Campanie de comunicare:
10 ani de e-Guvernare în Republica Moldova

Perioada
12.10.20 – 16.10.20

Tema
Octombrie - ”Luna europeană a securității cibernetice”. Recomandări privind securitatea online
Despre e-Transformare și re-inginerie pe înțelesul tuturor. Serviciile MSign & MPass

19.10.20 -23.10.20

Parteneriate strategice pentru modernizarea serviciilor publice

26.10.20 - 30.10.20

Serviciile electronice – aliații tăi! Lansarea Portalului Cetățeanului

02.11.20 – 06.11.20

Serviciul MNotify – o soluție modernă pentru instituțiile statului de notificare a utilizatorilor de
servicii publice

09.11.20 – 13.11.20

Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) – comod, simplu și sigur!

16.11.20 – 20.11.20

Învățarea la distanță oferă șanse egale tuturor și ne protejează de riscurile pandemiei (E-Learning)

23.11.20 – 27.11.20

Serviciul MPower - împuterniciri de reprezentare în mediul online
Lansarea Registrului împuternicirilor de reprezentare MPower

30.11.20 – 4.12.20

Portalul guvernamental de date – o sursă oficială și sigură!
Date.gov.md & MConnect

7.12.20 – 11.12.20

Portalul guvernamental al antreprenorului – partener sigur pentru mediul de afaceri
Lansarea Portalului antreprenorului

Servicii electronice pentru business la nivel național și regional
14.12.20 – 18.12.20

Serviciile publice – mai aproape de cetățean
Proiectul CUPS (Centre Unificate de Prestări Servicii)

18.12 2020

Forumul e-Guvernării
Eveniment aniversar. Decernarea premiilor de excelență a AGE
Prezentarea produselor digitale ale guvernului și a procesului de modernizare a serviciilor guvernamentale
Înmânarea premiilor pentru 10 nominalizări legate de digitizare a administrației publice și a societății

Agenda săptămânală
ZIUA

ACTIVITĂȚI

CANALE DE DISTRIBUIRE

luni

Media kit (comunicat, tema și agenda săptămânii)

Site
Rețele sociale

Marți

”LIVE cu Agenția de Guvernare Electronică”
Lansare de produse noi, Prezentare de e-servicii, Webinar, Conferință, Club de presă
etc.

Eveniment LIVE
FB, youtube, Privesc.eu

Miercuri

Campanie social media: ”Oamenii Agenției e-Guvernare”

Rețele sociale

Joi

Interviul săptămânii

TV, radio, presa scrisă, online

Vineri

Informații interesante și utile despre e-Guvernare.
(”e-Guvernare mondială”, ”E-Guvernarea în cifre”, Quiz, concurs, sondaj online etc.)

Site, rețele sociale

