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COMUNICAT DE PRESĂ
Întocmirea unui Catalog al evenimentelor oficiale naționale a reprezentat pentru Instituția
Prefectului - Județul Olt un obiectiv ambițios, strângerea laolaltă a informațiilor oferite fiind un
proces, pe cât de anevoios, pe atât de însemnat, ce a presupus consultarea simultantă a
programului legislativ deținut de instituție și a portalului legislativ implementat de către
Ministerul Justiţiei (http://legislatie.just.ro/), precum și accesând paginile oficiale de internet ale
Camerei Deputaților, Guvernului României și ministerelor.
Structurat pe luni calendaristice, catalogul cuprinde sărbătorile legale în care nu se
lucrează, ceremoniile oficiale și evenimentele oficiale naționale, stabilite prin acte normative
(legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru), aflate în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al
României, până la data de 1 aprilie 2017.
Ceremoniile oficiale sunt prezentate în detaliu, pe lângă data desfășurării și indicarea
legislației specifice, fiind oferite informații despre intervalul orar și locul de desfășurare al
acestora, despre oficierea serviciului religios și ceremonia de depunere de coroane și jerbe de
flori.
Evenimentelor oficiale le sunt alocate informații privind cadrul legal prin care sunt
instituite, dar și, acolo unde a fost posibil, extrase din expunerile de motive ce au însoțit actele
normative în forma lor de proiect.
Catalogul evenimentelor oficiale naționale își dorește să fie un instrument util pentru
fiecare dintre noi, cunoașterea istoriei și a valorilor naționale fiind egală cu identitatea noastră
ca popor. Își propune, de asemenea, să îi ajute pe copii să înțeleagă mesajul și valoarea istorică
a sărbătorilor naționale, rolul și contextul lor istoric. De asemenea, pentru a marca subiectele şi
problemele existente la nivel global sau național, care reprezintă un interes special, au fost
instituite și anumite zile tematice, cu rol de creștere a gradului de conștinetizare asupra
diverselor aspecte.
Sperăm, de asemenea, să fie un instrument util și pentru instituțiile și autoritățile
administrației publice, în calitatea lor de entități organizatoare a diverselor ceremonii oficiale
sau manifestări privind evocarea unor evenimente naționale.
Catalogul evenimentelor oficiale naționale poate fi consultat și pe pagina de internet a
Instituției Prefectului - Județul Olt (www.prefecturaolt.ro).
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