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FRANȚA –  Informații privind remunerarea șoferilor detașați 

 

Punct [dispoziție conexă din 

Directiva 96/71/CE, astfel 
cum a fost modificată prin 
Directiva (UE) 2018/957] 

 
Dispoziții aplicabile 

 

 
 
 
 
 

Dispoziții aplicabile 

- Articolul L. 1262-4 din Codul muncii 

- Decretul 29 iulie 2022 privind majorarea salariului minim garantat 

- Contractul colectiv de muncă la nivel național din 21 decembrie 1950 privind 
transportul rutier și activitățile auxiliare transportului 

- Transportul de mărfuri : 

Acordul din 3 februarie 2022 privind reevaluarea remunerațiilor contractuale 

- Transportul de persoane : 

Actul adițional nr. 115 din 23 martie 2022 privind remunerațiile contractuale 

 

 

Domeniul de aplicare 
 

- Articolele L1331-1 și L1332-1 din Codul transporturilor 

Prezentul capitol se aplică societăților de transport rutier stabilite în afara Franței 
atunci când detașează temporar salariați pe teritoriul național, în condițiile 
prevăzute la articolul L. 1262-1 alineatul (1) din Codul muncii, pentru a presta 
servicii de transport de mărfuri sau de persoane prin intermediul autovehiculelor 

 

 
 
 
 

Remunerația 
[Articolul 3 

alineatul (1) litera (c)] 

CONDUCĂTORI AUTO CARE TRANSPORTĂ MĂRFURI 
Acordul din 3 februarie 2022 (extins) și decretul din 29 iulie 2022 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 11,07 € 

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

120M 11,07 € 

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

128M 11,07 € 

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

138M 11,07 € 

7 Conducător de vehicule grele cu înaltă 
calificare 

150M 11,07 € 

Prin aplicarea convenției colective naționale, tabelul de mai sus se majorează, dacă este 
necesar, cu: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038156575/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=accord+du+3+f%C3%A9vrier+2022+portant+revalorisation+des+r%C3%A9mun%C3%A9rations+conventionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
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- 11,03 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica (mai puțin de 3 ore); 

- 25,65 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica (peste 3 ore); 

 

PERSONAL LUCRĂTOR CĂLĂTORI 
Amendamentul nr. 115 din 23 martie 2022 (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 11,2875 € 

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

140V 11,3700 € 

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 11,6052 € 

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 11,6052 € 

Prin aplicarea convenției colective naționale, tabelul de mai sus se majorează, dacă este 
necesar, cu: 

- 41,20 € : lucrul într-o zi de sărbătoare legală și lucrul într-o duminica ; 

 

Contractul colectiv de muncă la nivel național prevede o majorare a remunerației contractuale 

garantate în următoarele condiții pentru lucrătorii care efectuează transport de mărfuri și de 

persoane: + 2 %, + 4 %, + 6 % și + 8 % după 2, 5, 10 și, respectiv, 15 ani de vechime în cadrul 

societății de transport. 

Clasificarea detaliată a posturilor pe grupe, care face posibilă stabilirea coeficientului care 

trebuie atribuit unui angajat pe durata detașării sale în Franța, poate fi consultată pe site-

ul www.legifrance.gouv.fr, la următoarele linkuri: 

- Transportul rutier de mărfuri: Acordul din 16 iunie 1961 privind lucrătorii; 

nomenclatorul și definirea posturilor - anexa I 

- Transportul rutier de persoane: Acordul din 16 iunie 1961 privind lucrătorii; 

nomenclatorul și definirea posturilor - anexa I 

 
Alte elemente ale 

remunerației 
[Articolul 3 

alineatul (1) litera (c) 
și articolul 3 

alineatul (1) paragraful 
(3)] 

 

Articolul L. 3221-3 din Codul muncii 

În sensul prezentului capitol, constituie remunerație salariul sau venitul obișnuit de 

bază sau minim și toate celelalte drepturi și prestații accesorii pe care salariatul le 

primește de la angajator, direct sau indirect, în numerar sau în natură, pentru 

munca prestată. 

Articolul L. 1262-4 din Codul muncii prevede că elementele salariului minim de 
referință aplicabil în Franța cuprind: 

 salariul minim (orar sau lunar); 
 sporul pentru ore suplimentare 
 și accesoriile salariale stabilite legal sau prin contract. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000031833792/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000035010896/?idConteneur=KALICONT000005635624
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 Remunerația pentru orele echivalate și orele suplimentare lucrate în 
transportul rutier de mărfuri (Acordul din 23 aprilie 2002 privind salariile 
conducătorilor auto: camioane mari sau cursă lungă): 

 
Conducătorii auto de camioane mari (cel puțin 6 perioade de repaus zilnic pe 
lună în afara domiciliului): 

- de la 36 la 43 de ore (D. 3312-46): majorare cu 25 %; 
- de la 44 la 56 de ore (ore suplimentare) (D. 3312-47): majorare cu 50 %. 

Alte categorii de conducători auto, cu excepția curierilor și a conducătorilor 
auto care transportă bani: 

- de la 36 la 39 de ore (D. 3312-46): majorare cu 25 %; 
- de la 40 la 52 de ore (ore suplimentare) (D. 3312-47): majorare cu 50 %. 

Curierii, peste 35 de ore: ore suplimentare: 
- de la 36 la 43 de ore: majorare cu 25 %; 
- de la 44 la 48 de ore: majorare cu 50 %. 

 
Conducătorii auto din transportul rutier de persoane: peste 35 de ore: ore 
suplimentare (Legea 3121-36 din Codul muncii): 

- de la 36 la 43 de ore: majorare cu 25 %; 
- peste 43 de ore: majorare cu 50 %. 

 
 Remunerarea întreruperilor din transportul rutier de persoane: 

întreruperile reprezintă perioade care nu sunt de muncă efectivă (timp de 
conducere, munci auxiliare, timpi de așteptare): 

- perioade de întrerupere petrecute la locul intrării în tură sau la domiciliu: 
nicio compensație; 

- perioade de întrerupere petrecute într-un loc special amenajat pentru 
conducătorii auto: compensație reprezentând 25 % din durată; 

- perioade de întrerupere petrecute în orice alt loc: compensație 
reprezentând 50 % din durată. 

[Acordul din 18 aprilie 2002 referitor la ARTT (aménagement et réduction du 
temps de travail - organizarea și reducerea timpului de lucru) (CCNTR - 
Convention collective nationale des transports routiers - Contractul colectiv la 
nivel național privind transportul rutier)] 
 

 Zilele de duminică și sărbătorile legale, vezi mai sus 
 

 Munca de noapte 
 
În transportul rutier de mărfuri, orice oră lucrată între ora 21.00 și ora 6.00 dă 
dreptul la o primă egală cu 20 % din tariful orar de referință (asociat coeficientului 
150M) [Acordul din 14 noiembrie 2001 privind munca de noapte (CCNTR)]. 
În transportul rutier de persoane, orice oră lucrată în plus între orele 21.00 și 6.00 
dă dreptul la o perioadă de repaus compensatoriu echivalentă cu 10 % din durata 
muncii de noapte efectuate [Acordul din 18 aprilie 2002 cu privire la ARTT 
(CCNTR)]. 
 

 Concediul plătit 
 
Indemnizația de concediu este egală cu o zecime din remunerația totală primită 
pe parcursul unui an. Aceasta nu poate fi mai mică decât remunerația pe care 
angajatul ar fi primit-o dacă ar fi lucrat în perioada de concediu (articolul L. 3141-
24 din Codul muncii). 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
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Concediul anual de 
odihnă minim plătit 

[Articolul 3 
alineatul (1) litera (b)] 

 

Articolul L. 3141-3 din Codul muncii 

Salariatul are dreptul la un concediu de două zile și jumătate lucrătoare pentru 
fiecare lună de muncă efectivă la același angajator.  

 
Indemnizații sau 

rambursarea 
costurilor pentru 

acoperirea 
cheltuielilor de 

călătorie, masă și 
cazare 

[Articolul 3 
alineatul (1) litera (i)] 

 

Cheltuielile de deplasare 
 
Condițiile de decontare sunt stabilite prin Protocolul din 30 aprilie 1974 privind 
cheltuielile de deplasare ale lucrătorilor. 

 

 Transportul rutier de mărfuri: 
 
Actul adițional nr. 74 din 28 februarie 2022 privind cheltuielile de deplasare ale 
lucrătorilor (anexa I) 

 

Natura indemnizațiilor Tarif 
Trimitere la 

articolele din 
protocol 

Indemnizație de hrană 14,34 € 
Articolul 3 

alineatul (1) 
Indemnizație unică de hrană 8,82 € Articolul 4 
Indemnizație unică de hrană „peste 
noapte” 

8,59 € Articolul 12 

Indemnizație specială 3,88 € Articolul 7 
Indemnizație pentru mese scurte 7,77 € Articolul 5 
Indemnizație pentru deplasări pe distanțe 
mari: 
1 masă + 1 noapte de cazare 

45,84 € 
Articolul 6 

2 mese + 1 noapte de cazare 60,17 € 
 (În EUR) 

 

 Transportul rutier de persoane: 
 
Actul adițional nr. 73 din 31 ianuarie 2022 privind cheltuielile de deplasare ale lucrătorilor 
(anexa I) 

Natura indemnizațiilor Tarif 
Trimitere la articolele din 

protocol 

Indemnizație de hrană 13,88 € 
Articolul 8.1 alineatele (2) și 

(3); articolul 9.10 alineatul (1); 
articolul 11 

Indemnizație unică de hrană 8,57 € Articolul 8.1 alineatul (1) 

Indemnizație specială 3,88 € 
Articolul 8.2 alineatul (2); 

articolul 11a  
Indemnizație pentru mese scurte 6,86 € Articolul 12  
Indemnizație specială pentru micul dejun 3,88 € Articolul 10 alineatul (2)  
Indemnizație de cazare și indemnizație 
specială pentru micul dejun 

29,45 € Articolul 10 alineatul (1)  

Indemnizație de repaus zilnic (cazare și 
mese scurte) 

32,43 € Articolul 11  

 
- Majorarea indemnizațiilor în cazul unei deplasări în străinătate 

(articolul 13): + 18 % 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045971328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045971328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953135/?idConteneur=KALICONT000005635624
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Egalitatea de 

tratament 
[Articolul 3 

alineatul (1) litera (g)] 
 
 

 
Articolul L. 3221-5 din Codul muncii 
Diferențele de remunerare existente între unitățile aceleiași întreprinderi 
pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare nu pot avea 
drept motiv diferența de sex a angajaților din unitățile respective. 
 

 
 

Link 
 

 
-  Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950 (doar în limba franceză) 

 
 
 

Puncte de contact 
 

 
 

transportposting@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
 
 
 

Alte linkuri cu 
informații 

suplimentare 
 
 

− Pagina web a Ministerului Transporturilor din Franța privind 

detașarea în transporturile terestre 

− https://www.postingdeclaration.eu/landing 

− Sancțiuni: Articolele R. 1333-1 până la R. 1333-4 din Codul 

transporturilor 

− Site-ul Ministerului Muncii din Franța: 

o Drepturile lucrătorilor detașați 

o Remunerația calculată a lucrătorului detașat 

 
Broșuri 

 

 
- Tabelul recapitulativ al regulilor privind durata lucrului pentru 

personalul rulant din cadrul întreprinderilor de transport de mărfuri 
(PDF - 32,28 Ko)  
 

- Tabelul recapitulativ al regulilor privind durata lucrului pentru 
personalul rulant din cadrul întreprinderilor de transport de persoane 
(PDF - 31,34 Ko)  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
mailto:transportposting@developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/oddelegowanie-pracownikow/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/suma_salariului_minim.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20RO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20RO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20RO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20RO.pdf

