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Locul Frantei în Republica Moldova

Al 3ea investitor strain dar doar al 11ea client 
si al 10ea furnizor

Una dintre primele tari care a investit în
Republica Moldova

Dar mai ales investitii de înalta plus valoare, 
structurante, vizibile si atractive
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Camera de Comert si Industrie Franta Moldova

Una din cele 120 CCI în strainatate, membra a retelei
CCI FRANCE INTERNATIONAL

Una dintre rarele CCI bilaterale în Moldova 
capabila de a oferi servicii înterprinderilor

Cea de-a 10a aniversaire Club France, 
precursor al CCIFM
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Dezvoltarea prezentei economice franceze prin propunerea
serviciilor de sustinere a clientilor si membrilor nostri

Apararea intereselor si a face auzita vocea
întreprinderilor franceze în Moldova

Institutionalizarea, federarea si animarea comunitatii de 
afaceri franco-moldave   

3 vocatii principale în serviciul clientilor si 
membrilor nostri …
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O imagine institutionalizata legata de apartenenta la 
reteaua CCI INTERNATIONAL si CCI de France

Partenariate institutionale internationale (Business 
France, AWEX) si locale cu o retea de contacte si de 
acces privilegiat la autoritatile locale

Un partenariat solid cu Ambasada Frantei si serviciile
economice franceze

O Camera care se bazeaza pe …

5



…parteneriate locale
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Pentru a dovedi dinamismul prezentei franceze si a 
vizibilitatii membrilor

Pentru a beneficia de serviciile propuse de CCIFM 

Pentru a beneficia de o retea de contacte care favorizeaza
afacerile

De ce sa aderati la CCI FRANCE MOLDAVIE?

O CCI puternica contribuie la cresterea schimburilor
comerciale între Franta si Moldova
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39 MEMBRI
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• Up Moldova

• Gladei & Partners

• GBS Peugeot

• Smarketoo

• Edenred Moldova
• Timac Agro

• Ideaction

Bun venit noilor membri !

Suma intereselor individuale serveste interesul colectiv si 
vizibilitatea întregii prezente economice franceze în Moldova

7 aderari noi si altele asteptate în curând…
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Insotirea membrilor, clientilor si partenerilor

ØServiciile – în inima activitatii noastre

Propunerea serviciilor concrete

Solicitari zilnice ale echipei CCI (solicitari de 
informatii, servicii, studii de piata, fise sectoriale, liste 
de contacte utile,…) 

Interventii în beneficiul membrilor si clientilor nostri pe
langa autoritatile publice – ANSA, ME, Serviciul Vamal, …
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Relansarea în curând a activitatilor de formare



Crearea recenta a mai multor întreprinderi precum Whetec
(grupe T-Concept) ,  Safreco sau Kubota

Sosirea în curand a societatii AKKA, grup de inginerie si de 
consultanta în tehnologie
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Exemple de rezultate concrete
Lansarea marcilor Up Moldova si Edenred Moldova care au fost
însotite de mai multi ani în prospectarea pietii moldovenesti de 
catre CCI FRANCE MOLDAVIE

INSTALAREA ACESTOR COMPANII RECOMPENSEAZA EFORTURILE CCI FRANCE MOLDAVIE



Apararea intereselor membrilor nostri
Datorita parteneriatelor institutionale si a contactelor : 

Cu Ambasada Frantei în Republica Moldova si serviciile
sale economice

Prin intensificarea raporturilor cu diferite institutii: BERD, 
BEI, Delegatia UE, Ministere (Transporturi, agricultura, 
etc.), Ambasada RM la Paris

Prin participarea la adunari ale Consiliului consultativ al 
Serviciului Vamal si ale Consiliului Economic pe lânga
Prim Ministru
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CCIFM si Ambasada Frantei în Moldova si-au unit eforturile pentru a promova
oportunitatile de afaceri în Moldova în fata comunitatii de afaceri instalate în
Romania

Intr-un context mai favorabil, o noua dinamica de promovare a 
Moldovei este initiata cu Ambasada Frantei

13

Promovarea oportunitatilor de afaceri în Moldova în cadrul Senatului francez
si în fata comunitatii de afaceri instalate la  Kiev .
Prezentarea Moldovei în cadrul GIFAS

Crearea unui Consiliu Economic impulsionat de Ambasadei Frantei

Colaborarea cu Ambasada Frantei pentru realizarea unui studiu de 
fezabilitate în scopul obtinerii unei finantari FASEP 



1 cocktail de început
de an

Animarea  comunitatii de afaceri
franco-moldave

ANIMARE
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8

NETWORKING
Organizarea Speed 

Business Meeting în
colaborare cu CEED 

MoldovaAnimarea  comunitatii de afaceri
franco-moldave
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ANIMARE



5 mici dejunuri
tematice

Animarea  comunitatii de afaceri
franco-moldave 16

ANIMARE



Beaujolais nouveau!
Manifestatii care servesc la vizibilitatea

prezentei economice franceze si la 
promovarea sa



Informatii si comunicare
Difuzarea cu regularitate a diferitor informatii actualizate

Fisa textilFisa tarii
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Alte fise sectoriale în diferite domenii (industria automobila, 
transport, agricultura) for fi în curând disponibile pentru
companiile interesate



Informatii si  comunicare
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Site-ul internet al CCIFM va fi 
modernizat la sfarsitul anului 2018.

86% noi utilizatori

5 302 utilizatori

19 016 pagini vizualizate în
perioada 1 martie 2017 - 31 mai 
2018

Un site trilingv



252
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4503

01

Prezenta activa pe retelele sociale
pentru a asigura o mai buna vizibilitate

586

02
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MULTUMIM  
PENTRU 
ATENTIE !
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