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Crearea unei societăţi româneşti în Franţa (I) 

- Noţiuni generale - 
 

 

 Atunci când o societate străină doreşte să se instaleze pe teritoriul francez, aceasta are posibilitatea de 

a opta între a crea un birou de legătură, a deschide o sucursală sau a constitui o filială. Fiecare dintre aceste 

structuri corespunde unui regim juridic propriu ce va fi rezumat mai jos şi detaliat într-un document distinct 

pentru fiecare tip de structură.  

 

 Schematic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ : Este evident că investitorul străin poate crea în Franţa o societate individuală sau o societate 

comercială fără nici o legătură cu societatea mamă. 

 

 

 Într-o ordine crescătoare a competenţelor lor  : 
 

 Biroul de legătură, fără personalitate juridică, nu are nicio activitate economică. Rolul său se 

limitează la punerea în legătură de afaceri a societăţii - mamă străină cu clienţii, francezi sau 

străini, la prospectarea comercială, la activităţi publicitare, inclusiv prezenţa la saloanele 

specializate etc.  

 

 Sucursala, de asemenea fără personalitate juridică, poate avea propria activitate economică, 

poate emite facturi şi va avea propria contabilitate. Cu toate acestea, ea nu are patrimoniu 

propriu, este integrată din punct de vedere juridic în societatea mamă, iar aceasta din urmă este 

responsabilă de datoriile sucursalei ; 

 

 Filiala este o societate de drept francez, al cărei capital este deţinut în proporţie de cel puţin 50% 

de către societatea mamă. Filiala are aceleaşi drepturi ca şi oricare altă societate de drept francez. 

 

Limoges, 12 aprilie 2010 

SOCIETATEA – MAMĂ STRĂINĂ 

Sediu secundar 

Nu este o nouă entitate juridică, nu are 

personalitate juridică, este doar o prelungire a 

societăţii mame din ţara de origine. 

Filială 

Este o nouă entitate juridică, posedând 

personalitate juridică, distinctă  faţă de 

societatea mamă. 

Birou de legătură Sucursală 


