cu profesori și elevi din județul Vâlcea, pentru 

discutarea unor aspecte legate de începerea noului an școlar, la Colegiul Tehnic 

Energetic din Râmnicu Vâlcea 

12.00 – Participarea domnului prefect Sebastian Fârtat la o masă rotundă cu primari și 

parlamentari din județul Vâlcea pe tema începerii noului an școlar, la sediul Instituției 

Prefectului - Județul Vâlcea 

13.30 – Declarații de presă împreună cu ministrul Educației Naționale, Monica Anisie, 

la sediul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea 

 11 august 2020 

13.00 - Conferință de presă, organizată la sediul Instituției Prefectului 

 10 august 2020 

10:00 – Întâlnire cu președintele Biroului Electoral Județean, pentru stabilirea unor 

detalii tehnice privind alegerile locale din 27 septembrie 2020 

16:00 -  Ședință extraordinară, în sistem de teleconferință, a Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență (CJSU), pe probleme de organizare și implementarea unor 

măsuri de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județ 

 8 august 2020 

12:00 – Videoconferință Guvern pentru învestirea noului prefect al județului Vâlcea, 

domnul Sebastian Fârtat, cu participarea reprezentanților MAI și MApN din județul 

Vâlcea 

 

 

 

 


