
  MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE 

                            INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 

            CANCELARIE PREFECT 

 

AGENDA DE LUCRU 

Septembrie 2020 

 30 septembrie 2020 

12:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, în vederea adoptării unor măsuri suplimentare în 

localitățile din județ în care rata de incidență cumulată a cazurilor de infectare cu 

virusul SARS-COV-2 la 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și a 

reactualizării scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniveristar din 

județ 

 28 septembrie 2020 

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

Vâlcea privind desfășurarea alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 

 27 septembrie 2020  

Asigurarea permanenței la sediul Instituției Prefectului, pentru supravegherea 

desfășurării în condiții optime a alegerilor locale 2020 

 26 septembrie 2020 

Asigurarea permanenței la sediul Instituției Prefectului în vederea coordonării ultimelor 

activități pentru desfășurarea în condiții optime a alegerilor locale din 27 septembrie 

2020 

 24 septembrie 2020 
 

11:00 – Ședință a Comisiei tehnice centrale, în sistem videoconferinţă, la sediul 

Ministerului Afacerilor Interne, privind coordonarea ultimelor activităţi de 

organizare a alegerilor locale din anul 2020; 

 

 

 



 23 septembrie 2020 

15:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, cu participarea membrilor comitetului, în vederea 

analizării situației epidemiologice din județ și a reactualizării scenariilor de funcționare 

a unităților de învățământ preuniveristar din județ 

 21 septembrie 2020 

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

Vâlcea 

15:00 – Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea, cu participarea membrilor grupului 

de suport tehnic, în vederea adoptării unor măsuri de urgență în localități în care au fost 

confirmate noi cazuri de PPA în gospodăriile populației 

15:30 - Videoconferinţa la sediul Ministerului Afacerilor Interne, pe tema organizării 

alegerilor locale din anul 2020 

 17 septembrie 2020 

09:00 – Ședință tehnică de lucru cu președintele Biroului Electoral Județean, pentru 

discutarea unor aspecte tehnice privind organizarea alegerilor locale din 27 septembrie 

2020 

 10 septembrie 2020 

10:00 - Ședință extrordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, cu participarea membrilor comitetului, în vederea 

analizării situației epidemiologice din județ și a aprobării scenariilor de funcționare a 

unităților de învățământ preuniveristar din județ pentru începerea noului an școlar 2020-

2021 

 9 septembrie 2020 

10:30 – Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea, cu participarea membrilor grupului 

de suport tehnic 

3 septembrie 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 din 27 

septembrie 2020 

 



2 septembrie 2020 

13:00 - Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea, cu participarea membrilor grupului 

de suport tehnic 

1 septembrie 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 reprezentanților instituțiilor care fac parte din aceste grupuri  

 

 

 

 


