
	  

                                                                                                                                                           

Detașați salariați în Franța ?  
Pentru a fi în regula cu legislația franceză și pentru a evita sancțiunile, 

ASD Group vă oferă un rezumat al obligațiilor dumneavoastră în funcție 
de domeniul de activitate.  

Construcții, servicii, evenimente, imobiliare și altele 

PRESTATORI 

• Desemnați un reprezentant în franța

• Vă înregistrați salariații la autoritățile franceze pe SIPSI

• Puneți la dispoziția reprezentantului fluturații de salariu și dovada plății  (stocarea acestor 

documente în contul dumneavoastra pe asd group)


În plus pentru sectorul construcții 


• Obțineți un card de identitate profesională pentru salariații dumneavoastră

• Penteu a afla mai mult despre cardurile BTP Informarea salariaților de pe șantier despre 

condițiile lor și dreptul muncii printr-un afișaj și un document de informare obligatoriu tradus în 
limba muncitorului. 

• Informați pe cel care a dat comanda de execuție întocmirea declarațiilor înainte de a începe 
lucrările de construcție


So Posting Worker by ASD gestionează toate obligațiile dumneavoastră.


Găsiți detalii privind obligațiile în rubricile noastre.


ENTITATEA FRANCEZĂ CARE A COMANDAT LUCRAREA 

În sectorul construcții, cel care dă comanda trebuie să se asigure că toți prestatorii și sub-
contractorii care lucrează pentru el pe teritoriul franței s=au achitat de obligațiile legale


În caz contrar cel care a comandat lucrarea de construcții trebuie să se achite de obligațiile 
prestatorilor și sub-contractanților 
 
Este angajată responsabilitatea celui care a comandat lucrarea
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contact@asd-int.com • www.asd-int.com 

Începeți detașarea 

http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com
https://eshop.asd-int.com/ro/produit/pachet-detasare-personal-in-constructii-sau-altele/
https://eshop.asd-int.com/ro/produit/pachet-detasare-personal-in-constructii-sau-altele/


	  

                                                                                                                                                           




Transport 

PRESTATORI 

• Desemnați un reprezentant în franța

• Vă înregistrați salariații la autoritățile franceze pe - SIPSI

• Obținerea rovinietei Crit'Air de îndată ce angajații dumneavoastră vor circula în orașele vizate 

de aceasta obligație sau în anumite zone de poluare

• Puneți la dispoziția reprezentantului fluturații de salariu și dovada plății (stocarea acestor 

documente în contul dumneavoastra pe asd group)


So Truck by ASD gestionează toate obligațiile dumneavoastră.


Găsiți detalii privind obligațiile în rubricile noastre 
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Începeți detașarea 

https://eshop.asd-int.com/ro/produit/pachet-detasare-lucratori-in-domeniul-transport/
http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com
https://eshop.asd-int.com/ro/produit/pachet-detasare-lucratori-in-domeniul-transport/

