PLANUL
PRIVIND MOTIVAREA NEFINANCIARĂ
ÎN CADRUL MINISTERULUI ECONOMIEI

Nr

Denumirea

Executorul

Organizarea excursiilor în zilele de
odihna.
în fiecare anotimp de
organizat excursii în diferite locuri
din ţară, pentru a descoperi locurile
frumoase pe care le avem.
Organizarea spartachiadelor. Se aleg
colaboratorii, care practica anumite
tipuri de sporturi la un nivel mai
performant şi care pot reprezenta
ministerul la spartachiadele anuale
între autorităţi. Ceilalţi colaboratori
vor merge, pentru ridicarea spiritului
moral şi susţinerea echipelor.
Organizarea zilelor de sărbătoare. In
ajunul sărbătorilor se vor invita toţi
colaboratorii pentru a primi mesaje de
felicitare din partea conducerii, cu
mici surprize (cadouri, flori, etc).

Comitetul sindical al
autorităţii,
secţia
resurse umane,

semestrial

Comitetul sindical

vara fiecărui an

Mass-media,
comitetul
sindical,
secţia resurse umane

8 martie ziua
internaţională
a
femeii,
23 iunie ziua
funcţionarului
public;
Ziua economistului;
Sărbătorile de iarnă
La
momentul
survenirii
evenimentului

Perioada

d/o
1

2

3

4

5

6

7

Felicitarea
fiec ă ru i
fu n cţion ar
public/angajat cu ocazia zilei de
naştere cu un m esaj plasat p e panoul
ministerului. Fiecare omagiat este
felicitat cu un mesaj plasat pe panoul
ministerului.
lu m inarea diplom elor de onoare
pentru cei m ai buni. Cu ocazia
sărbătorilor
profesionale,
sau
împlinirea jubileelor, cei mai buni
colaboratori
se
menţionează
cu
diplome de onoare.
înaintarea la distincţiile de stat,
pentru m erite deosebite. La atingerea
vîrstei, care atestă şi anumite merite în
cadrul ministerului şi faţă de ţară, cei
mai buni se înaintează spre decorare
cu distinctii de stat.
Posibilitatea de a pleca în vizite de
studiu
peste
hotarele
ţării.
Colaboratorii, care posedă o limba de
circulaţie internaţională, la momentul
apariţiei deplasărilor de studii peste
hotare, au posibilitatea de a depune
dosarele spre examinare conducerii
ministerului.

Comitetul
sindical,
secţia resurse umane

Conducerea,
resurse umane

secţia

Cu prilejul zilelor de
naştere,
zilelor
profesionale

Conducerea
ministerului,
secţia
resurse
umane,
comitetul sindical

La
momentul
survenirii
evenimentelor

Conducerea
ministerului,
conducătorul
nemijlocit
al
funcţionarului public,
secţia resurse umane

In dependenţă
posibilităţile
autorităţii

de

