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ANEXĂ 

Informații despre normele naționale privind detașarea conducătorilor auto 
 

Aspect De completat de către statul membru 

 
 
 
 
 
 

Legi/dispoziții 
aplicabile 

 
 

- Pentru detașările care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 
(UE) 2020/1057: 
Articolul L1332-1 și următoarele din Codul transporturilor 
Articolul R1332-1 și următoarele din Codul transporturilor 
 
- Pentru alte tipuri de detașări: 
Articolul L1331-1 din Codul transporturilor 

Articolele R1331-1 - R1331-8 din Codul transporturilor. 
 
Convenția colectivă națională din 21 decembrie 1950 pentru transportul rutier 
și activități de transport auxiliare 

 
Domeniu de aplicare 
 
 

- Pentru detașările care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 
(UE) 2020/1057: 
 
Normele prevăzute la articolele L1332-1 - L1332-8 și la articolele R1332-1 - 
R1332-7 din Codul transporturilor se aplică conducătorilor auto de vehicule 
grele de mărfuri cu o masă totală care depășește 3,5 tone, care execută un 
contract pentru transportul mărfurilor și conducătorilor auto de vehicule care 
pot transporta peste nouă persoane (inclusiv conducătorul auto) care execută 
un contract pentru transportul de persoane [furnizarea unui serviciu 
internațional în sensul articolului 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/71/CE]. 
 
- Alte tipuri de detașări în transporturile rutiere sunt în continuare 
reglementate de articolele L1331-1 - L1331-3 și de articolele R1331-1 - R1331-8 
din Codul transporturilor: 

- conducătorii auto care furnizează servicii de transport de mărfuri sau de 
persoane utilizând vehicule ușoare care nu intră sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții 
ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere; 
- conducătorii auto detașați de agenții de muncă temporară (astfel cum se 
prevede la articolul L1262-2 din Codul muncii) sau conducătorii auto puși la 
dispoziția unei întreprinderi din același grup cu întreprinderea angajatoare 
(astfel cum se prevede la articolul L1262-1 alineatul 2 din Codul muncii). 

 

 
Remunerația 

 

PERSONAL LUCRĂTOR 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 € 

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/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/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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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: 
- 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 ; 

 
Convenția colectivă națională prevede o majorare a remunerației statutare garantate în temeiul 

următoarelor condiții pentru lucrătorii care desfășoară activități de transport de mărfuri și de persoane: 

+2 %, +4 %, +6 % și, respectiv, +8 % după 2, 5, 10 și, respectiv, 15 ani de muncă. 

Clasificarea detaliată a posturilor în funcție de grup, care permite să se determine coeficientul 

care trebuie atribuit unui angajat în timpul detașării pe teritoriul Franței, poate fi găsită pe site-

ul Légifrance, accesând linkurile următoare: 

- transport rutier de mărfuri: Acordul din 16 iunie 1961 privind lucrătorii care desfășoară 

activități manuale; nomenclatura și definirea locurilor de muncă – anexa I 

- transport rutier de persoane: Acordul din 16 iunie 1961 privind lucrătorii care 

desfășoară activități manuale; nomenclatura și definirea locurilor de muncă – anexa I. 

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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Alte elemente ale 
remunerației 

Articolul L3221-3 din Codul muncii 

În sensul acestui capitol, remunerația înseamnă salariul obișnuit de bază sau 

salariul minim sau salariu și toate celelalte prestații și suplimente pe care le 

primește angajatul din partea angajatorului, direct sau indirect, în numerar sau 

în natură, pentru munca realizată. 

În conformitate cu articolul L1262-4 din Codul muncii, elementele salariului 
minim de referință aplicabil în Franța trebuie să includă: 

 salariul minim (orar sau lunar), 

 plățile pentru orele suplimentare, 

 precum și suplimentele la salariu legale sau convenite prin 
contract. 

 
 Remunerarea numărului echivalent de ore și a orelor suplimentare în 
transportul rutier de mărfuri(Acordul din 23 aprilie 2002 privind salariile 
conducătorilor auto: conducători auto de camioane pe distanțe lungi): 
 
Conducători auto de camioane pe distanțe lungi (cel puțin șase zile de odihnă 
pe lună departe de locul de domiciliu): 

- de la cea de a 36-a oră și până la cea de a 43-a oră (D3312-46): 
majorare de 25 %; 

- de la cea de a 44-a oră și până la cea de a 56-a oră (ore suplimentare) 
(D3312-47): majorare de 50 %. 

Alți conducători auto, cu excepția celor care efectuează servicii de curierat și 
a personalului de securitate responsabil cu transportul de numerar (CIT): 

- de la cea de a 36-a oră și până la cea de a 39-a oră (D3312-46): 
majorare de 25 %; 

- de la cea de a 40-a oră și până la cea de a 52-a oră (ore suplimentare) 
(D3312-47): majorare de 50 %. 

Conducător auto care efectuează servicii de curierat, după 35 de ore: ore 
suplimentare: 

- de la cea de a 36-a oră și până la cea de a 43-a oră: majorare de 25 %; 
- de la cea de a 44-a oră și până la cea de a 48-a oră: majorare de 50 %. 

 
Conducător auto care desfășoară activități de transport rutier de persoane, 
după 35 de ore: ore suplimentare (articolul L3121-36 din Codul muncii): 

- de la cea de a 36-a oră și până la cea de a 43-a oră: majorare de 25 %; 
- după cea de a 43-a oră: majorare de 50 %. 

 
 Remunerația pentru pauze în contextul serviciilor de transport rutier 

de persoane: pauzele sunt perioade care nu constau în muncă efectivă 
(durate de conducere, activități auxiliare, statutul privind 
disponibilitatea): 

- pauze luate la locul de muncă sau la domiciliu: nicio compensație; 
- pauze luate într-un spațiu dedicat conducătorului auto: compensație 

de 25 % din durata pauzei; 
- pauze luate într-un alt loc: compensație de 50 % din durata pauzei. 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268


   
 

5 
 

[Acordul din 18 aprilie 2022 privind organizarea și reducerea timpului de lucru 
(ARTT) (Convenția colectivă pentru sectorul transportului rutier – CCNTR)] 
 

 Zilele de duminică și de sărbătoare legală, vezi mai sus. 
 

 Munca de noapte 
 
În sectorul transportului rutier de mărfuri, orice oră lucrată în intervalul orar 
21:00 - 6:00 dă dreptul la un bonus egal cu 20 % din tariful orar de referință 
(asociat cu coeficientul 150M) [Acordul din 14 noiembrie 2001 privind munca 
de noapte (CCNTR)]. 
În sectorul transportului rutier de persoane, perioada care depășește o oră 
lucrată în intervalul orar 21:00 - 6:00 dă dreptul personalului vizat la odihnă 
compensatorie echivalentă cu 10 % din durata muncii de noapte efectuate 
[Acordul ARTT din 18 aprilie 2002 (CCNTR)]. 
 

 Concediul plătit 
 
Indemnizația de concediu este egală cu o zecime din remunerația totală 
primită într-un an. Aceasta nu poate fi mai mică decât remunerația pe care 
angajatul ar fi primit-o dacă ar fi lucrat în timpul perioadei de concediu 
(articolul L3141-24 din Codul muncii). 

 
Sănătatea, 

securitatea și igiena 
la locul de muncă 

 

Articolul L3141-3 din Codul muncii 
Angajatul are dreptul la 2,5 zile lucrătoare pe lună de muncă efectivă la același 
angajator.  

Egalitatea de 
tratament 

 

Angajații detașați beneficiază de toate dispozițiile din Codul muncii în ceea ce 
privește egalitatea profesională între bărbați și femei și nediscriminarea, 
prevăzute la articolele L1141-1 - L1146-3, la articolele L1131-1 - L1134-10 și la 
articolul L1155-2 din Codul muncii, precum și la articolul 225-1 din Codul penal. 
 
Prin urmare, nicio persoană nu poate fi pedepsită, concediată sau discriminată, 
direct sau indirect, din cauza originii sale, a sexului, a principiilor sau orientării 
sexuale, a vârstei, a situației familiale, a caracteristicilor genetice, a etniei, a 
cetățeniei sau a rasei, a opiniilor politice, a activităților sindicale sau 
cooperative, a convingerilor religioase, a aspectului fizic, a numelui de familie 
sau din cauza stării sale de sănătate sau a handicapului, cu excepția cazului în 
care medicul de medicina muncii raportează o incapacitate de muncă. 
 
Mai multe informații sunt disponibile pe pagina dedicată de pe site-ul 
Ministerului Muncii. 
 

 
Obligațiile 

angajatorului în 
timpul detașării 

 

- Pentru detașările care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 
(UE) 2020/1057: 

Formalitățile administrative care trebuie îndeplinite de întreprinderi sunt 

stabilite la articolele R1332-2 și următoarele din Codul transporturilor. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160705/#LEGISCTA000006160705
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160704/#LEGISCTA000006160704
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469956/2010-07-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101312/#LEGISCTA000045101312
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Înainte de operațiunea de transport, întreprinderile trebuie să depună o 
declarație de detașare pentru fiecare conducător auto vizat în Sistemul de 
informare al pieței interne (IMI), prin intermediul unui portal public dedicat, 
pus la dispoziție de serviciile Uniunii Europene la următoarea adresă: 
https://www.postingdeclaration.eu/landing. 
 
Articolul R1332-3 din Codul transporturilor prevede că, în timpul efectuării 
serviciilor de transport care intră sub incidența normelor privind detașarea, 
întreprinderea trebuie să se asigure că conducătorul auto are următoarele 
date sau documente la bordul vehiculului, în format electronic sau pe suport 
de hârtie, pentru a le prezenta funcționarilor responsabili de monitorizarea 
transportului rutier: 

 o copie a declarației de detașare depuse în IMI; 

 dovada operațiunilor de transport efectuate pe teritoriul național 
[scrisoarea electronică de trăsură (e-CMR) sau dovada menționată la 
articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 din 21 
octombrie 2009]; 

 înregistrările tahografului. 
 
 
Articolul R1332-4 prevede că întreprinderile trebuie să furnizeze, de 
asemenea, prin intermediul IMI, autorităților din statul membru gazdă, la 
solicitarea acestora și într-o perioadă de opt săptămâni după încheierea 
serviciului de transport care a presupus detașarea conducătorului auto, 
documentele prevăzute în Directiva privind monitorizarea conformității cu 
normele privind detașarea conducătorilor auto din sectorul transporturilor 
rutiere, precum contractul de muncă sau fișa de salariu. 
 
În plus, pentru a face dovada faptului că operațiunea de transport nu intră sub 
incidența normelor privind detașarea, articolul R1332-3 secțiunea II prevede că 
întreprinderea de transport trebuie să se asigure că conducătorul auto are 
următoarele date sau documente la bordul vehiculului, în format electronic 
sau pe suport de hârtie, pentru a le prezenta funcționarilor responsabili de 
monitorizarea transportului rutier: 

 înregistrările tahografului; 

 dovada operațiunilor de transport efectuate pe teritoriul național 
[scrisoarea electronică de trăsură (e-CMR) sau dovada menționată la 
articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 din 21 
octombrie 2009]; 

 
 
- Pentru alte tipuri de detașări: 

În mod corespunzător, întreprinderile care detașează angajați în aceste situații 
trebuie: 

• să depună un certificat de detașare în sistemul SIPSI național (la 
următoarea adresă: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login) 
și să păstreze o copie a acestei declarații la bordul vehiculului utilizat pentru 
efectuarea serviciului; 

https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
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• să numească un reprezentant pe teritoriul Franței responsabil de 

asigurarea legăturii cu funcționarii responsabili de controalele rutiere în timpul 
perioadei de detașare și până la 18 luni după încheierea serviciului de 
transport. 
 

 
Documentele pe care 

conducătorul auto 
trebuie să le țină în 

camion 
 

Pentru a face dovada faptului că operațiunea de transport nu intră sub incidența 
normelor privind detașarea, întreprinderea de transport trebuie să se asigure că 
conducătorul auto are următoarele date sau documente la bordul vehiculului, 
în format electronic sau pe suport de hârtie, pentru a le prezenta funcționarilor 
responsabili de monitorizarea transportului rutier: 

 o copie a declarației de detașare depuse în IMI; 

 dovada operațiunilor de transport efectuate pe teritoriul național 
[scrisoarea electronică de trăsură (e-CMR) sau dovada menționată la 
articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 din 21 
octombrie 2009]; 

 înregistrările tahografului. 
 

 
 
 

Penalități pentru 
nerespectarea 

normelor, sancțiuni 
 

Pentru toate tipurile de detașări 
 
Penalități pentru nerespectarea formalităților administrative: 
Articolele R1333-1 - R1333-4 din Codul transporturilor 
 
Lipsa scrisorii de trăsură și a înregistrărilor tahografului de la bordul vehiculului 
poate fi sancționată cu o amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni 
(maximum 450 EUR). 
 
În plus, amenzile administrative se aplică și în cazul în care angajatorul nu 
respectă obligațiile privind declarația de detașare și privind depunerea 
documentelor necesare (cuantum maxim de 4 000 EUR/angajat). 
 
Totuși, aceeași infracțiune nu poate conduce la un cumul de amenzi penale și 
administrative pentru același angajat. 
 
Lipsa declarației de detașare de la bordul vehiculului poate fi sancționată cu o 

amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (maximum 750 EUR). 

În cazul în care copia declarației de detașare aflată la bordul mijlocului de 
transport cu care se efectuează serviciul nu respectă cerințele prevăzute la 
articolul R1332-2 sau conține informații incomplete, eronate, ilizibile sau care 
pot fi șterse, amenda aplicabilă este cea prevăzută pentru infracțiunile încadrate 
în clasa a IV-a (maximum 750 EUR). 
 
Penalități pentru nerespectarea obligațiilor referitoare la remunerație: 
 
Un angajator care nu plătește salariul minim datorat lucrătorului detașat face 
(în principal) obiectul oricăreia dintre măsurile următoare. 

 O sancțiune penală: în cazul neplății salariului minim legal (SMIC) sau a 
remunerației lunare minime, se aplică o amendă prevăzută în clasa a V-

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
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a de sancțiuni (maximum 1 500 EUR) în temeiul articolului R 3233-1 din 
Codul muncii. Aceasta este o sancțiune de drept comun și nu este 
specifică detașării. 

 O sancțiune administrativă: în cazul neplății salariului minim legal sau a 
salariului minim stabilit prin convenție, se aplică o sancțiune 
administrativă în cuantum de maximum 4 000 EUR pentru fiecare 
angajat vizat, în temeiul articolului L8115-1 din Codul muncii. În cazul 
repetării infracțiunii în termen de un an, plafonul va crește cu 50 %. În 
cazul repetării infracțiunii în termen de doi ani, amenda va fi de 8 000 
EUR. Aceasta este, de asemenea, o sancțiune de drept comun și nu este 
specifică detașării. 

 
În plus, pot fi luate și următoarele măsuri: 
 

 suspendarea dreptului de a presta servicii transnaționale pentru o 
perioadă de maximum o lună în cazul neremedierii unei nerespectări 
grave a SMIC, în temeiul articolelor L1263-3 și L1263-4 din Codul muncii. 
Nerespectarea deciziei de suspendare de către angajator poate fi 
sancționată cu o amendă administrativă de maximum 10 000 EUR 
pentru fiecare angajat vizat de încălcare. Totuși, această măsură are un 
domeniu de aplicare limitat în operațiunile de transport, cu excepția 
serviciilor regulate desfășurate în temeiul unui contract încheiat între 
autoritatea contractantă și transportator. 

 O sancțiune penală poate fi aplicată în cazul disimulării orelor 
suplimentare pe fișele de salariu: în temeiul articolului L8224-1 din 
Codul muncii, se poate aplica o amendă de 45 000 EUR și o pedeapsă de 
trei ani de închisoare. Această sancțiune nu este specifică detașării. 

 
 
 

 
 

Datele de contact ale 
instituțiilor naționale 

 
 

 
 

 


