
  MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE 

                            INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 

            CANCELARIE PREFECT 

 

AGENDA DE LUCRU 

Decembrie 2020 

                                                                                                   

 

 

• 30 decembrie 2020 

 

13:30 – 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 

 

• 29 decembrie 2020 

 

13:30 – Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne privind modul de 

gestionare a situațiilor cauzate de apariția noului virus gripal SARS-CoV-2 și a 

eventualelor efecte provocate de fenomenele hidrologice și meteorologice anunțate în 

această perioadă 

 

• 28 decembrie 2020 

 

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

Vâlcea 

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

în sistem teleconferință, în vederea adoptării măsurilor necesare, impuse în contextul 

pandemiei de COVID-19 

 



• 23 decembrie 2020 

11:00 – Videoconferință la nivelul Guvernului în vederea pregătirii demarării 

campaniei de vaccinare împotriva COVID – 19  

13:00 – 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 

13:30 - 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 

• 22 decembrie 2020 

11:30 – Ceremonie dedicată comemorării eroilor Revoluției din decembrie 1989, la 

monumentul Revoluției Române din municipiul Râmnicu Vâlcea 

17:00 – Videoconferință la nivelul Guvernului pe probleme de organizare a campaniei 

de vaccinare împotriva COVID-19 

• 21 decembrie 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, 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 

 

• 18 decembrie 2020 

11:00 - 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 

 



12:00– Întâlnire cu reprezentanți ai Asociației Administratorilor Publici din România, 

la sediul Instituției Prefectului 

 

• 17 decembrie 2020 

12:00 – Ședință de Fond Funciar 

14:00 - Întâlnire cu reprezentanții supermarketurilor din Vâlcea, la sediul Instituției 

Prefectului 

 

• 14 decembrie 2020 

 

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

Vâlcea 

 

• 9 decembrie  2020 

09:30 – Ședință cu primarii localităților pentru stabilirea centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19 pe teritoriul județului Vâlcea 

10:15 - Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, privind organizarea pe plan local a 

campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 

 

• 7 decembrie 2020 

 

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

Vâlcea 

 

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 

 

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 

 

• 6 decembrie 2020 

Asigurarea permanenței la sediul Instituției Prefectului pentru desfășurarea în condiții 

optime a alegerilor parlamentare 



• 5 decembrie 2020 

Asigurarea permanenței la sediul Instituției Prefectului, pentru desfășurarea în condiții 

optime a alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 

 

• 4 decembrie 2020 

 

10:00 – Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pe probleme de 

organizare a alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 

12:00 – Videoconferință la nivelul Guvernului în vederea pregătirii demarării 

campaniei de vaccinare împotriva COVID – 19  

 

• 3 decembrie 2020 

 

12:00 - Ședință de lucru cu reprezentanții Inspectoratului de Poliției Județean, ai 

Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Vâlcea, în vederea pregătiriilor pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 

 

• 2 decembrie 2020 

13:00 - Ședință tehnică de lucru pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, 

cu reprezentanții Biroului Electoral Județean 

 

• 1 decembrie 2020 

 

12:00 – Ceremonia dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României, la Monumentul 

Independenței din municipiul Râmnicu Vâlcea 

 


