
     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSTITUȚIA PREFECTULUI–JUDEȚULVÂLCEA 

CANCELARIE PREFECT 

 

AGENDA DE LUCRU A PREFECTULUI 

Noiembrie 2020 

 

 30 noiembrie 2020 

 

15:00 – 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 

17:30 – 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 la 14 zile este mai mare de 

1,5/1000 de locuitori 

 

 27 noiembrie 2020 

 

09:30 – Ședință operativă cu șefii structurilor de ordine publică din județul Vâlcea 

 

 

 26 noiembrie 2020 

12:30 –Participarea domnului prefect Sebastian Fârtat la evenimentul de lansare a două 

proiecte cu finanțare europeană,la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea 

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

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

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea 



 25 noiembrie 2020 

12:00 –Întâlnire de lucru cu ambasadorul Republicii Tunisiene la București,Excelența 

sa, doamna Raja Jhinaoui Ben Ali 

15:00 – Ședință tehnică de lucru cu șefii structurilor de ordine publică din județul 

Vâlcea 

 23 noiembrie 2020 

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, pentru analizarea evoluției situației 

epidemiologice din județ 

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

organizare a alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 

15:00 – Întâlnire de lucru cu comandantul Garnizoanei Râmnicu Vâlcea în vederea 

organizării ceremoniei dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României 

16:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în sistem teleconferință, în vederea adoptării 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 

 19 noiembrie 2020 

 

11:00 – Ședință tehnică de lucru cu șefii structurilor de ordine publică din județul 

Vâlcea 

 

17 noiembrie 2020 

 

11:00 – Întâlnire cu reprezentanți ai sindicatului Cartel ALFA, la sediul Instituției 

Prefectului 

16noiembrie 2020 

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

Vâlcea 

11:00 - Întâlnire cu reprezentanții SANITAS Vâlcea, la sediul Instituției Prefectului 

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 

 

16:00 – 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 

 

 12 noiembrie 2020 

 

11:00 – Participarea domnului prefect Sebastian Fârtat la simpozinul dedicat evocării 

bătăliei de la Posada, în comuna Perișani 

 

13:00 –Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de 

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

CoV-2 

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

organizare a alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 

 

 11noiembrie 2020 

15:30–Videoconferință la nivelul Guvernului pe tema implementării unor măsuri din 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014 – 2020 

 10 noiembrie 2020 

10:00 – Ședință de lucru, în sistem de teleconferință, cu primarii din județul Vâlcea, 

pentru pregătirea alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 

15:00 – Participarea domnului prefect Seabastian Fârtat la emisiunea „Analiza zilei”, 

difuzată pe Antena 3 Vâlcea 

 9 noiembrie 2020 

 

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

Vâlcea 

11:30 – 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 

 



15:00 - Videoconferință la nivelul Guvernului, pe probleme de implementare a 

măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS- CoV-2 

 

16:30 – 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 

 

 7 noiembrie 2020 

 

17:00 – 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 

 

 6 noiembrie 2020 

 

12:00 -  Ședință  cu reprezentații Sistemului  de Gospodărire a Apelor (SGA) Vâlcea, în 

vederea analizării stadiului de realizare alucrărilorîn cadrul proiectelor de apărare 

împotriva inundațiilor în județul Vâlcea 

 

 5 noiembrie 2020 

09:30 – Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

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

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea 

11:30 – 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 

16:30 – 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 

2 noiembrie 2020 

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

Vâlcea 



11:30 – 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 

15:00 - Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de 

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

16:30 – 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 
 

 

 


