
Anexă  
 
Care sunt principalele drepturi ale salariaţilor detaşaţi? 
 
 
Angajatorul străin trebuie să respecte regulile franceze în următoarele privinţe:  
 
- Salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de libertăţi individuale şi colective ca şi salariaţii francezi şi dreptul la grevă 
(încetarea activităţii salariaţilor în cadrul unei mişcări colective în scopul revendicării drepturilor lor) le este recunoscut. 
 
- Salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de principiul de nediscriminare şi de egalitate profesională între femei şi 
bărbaţi (aplicarea principiului „la muncă egală, salariu egal”, care-l obligă pe angajator să asigure egalitatea remunerării 
între salariaţii bărbaţi şi femei aflaţi într-o situaţie identică), şi dispoziţiile franceze în materie de protecţia mamei, de 
vârstă de admitere la muncă (16 ani), angajarea copiilor, orele de lucru şi programul de noapte pentru muncitorii 
tineri. 
 
- Orele de lucru şi concediile 
 
În Franţa, durata legală maximă de lucru este de 10ore/zi şi 48 ore într-o săptămână. Se aplică regulile franceze în 
materie de concedii anuale plătite (evaluate în funcţie de şederea în Franţa), concedii pentru evenimente familiale, 
concedii de maternitate, concedii de paternitate. În schimb, nu se aplică regulile Codului Muncii cu privire la concedii fără 
plată (concedii de pregătire a cadrelor şi celor care se ocupa de educatia tineretului…) şi in scopul economisirii de timp. 
 
- Condiţiile de supunere la organismele care se ocupa de concedii şi intemperii (sectorul de construcţii şi lucrări 
publice şi de divertisment) 
 
Angajatorul străin trebuie:  
- să se afilieze la organismul care se ocupa de concedii plătite (sectorul de construcţii şi lucrări publice şi de 
divertisment), 
- să plătească cotizaţii în regimul de „şomaj de intemperii” (sectorul de construcţii şi lucrări publice). 
Există cazuri de dispensă pentru afiliere (de exemplu, în cazul dovezii existenţei unui regim echivalent, pentru angajaţii 
stabiliţi în UE, EEE sau Confederaţia elveţiană).  
 
- Salariul minim 
 
Oricare ar fi durata detaşării, salariaţii detaşaţi trebuie să fie remuneraţi cel puţin în funcţie de SMIC (valoarea SMIC – 
salariul minim interprofesional de crestere - brut orar fixată la 9,40 euros de la 1 iulie 2012, cu suma smic lunară brută 
de 1.425,67 euros pentru 35 de ore de lucru pe săptămână) sau de salariul minim convenţional dacă este mai ridicat. 
Alocaţiile proprii detaşării (prima de expatriere, de exemplu) fac parte din salariul minim. În schimb, indemnizaţiile care 
acoperă costurile suplimentare din timpul detaşării (cheltuieli de deplasare, de cazare…) nu intră în calculul salariului 
minim şi trebuie să fie rambursate de angajator (vezi articolul R. 1262-8 din Codul Muncii). 
Dacă durata detaşării în Franţa este mai mare de o lună, salariaţii detaşaţi trebuie să primească un salariu lunar, şi 
trebuie să le fie dat un borderou de plată (sau orice document echivalent), tradus în franceză şi conţinând următoarele:  
- salariul datorat (inclusiv majorările pentru ore suplimentare) în euro, 
- perioadele şi programul de lucru, 
- concediile şi sărbătorile legale, 
- condiţiile de supunere la fondurile de concedii plătite şi de intemperii, 
- titlul convenţiei colective aplicabile. 
 
- Condiţiile de punere la dispozitie (furnizare) şi garanţiile datorate muncitorilor de întreprinderi care desfăşoară 
activităţi temporare 
 
Dispoziţiile codului muncii cu privire la munca temporară sunt aplicabile salariaţilor detaşaţi în Franţa. Întreprinderile de 
lucrări temporare (ETT) stabilite în afara Franţei trebuie să respecte regulile privind:  
 - cazurile autorizate de recurs pentru lucrări temporare (articolul L.1251-5 până la 8 şi L. 1251-9 şi 10 din Codul Muncii), 
-  contractul de sarcini încheiat între ETT şi salariat şi contractul de furnizare  între ETT şi întreprinderea utilizatoare din 
Franţa (articolul L.12541-11 până la 15 şi L.1251-43 din Codul Muncii), 
- obligaţia de a justifica o garanţie financiară echivalentă cu cea exigibilă de la ETT  stabilite în Franţa, asigurând, în caz 
de neexecutare a obligaţiunilor angajatorului, plata integrală a salariilor, a indemnizaţiilor şi accesoriilor datorate 
salaria�ilor interimari detaşaţi pentru perioada lucrată pe teritoriul francez (inclusiv indemnizaţia de precaritate a locului 
de muncă şi indemnizaţia compensatoare a concediilor plătite). 
 
Salariaţii detaşaţi beneficiază de aceleaşi condiţii de muncă ca si ceilalţi salariaţi din întreprinderile franceze:  

- remunerarea cel puţin egală cu cea a unui salariat al întreprinderii utilizatoare care are aceeaşi calificare şi 
ocupă acelaşi post; 
- încasarea unei indemnizaţii la sfârşitul angajamentului (articolul L. 1251-32 şi 33 din Codul Muncii), cu excepţia 
cazului în care sunt titulari ai unui contract cu durată nedeterminată în ţara lor de origine (articolul L. 1262-16 din 
Codul Muncii) ca în cazul Germaniei, de exemplu; 
- aplicarea regulilor franceze privind orele de lucru, programul de noapte, repausul săptămânal, sărbătorile 
legale, igiena şi securitatea… 



- Regulile privind securitatea, sănătatea, igiena muncii şi supravegherea medicală  
 
Securitate 
Angajatorul trebuie să vegheze la securitatea locurilor de muncă ale salariaţilor, ţinând cont de riscurile profesionale la 
care aceştia din urmă pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii lor în Franţa (lucru la înălţime, riscuri de expunere la 
azbest, zgomot…). Astfel, de exemplu, angajatorul trebuie să ia măsuri pentru ca salariaţii care lucrează în exterior să 
fie protejaţi împotriva condiţiilor atmosferice, să nu fie expuşi la nivele sonore nocive, să dispună de echipament de 
securitate (portul obligatoriu al căştii pentru anumite lucrări) şi să nu alunece sau să cadă (vezi articolul R. 4225-1 din 
Codul Muncii).  
Salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de dreptul de retragere, care le permite să-şi părăsească locul de muncă dacă 
sunt expuşi unui pericol grav şi iminent pentru viaţa sau sănătatea lor (vezi articolul L. 4131-1 din Codul Muncii). 
Cu privire la regulile aplicabile în domeniul securitatii in munca, vezi dosarul „sănătatea şi securitatea muncii” online pe 
situl Ministerului Muncii – rubrica „dosare de muncă pe teme”. 
 
Sănătate/medicina muncii 
Supraveghere medicală 
Angajatorul stabilit într-un stat european (membru al UE, EEE sau al Confederaţiei elveţiene) poate dovedi că salariaţii 
săi, care au fost supuşi deja la examene medicale în ţara lor de origine, justificate de expunerea postului lor la un risc 
profesional (azbest…), beneficiază de un regim de supraveghere medicală echivalent dispozitivului francez (vezi art. 
R.1262-10 din Codul Muncii). În acest caz, salariaţii detaşaţi nu vor mai fi supuşi unor alte examene medicale necesare 
înainte de luarea în primire a postului din Franţa. Totuşi, cu supraveghere medicală echivalentă sau nu, regulile franceze 
sunt acelea care fixează regulile de periodicitate ale examenelor medicale în perioada de detaşare a salariaţilor din 
Franţa.  

Avantajul prestaţiilor unui serviciu de sanatate in munca în Franţa 
Prestaţiile unui serviciu de sanatate in munca constau în examene medicale periodice şi in acţiunea in mediul de muncă 
(îndrumări în materie de igienă pe baza unui studiu al medicului pentru locurile de munca ocupate de salariaţi). Salariaţii 
detaşaţi beneficiază, pe perioada detaşării lor în Franţa, de prestări de servicii de sanatate in munca ale intreprinderii 
gazdă (sau de serviciul de sanatate in munca interintreprindere  teritorial competente în ipoteza unei detaşări în interes 
propriu). Costul suplimentar eventual care îi revine întreprinderii gazdă prin prezenţa salariaţilor detaşaţi, cu ocazia plăţii 
cotizaţiei către serviciul de sanatate in munca  se va putea repercuta asupra întreprinderii străine (posibilitatea de a 
include acest cost suplimentar în contractul comercial dintre cele două întreprinderi). 
 
 
- Munca ilegală 
 
Infracţiunile următoare pot fi invocate împotriva angajatorului salariaţilor detaşaţi:  
 
Muncă disimulată prin disimularea activităţii (articolul L. 8221-3 din Codul Muncii), care sancţionează faptul de a 
desfăşura o activitate de producţie cu scop lucrativ fără a fi înmatriculată la RCS sau fără a fi făcut declaraţiile necesare 
organismelor de protecţie socială. Pedepse aplicabile: 3 ani închisoare şi amendă de 45.000 euro. 
 
Muncă disimulată prin disimularea muncii salariate (articolul L. 8221-5 din Codul Muncii), care vizează angajatorii care 
nu au făcut in mod intentionat declaraţia prealabilă angajării sau nu au eliberat borderouri de plată salariaţilor lor. 
Pedepse aplicabile: 3 ani închisoare şi amendă de 45.000 euro. 
 
Tocmire de mână de lucru pe ascuns (articolul L.  82312-1 din Codul Muncii), vizând operaţiunile de punere la dispozitie 
de personal cu scop lucrativ care aduc prejudicii salariatului (cazuri de furnizare în afara muncii temporare). Pedepse 
aplicabile: 2 ani închisoare şi amendă de 30 000 euro. 
 
Împrumut ilicit de mână de lucru (articolul L. 8241-1 din Codul Muncii), vizând operaţiunile cu scop lucrativ care au ca 
obiectiv unic împrumutul de mână de lucru. Este vorba de sancţionarea „falselor prestări de servicii”, în care salariaţii 
„împrumutaţi” acţionează de fapt sub responsabilitatea întreprinderii gazdă (numită „utilizatoare”). Pedepse aplicabile: 2 
ani închisoare şi amendă de 30 000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 


