Tariful orar minim de remuneraţie, aflat în vigoare
pentru personalul care lucrează în domeniul transportului rutier
Convenţia colectivă naţională a transportului rutier şi a activităţilor auxiliare din domeniul transporturilor

PERSONAL LUCRĂTOR MĂRFURI
Acordul din 15 mai 2019 (extins) și decretul nr. 2019-1387 din 18 decembrie 2019 prin care se majorează salariul minim
Tarife orare de bază în EURO

Grup

Coeficient

Tarif orar

3 bis

Conducător de vehicul cu o masă totală admisă de până la
3,5 tone

118M

10,15 €

4

Conducător de vehicule grele cu o masă totală admisă între
3,5 tone și 11 tone

120M

10,15 €

5

Conducător de vehicule grele cu o masă totală admisă între
11 tone și 19 tone

128M

10,15 €

6

Conducător de vehicule grele cu o masă totală admisă de
peste 19 tone

138M

10,15 €

7

Conducător de vehicule grele cu înaltă calificare

150M

10,39 €

Prin aplicarea convenției colective naționale, tabelul de mai sus se majorează, dacă este necesar, cu:
- 10,40 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica (mai puțin de 3 ore);
- 24,20 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica (peste 3 ore);

PERSONAL LUCRĂTOR CĂLĂTORI
Amendamentul nr. 111 din 19 decembrie 2018 (extins)
Tarife orare de bază în EURO

Grup

Coeficient

Tarif orar

8

Conducător de autocar - Lucrător însărcinat cu conducerea
unui autocar; ajută primitorul la manipularea coletelor și
scrisorilor poștale transportate

138V

10,5380 €

9

Conducător - primitor de autocar - Lucrător însărcinat cu
conducerea unui autocar și cu perceperea tarifelor pentru
călătorie, bagaje și mesagerie

140V

10,6149 €

9 bis

Conducător de autoturism - Lucrător care a exercitat timp de
cel puțin doi ani conducerea unui autocar și care a îndeplinit
toate condițiile definite la locurile de muncă nr. 8 sau 9

145V

10,8345 €

10

Conducător de autocar mare - Lucrător însărcinat în mod
obișnuit cu conducerea unui autocar de lux cu cel puțin 32
de locuri; execută circuite turistice, adică de o durată de cel
puțin 5 zile

150V

11,0978 €

Prin aplicarea convenției colective naționale, tabelul de mai sus se majorează, dacă este necesar, cu:
- 14,34 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica (mai puțin de 3 ore);
- 28,66 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica (peste 3 ore);
Contractul colectiv național prevede o majorare a remunerațiilor convenționale garantate în condițiile următoare pentru
personalul lucrător din transportul rutier de mărfuri și de călători : + 2 %, + 4 %, + 6 % și + 8 % după, respectiv, 2, 5, 10
și 15 ani de prezență în firmă.
Clasificarea detaliată a locurilor de muncă pe grupe, care permite să se știe cărui coeficient trebuie să îi fie
atașat un angajat pe durata detașării sale în Franța, poate fi consultată pe site-ul légifrance, la următoarele linkuri:
Pentru transportul rutier de mărfuri:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=CC5C9B2EAAF45D0F055D936D643953C3.tplgfr42s_2?
idArticle=KALIARTI000031833792&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29981231&categorieLien=id
Pentru transportul rutier de călători:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=3E45D0DF08E79A0F1CB6D629D189D84F.tplgfr25s_3?
idArticle=KALIARTI000035010896&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29981231&categorieLien=id

