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În jur de 15 noi demersuri administrative vor fi propuse  
utilizatorilor de la începutul anului 2010 

Dosarul de presă al ministerului detaliază conţinutul acestor măsuri : 

Ministrul bugetului Eric Woerth, şi Nathalie Kosciusko-Morizet, 

secretar de stat însărcinat cu Prospectiva şi Dezvoltarea Economiei 

Numerice, au anunţat, cu ocazia lansării oficiale a "Mon.service-

public.fr", la 19 octombrie, deschiderea începand cu luna iunie a 

contului personal al demersurilor on-line şi au întocmit un prim 

bilanţ al acţiunilor deja întreprinse în materie de administraţie 

numerică.  

PENTRU SOCIETATI, va fi vorba de :  

 A permite societăţilor ce participă la o licitaţie 
publică să obţină o adeverinţă fiscală 
dematerializată; 

 A simplifica declaraţia prealabilă de angajare şi 
experimentarea declaraţiei simplificate prin 
telefon; 

 A facilita transferul sediului social al unei societăţi 
printr-un dosar mai simplu şi o procedură on-line; 

 A simplifica viaţa întreprinzătorului, începând cu 
primele luni de activitate ale societăţii, datorită 
unui plan de acţiune conţinând 10 măsuri. 

PENTRU COLECTIVITATI, va fi vorba de :  

 A înlătura în viitor cererile de copie sau extras de 
acte de stare civilă şi înlocuirea lor cu un schimb 
de informaţii securizate între comune şi 
administraţii; 

 A dematerializa procedurile de urbanism, începând 
cu declaraţia de intenţie de înstrăinare, pentru a 
simplifica demersurile ocazionate de tranzacţiile 
imobiliare.  
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PENTRU ASOCIATII, va fi vorba de :  

 A evita ca asociaţiile să aibă obligaţia 
furnizării de mai multe ori a aceloraşi 
informaţii la fiecare cerere de agrement; 

 A permite asociaţiilor să depună on-line 
dosarele de cereri de subvenţii. 

PENTRU PERSOANELE FIZICE, va fi vorba de :  

 A permite cetăţenilor să se înscrie pe listele 
electorale prin Internet; 

 A permite tuturor tinerilor francezi cu vârsta de 
16 ani de a efectua prin Internet demersurile 
legate de recensământul cetăţenilor; 

 A deschide posibilitatea declarării pierderii 
documentelor de identitate şi de a solicita în 
viitor înnoirea lor printr-un singur demers; 

 În cazul decesului unui apropiat, a evita familiei 
necesitatea de a furniza de mai multe ori aceleaşi 
informaţii la diferite administraţii; 

 A simplifica deschiderea şi reînnoirea drepturilor 
persoanelor handicapate. 
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