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Cerințe administrative în contextul detașării conducătorilor auto 

 

  

Informații privind cerințele administrative în contextul detașării șoferilor 

 

Tema  Exemple de informații furnizate Linkuri relevante sau informații suplimentare 

 

Obligația întreprinderii de 
a prezenta o declarație de 
detașare și de a o actualiza 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Întreprinderile de transport rutier stabilite în afara Franței 
care detașează temporar salariați pe teritoriul național, în 
condițiile prevăzute la articolul L.1262-1 alineatul (1) din 
Codul muncii, pentru a efectua misiuni de transport de 
mărfuri sau de persoane cu vehicule care intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 martie 2006, trebuie să 
întocmească o declarație de detașare cel târziu la data 
începerii detașării, folosind un formular standard multilingv al 
interfeței publice conectate la Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 
2012. 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră 
sub incidența Directivei (UE) 
2020/1057: 

 

Articolul L1332-1 și următoarele din Codul 
transporturilor 

Articolul R1332-1 și următoarele din Codul 
transporturilor 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719


Informații privind cerințele administrative în contextul detașării conducătorilor auto 

    
 

2 
 

Această declarație înlocuiește declarația prevăzută la 
articolul L.1262-2-1 din Codul muncii și scutește de la 
îndeplinirea formalității menționate la articolul L.1221-15-1 
din același cod atunci când contractantul nu este stabilit în 
Franța. 

În scopul controlului, întreprinderea actualizează declarațiile 
de detașare în interfața publică conectată la Sistemul de 
informare al pieței interne („IMI”). 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Articolul L.1331-1 și articolele R.1331-1–R.1331-8 din Codul 
transporturilor continuă să se aplice întreprinderilor care 
detașează salariați pentru operațiuni de transport efectuate: 

 cu vehicule care nu intră în domeniul de aplicare 
al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (și anume, în 
prezent, vehiculele ușoare de mai puțin de 3,5 tone 
și, începând cu 1 iulie 2026, cele de mai puțin de 2,5 
tone pentru transportul de mărfuri, precum și cele 
cu maximum nouă locuri pe scaune, inclusiv al 
conducătorului auto, pentru transportul de 
persoane) 

sau 

 în contextul punerii la dispoziție de personal în 
cadrul aceluiași grup sau prin intermediul unui 
agent de muncă temporară. 

Întreprinderile trebuie să depună un atestat de detașare prin 
intermediul sistemului național SIPSI și să desemneze un 
reprezentant pe teritoriul Franței. 

 

 

 

 

 

 

 

- Pentru celelalte situații de detașare: 

Articolul L1331-1 din Codul transporturilor 

 

Articolele R1331-1–R1331-8 din Codul 
transporturilor 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
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Întreprinderile stabilite în state terțe nu au posibilitatea, în 
acest stadiu, să depună o declarație de detașare prin 
intermediul sistemului IMI, însă pot face acest lucru ulterior. 

 

Procedura de declarare a 
detașării 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Întreprinderile stabilite în UE au obligația de a prezenta 
declarația de detașare prin intermediul Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI), accesibil printr-un portal 
public dedicat, pus la dispoziție de serviciile Uniunii Europene 
la următoarea adresă: 

Informații necesare pentru declarație: 

Declarația de detașare trebuie să cuprindă următoarele 
informații: 

1 . identitatea întreprinderii de transport, cel puțin sub 
forma numărului licenței comunitare, dacă este disponibil; 

2 . datele de contact ale unui manager de transport sau ale 
unei alte persoane de contact din statul membru de stabilire 
care să asigure legătura cu autoritățile naționale 
competente și să trimită și să primească documente sau 
comunicări; 

3 . identitatea, adresa locului de reședință și numărul 
permisului de conducere ale conducătorului auto; 

4 . data de începere a contractului de muncă al 
conducătorului auto și legea aplicabilă contractului de 
muncă; 

5 . datele preconizate de începere și de încheiere a detașării; 

6 . numerele de înmatriculare ale autovehiculelor; 

- Pentru întreprinderile stabilite în UE care 
intră sub incidența Directivei (UE) 
2020/1057: 

Articolul R.1332-2 din Codul transporturilor 

 

Instrumentul de declarare IMI 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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7 . precizarea naturii serviciilor de transport efectuate: 
transport de mărfuri, transport de persoane, transport 
internațional sau operațiuni de cabotaj. 

 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Obligația de a depune un atestat de detașare prin intermediul 
sistemului național SIPSI le revine: 

 întreprinderilor stabilite în state terțe. Acestea nu au 
posibilitatea, în acest stadiu, să depună o declarație 
de detașare prin intermediul sistemului IMI, însă pot 
face acest lucru ulterior. 
Între timp, trebuie să depună, ca și până acum, un 
atestat de detașare prin intermediul sistemului 
național SIPSI; 

 întreprinderilor care detașează salariați pentru 
operațiuni de transport efectuate cu vehicule ușoare 
(mai puțin de 3,5 tone sau mai puțin de nouă locuri 
pe scaune, inclusiv al conducătorului auto); 

 întreprinderilor care detașează salariați în contextul 
punerii la dispoziție de personal în cadrul aceluiași 
grup și agenților de muncă temporară. 

Atestatul este datat și cuprinde: 

1 . numele sau denumirea comercială, precum și 
adresele poștale și electronice, numărul de telefon al 
întreprinderii sau al unității care angajează în mod obișnuit 
salariatul, forma juridică a întreprinderii, numărul său 
individual de identificare fiscală în scopul supunerii la plata 
taxei pe valoarea adăugată, numele, prenumele, data și locul 
nașterii ale administratorului sau ale administratorilor, statul 
căruia îi aparține legislația în materie de securitate socială sub 
incidența căreia intră activitatea pe care o desfășoară în 

 

 

 

 

- Pentru celelalte întreprinderi: 

Articolul R.1331-2 din Codul transporturilor 

 

Sistemul național SIPSI: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
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Franța și, dacă este vorba de un alt stat decât Franța, dacă s-
a solicitat instituției competente un formular privind legislația 
în materie de securitate socială aplicabilă; 

2 . numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa 
reședinței obișnuite, cetățenia, data semnării contractului de 
muncă și dreptul muncii aplicabil contractului de muncă, 
precum și calificarea profesională a salariatului detașat; 

3 . salariul brut pe oră, convertit în euro, dacă este cazul, 
precum și modalitățile de rambursare de către întreprindere 
a cheltuielilor cu cazarea și masa, pentru fiecare zi de 
detașare, suportate de salariatul detașat; 

4 . desemnarea unui reprezentant al întreprinderii pe 
durata prestării serviciului în Franța și până la 18 luni după 
încheierea acesteia, numele sau denumirea comercială, 
precum și numărul SIRET al persoanei desemnate să exercite 
această misiune, datele de contact electronice și numărul de 
telefon al reprezentantului, locul de păstrare pe teritoriul 
național a documentelor menționate la articolul R.1331-4 sau 
modalitățile care permit accesul la acestea și consultarea lor 
de pe teritoriul național; 

5 . pentru întreprinderile de transport rutier, datele de 
identificare a înmatriculării lor în registrul electronic național 
al întreprinderilor de transport rutier prevăzut la articolul 16 
din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a 
unor norme comune privind condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de 
transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a 
Consiliului. 
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Perioada de valabilitate 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Întreprinderile stabilite în UE au obligația de a prezenta 
declarația, prin intermediul IMI, înainte de începerea primei 
operațiuni. Declarația trebuie actualizată în IMI. 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Perioada de valabilitate a acestui atestat este cea indicată de 
întreprindere în limita a maximum șase luni de la data emiterii 
sale.  

 Pentru situațiile de detașare care intră 
sub incidența Directivei (UE) 2020/1057 

Articolul L.1332-4 din Codul transporturilor 

Articolul R.1332-2 din Codul transporturilor 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Articolul R.1331-2 din Codul transporturilor 

 

 

Limba 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Declarația se întocmește folosind un formular standard 
multilingv pe platforma IMI. 

 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Atestatul trebuie întocmit în limba franceză. Platforma SIPSI 
este disponibilă în limbile franceză, engleză, germană, 
spaniolă și italiană. 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră 
sub incidența Directivei (UE) 
2020/1057: 

Articolul R.1332-2 din Codul transporturilor 

Instrumentul de declarare IMI 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Articolul R.1331-2 din Codul transporturilor 

Sistemul național SIPSI: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

Asistență 

 

  Întrebări frecvente de pe platforma IMI: 
https://www.postingdeclaration.eu/help 

 Questions & answers 

 

Autorități competente  

Ministerul Transporturilor 

Ministerul Muncii 

 Ministerul Transporturilor 

 Ministerul Muncii 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182395
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
https://www.postingdeclaration.eu/help
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/posting-of-employees/article/posted-workers-rights-377922
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Obligația operatorului de a 
se asigura că conducătorul 
auto are documentele 
obligatorii în camion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Întreprinderea trebuie să se asigure că conducătorul auto are 
la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, 
următoarele documente: 

1) o copie a declarației de detașare; 
2) dovada operațiunilor de transport care au loc pe 

teritoriul național, cum ar fi o scrisoare electronică de 
trăsură (e-CMR), sau dovezile menționate la articolul 
8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piața transportului rutier internațional de 
mărfuri; 

3) înregistrările tahografului, în special simbolurile de 
țară ale statelor membre în care conducătorul auto a 
fost prezent când a efectuat operațiuni de transport 
rutier internațional sau operațiuni de cabotaj, în 
conformitate cu cerințele de înregistrare și de 
păstrare a evidențelor prevăzute de Regulamentele 
(CE) nr. 561/2006 și (UE) nr. 165/2014. 

De asemenea, întreprinderea are obligația să se asigure că 
conducătorul auto care se află într-unul dintre cazurile de 
exceptare de la normele de detașare (transport bilateral) are 
la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, 
documentele menționate la punctele 2) și 3) (dovada 
operațiunilor de transport, cum ar fi e-CMR, și înregistrările 
tahografului). 

Conducătorul auto trebuie să păstreze documentele 
menționate mai sus la bordul vehiculului său și să le prezinte 
la solicitarea agenților de control. 

Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057 

Articolul R.1332-3 din Codul transporturilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
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Obligația conducătorului 
auto de a păstra 
documentele în camion și 
de a le pune la dispoziție 

 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Un exemplar al atestatului trebuie pus la dispoziția 
salariatului detașat și trebuie păstrat la bordul mijlocului de 
transport cu care este prestat serviciul. 

În funcție de situația salariatului, la bord trebuie păstrate, de 
asemenea, contractul de muncă, o copie tradusă în limba 
franceză a convenției de punere la dispoziție și a actului 
adițional la contractul de muncă sau o copie tradusă în limba 
franceză a contractului de muncă temporară. 

Pentru celelalte situații de detașare: 

 

 

Articolul R.1331-7 din Codul transporturilor  

 

Domeniul de aplicare al 
obligațiilor 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Normele Directivei (UE) 2020/1057 se aplică atunci când 
conducătorul auto asigură executarea unui contract de 
transport de mărfuri sau de persoane care constituie 
prestarea unui serviciu internațional [în sensul articolului 1 
alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/71/CE cu un vehicul 
greu (a cărui masă totală depășește 3,5 tone și vehicule de 
transport rutier de persoane care pot transporta mai mult de 
nouă persoane (inclusiv conducătorul auto)]. 

 

Aceste norme se aplică, prin urmare, următoarelor 
operațiuni de transport: 

 operațiuni de cabotaj, în sensul Regulamentelor (CE) 
nr. 1072/2009 și (CE) nr. 1073/2009. Este vorba 
despre orice transport de mărfuri (încărcare, 
descărcare) între două puncte de pe teritoriul 
național, realizat de o întreprindere cu sediul în afara 
teritoriului național; 

Articolul L.1332-1 din Codul transporturilor 

 

Articolul L.1332-3 din Codul transporturilor 

 

Questions & answers 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182362
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182599
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
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 operațiuni de transport internațional non-bilateral, 
caracterizate prin faptul că conducătorul auto 
efectuează un transport internațional în afara 
statului membru de stabilire a întreprinderii 
angajatoare și că nici statul de proveniență, nici statul 
de destinație a transportului în cauză nu este statul 
de stabilire a întreprinderii respective. 
 

Normele privind detașarea nu se aplică atunci când 
conducătorul auto tranzitează teritoriul unui stat membru 
fără a încărca sau descărca mărfuri sau fără a îmbarca sau 
debarca persoane. 

 

Normele privind detașarea nu se aplică atunci când 
conducătorul auto efectuează: 

 operațiuni de transport bilateral. Aceste operațiuni 
constau în transportul de mărfuri sau de persoane, 
pe baza unui contract de transport: 

din statul membru de stabilire a 
întreprinderii angajatoare a conducătorului 
auto către un alt stat membru 

sau 
către o țară terță sau dintr-un alt stat 
membru sau dintr-o țară terță către statul 
membru de stabilire a întreprinderii 
angajatoare a conducătorului auto; 

 traseele rutiere inițiale sau finale în cadrul unei 
operațiuni de transport combinat, în cazul în care 
aceste trasee rutiere constituie, fiecare în parte, 
operațiuni de transport bilateral. 
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Trebuie reținut că: o operațiune de transport bilateral poate 
să comporte activități suplimentare scutite de la aplicarea 
normelor privind detașarea. Este vorba despre operațiuni de 
încărcare și/sau de descărcare efectuate în țările traversate în 
timpul efectuării transportului bilateral. Numărul acestor 
operațiuni este limitat la: o operațiune la dus și o operațiune 
la întors sau două operațiuni la întors, în cazul în care nu s-a 
efectuat niciuna la dus. 

 

Exceptările pentru activitățile suplimentare se aplică până la 
data începând cu care devine obligatorie instalarea de 
tahografe inteligente în autovehicule, respectiv 21.08.2023. 
Începând cu această dată, exceptările se vor aplica numai 
conducătorilor auto care utilizează vehicule dotate cu 
tahografe inteligente V2. 

 

 

Procedura de trimitere a 
documentelor 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Întreprinderea transmite, după încheierea perioadei de 
detașare, folosind interfața publică conectată la Sistemul de 
informații al pieței interne (IMI), în termen de maximum opt 
săptămâni de la data solicitării: 

1) o copie a documentelor menționate la articolul 
R.1332-3 alineatul I punctele 2 și 3; 

2) contractul de muncă sau orice document echivalent; 
3) fișele de salariu corespunzătoare perioadei de 

detașare a fiecărui salariat detașat sau orice 
document echivalent care atestă plata salariului și 
care conține următoarele mențiuni: 

a) salariul brut pe oră, inclusiv majorările 
pentru orele suplimentare, convertit în 
euro; 

 Pentru situațiile de detașare care intră 
sub incidența Directivei (UE) 
2020/1057: 

Articolul R1332-2 

Articolul R1332-4 

Instrumentul de declarare IMI: 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Articolul R1331-2 

Articolul R1331-7 

Instrumentul de declarare SIPSI: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
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b) perioada și programul de lucru la care se 
raportează salariul, făcând diferența între 
orele plătite la tarif normal și cele care 
includ o majorare; 

c) concediile și zilele de sărbătoare legală și 
elementele de remunerație raportate la 
acestea; 

4) orice document care atestă plata efectivă a 
salariului. 

Dacă întreprinderea nu transmite documentele solicitate în 
termenul de opt săptămâni prevăzut la alineatul I, agenții de 
control menționați la articolul L.8271-1-2 din Codul muncii 
pot solicita, prin intermediul IMI, asistența autorităților 
competente din statul membru de stabilire. 

 

 Pentru celelalte situații de detașare: 

Atestatul de detașare este transmis electronic, folosind 
serviciul online SIPSI. 

De asemenea, se întocmește un exemplar al atestatului, care 
este pus la dispoziția salariatului detașat și este păstrat la 
bordul mijlocului de transport cu care este prestat serviciul. 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login) 

 

 

Termene 

 

 Pentru situațiile de detașare care intră sub 
incidența Directivei (UE) 2020/1057: 

Documentele menționate mai sus trebuie transmise în 
termen de maximum opt săptămâni de la data solicitării. 

 

Articolul R.1332-4 din Codul transporturilor  

 

Sancțiuni aplicabile în cazul 
nerespectării obligațiilor 

Lipsa de la bordul vehiculului a scrisorii de trăsură și a 
înregistrărilor tahografului se sancționează cu o amendă 
contravențională prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni 
(maximum 450 €). 

 

Articolul R.1333-1 din Codul transporturilor 

Articolul R.1333-2 din Codul transporturilor 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101374?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377
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 Lipsa de la bordul vehiculului a atestatului sau a declarației de 
detașare se sancționează cu o amendă contravențională 
prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (maximum 750 €) 

În plus, se aplică și amenzi administrative în cazul 
nerespectării de către angajator a obligațiilor de declarare a 
detașării și de prezentare a documentelor (în cuantum maxim 
de 4 000 €/salariat). 

Totuși, aceeași încălcare nu poate da naștere unei cumulări 
de amenzi penale și administrative pentru același salariat. 

 

Nota bene: Cuantumul maxim al amenzii aplicabile 
persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cuantumul 
prevăzut pentru persoanele fizice de regulamentul care 
sancționează încălcarea. 

Articolul R.1333-3 din Codul transporturilor 

Articolul R.1333-4 din Codul transporturilor 

 

Articolul 131-13 din Codul penal 

Articolul 131-41 din Codul penal 

 

Sancțiuni aplicabile în cazul 
lipsei de informații din 
documente sau al unor 
informații incomplete  

Neconformitatea copiei atestatului sau a declarației de 
detașare de la bordul mijlocului de transport cu care este 
prestat serviciul cu cerințele prevăzute la articolul R.1331-2 
sau l R.1332-2 sau orice mențiune incompletă, eronată, 
ilizibilă sau delebilă din aceasta se sancționează cu amenda 
prevăzută pentru contravențiile din clasa a IV-a (maximum 
750 €) 

 

Articolul R.1333-2 din Codul transporturilor 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101381?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417342
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377

