
Tariful orar minim de remuneraţie, aflat în vigoare de la 1 iulie 2016 
pentru personalul care lucrează în domeniul transportului rutier 

Convenţia colectivă naţională a transportului rutier şi a activităţilor auxiliare din domeniul 
transporturilor 

PERSONALUL DIN TRANSPORTUL DE MĂRFURI

Acordul din 3 noiembrie 2015

Grupă Coeficient Tariful orar 

3 bis 118M 9,68 €

4 120M 9,68 €

5 128M 9,71 €

6 138M 9,73 €

7 150M 10,00 €

PERSONALUL DIN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI

Actul adiţional 105 din 10 martie 2015

Grupă Coeficient Tariful orar 

8 138V 10,1076 €

9 140V 10,1813 €

9 bis 145V 10,3919 €

10 150V 10,6445 €

Tariful orar de bază, în euro, începând de la 1 ianuarie 2016  

Şofer de vehicul până la 3,5 tone, 
masa totală autorizată 

Şofer de vehicul greu, de peste 
3,5 tone, până la 11 tone masă 
totală autorizată

Şofer de vehicul greu, de peste 
11 tone, până la 19 tone masă 
totală autorizată

Şofer de vehicul greu, de peste 
19 tone masă totală autorizată

Şofer pentru camioane grele, cu 
înaltă calificare 

Tariful orar de bază, în euro, începând de la 1 ianuarie 2015 

Şofer de maşină. - Muncitor 
însărcinat cu conducerea unei 
maşini; ajută taxatorul la 
manipularea coletelor şi 
scrisorilor poştale transportate 

Şofer-taxator de maşină. - 
Muncitor însărcinat cu condusul 
unei maşini şi perceperea 
încasărilor pentru călători, 
bagaje şi mesagerie 

Şofer de turism. - Muncitor care 
a practicat conducerea unei 
maşini cel puţin doi ani şi 
îndeplineşte toate condiţiile 
definite pentru locurile de muncă 
nr. 8 şi 9 

Şofer de autocar. - Muncitor 
însărcinat de obicei cu condusul 
unui autocar de lux, cu cel puţin 
32 scaune; parcurge circuite 
turistice, adică cu durata de cel 
puţin 5 zile 

Prin aplicarea convenţiei naţionale colect ive, tabelul de mai sus este majorat, după caz, cu:
- 3 %: calificare de mecanic sau încasator;
– 13,75 € sau 27,49 €: munca în zilele de sărbătoare;
– 13,75 € sau 27,49 €: munca în zilele de duminică.

Convenţia naţională colectivă prevede o majorare a remuneraţiilor obişnuite garantate, în
următoarele condiţii, pentru personalul rulant din transportul  de mărfuri şi călători:
+ 2 %, + 4 %, + 6 % şi + 8 % după respectiv 2, 5, 10 şi 15 ani vechime în întreprindere.



Cl asificarea detaliată a locurilor de muncă per grupe, care permite aflarea coeficientului la 
care se încadrează un salariat pe durata detaşării sale în Franţa poate fi consultată pe site-
ul légifrance, la link-urile următoare: 

Pentru transportul rutier de mărfuri: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=556C0CFD0C4B7A069F7CB8FC38
C5E904.tpdjo16v_2?
idArticle=KALIARTI000005849453&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=20051212&cat
egorieLien=id

Pentru transportul rutier de călători: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=39B3F52891FDBCF05DBB504D8C
19CAB5.tpdjo01v_3?
idArticle=KALIARTI000005849460&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29990101&cat
egorieLien=id


