INDEMNIZAȚII DE DEPLASĂRI SCURTE PENTRU
MUNCITORI

1) Prezentare
Sistemul de indemnizare pentru deplasări scurte în domeniul Lucrările Publice are trei
indemnizații:


alocația de masă;



indemnizația de transport;



indemnizația de deplasare (pe traseul dus-întors între locuință și locul de desfășurare
a activității).

Aceste indemnizații sunt plătite muncitorilor nesedentari angajați de companiile de Lucrări
Publice. Sunt considerați muncitori nesedentari cei care sunt angajați pe șantiere și nu cei care
lucrează într-o unitate fixă permanentă a companiei.
2) Condiții de plată
MASĂ
Mod de
suportare

DEPLASARE

Indemnizație forfetară și diurnă

Sumă

Cazuri de
exceptare

TRANSPORT

Fixă
•

Muncitorul ia efectiv
masa la reședința sa
obișnuită

•

Masa este oferită
gratuit sau cu o
contribuție financiară
din partea companiei
egală cu valoarea
alocației de masă

•

Pe șantier există o
cantină
a
companiei, iar masa
este acordată cu o
contribuție financiară
din partea companiei,
egală cu valoarea
alocației de masă.

Variază în funcție de zonele circulare concentrice barem regional

Muncitorul nu suportă
costuri de transport, în
special
atunci
când
compania oferă transport
gratuit muncitorilor sau
decontează biletele de
transport

Muncitorul este cazat
gratuit
de
către
companie pe șantier sau
în imediata vecinătate a
șantierului
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3) Determinarea cuantumului
Cuantumurile indemnizațiilor de transport și ale indemnizațiilor de deplasare variază și sunt
stabilite pe baza unui sistem de zone circulare concentrice ale căror circumferințe sunt la 10 km
distanță una de alta, măsurate în linie dreaptă.




Zona de deplasări
scurte

Sediul social
Agenție regională sau birou regional atunci când aceasta/acesta
este amplasat/ă în acel loc de mai mult de un an înainte de
deschiderea șantierului

10 km

Numărul de zone concentrice este de cinci, dar se pot face adaptări prin acord paritar regional
pentru a se lua în considerare anumite caracteristici geografice, în special în zonele montane sau
de coastă sau cu o concentrare urbană ridicată.
Fiecărei zone concentrice îi corespunde o valoare a indemnizației pentru cheltuieli de
transport și o valoare a indemnizației de deplasare; valoarea alocației pentru masă este
aceeași, indiferent de zonă.

Pagina 2 din 3

4) Șantier situat mai departe de ultima zonă
Punctul de plecare pentru deplasările scurte, adică al zonelor concentrice, nu este locul de
reședință al angajatului, ci sediul social al companiei, sau agenția regională a acesteia, sau un birou
local, dacă agenția sau biroul este amplasat/ă acolo de mai mult de un an înainte de deschiderea
șantierului.
În cazul în care șantierul nu este situat în acele zone, iar angajatul nu efectuează o deplasare pe
distanță mare, punctul de plecare va fi stabilit într-un punct geografic, primăria din localitatea
de reședință a cantonului pe teritoriul căruia se află șantierul.

Sediul social

Domiciliu

Primăria
localității de
reședință

Șantier
Construcii

Zonele de deplasări scurte
aplicabile
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