
Contract de muncă :  

 

Codul Muncii francez prezumă că orice 

contract prin care o persoană fizică sau 

juridică contractează, contra unei 

remuneraţii, un model, se consideră 

contract de muncă. Această prezumţie 

subzistă indiferent de modul şi 

valoarea remuneraţiei  sau de 

calif icarea dată de către părţi 

contractului. Aceasta subzistă chiar şi 

atunci când modelul îşi păstrează o 

independenţă totală în organizarea 

muncii sale.  

Agenţii de modele :  

 

Acestea trebuie să posede o 
licenţă. Legea franceză 
acordă agenţiilor de modele 
licenţiate monopolul punerii la 
dispoziţie a acestora în 
special prin interzicerea fcut 
unor profesionişti de a 
exercita o astfel de activitate.  

 

 

 

 

Relaţie tripartită :  

 

Pe de o parte, există 
contractul de punere la 
dispoziţie a personalului 
între agenţia de modele 
şi beneficiar, iar pe de 
altă parte contractul de 
muncă între agenţie şi 
m o d e l ,  î n  m o d 
obligatoriu în formă 
scrisă.  

Cadrul legal francez 

 Agenţia de modele  (angajatorul modelelor), 

precum şi condiţiile de muncă ale modelelor copii şi 

adulţi sunt reglementate de către Legea nr. 90-603 din 

12 iulie 1990 şi de către Decretul nr. 92-962 din 9 

septembrie 1992 modificat. Acest act este completat de 

Convenţia colectivă naţională a modelelor adulte şi a 

modelelor copii sub 16 ani angajaţi de către agenţiile de 

modele, semnată la data de 22 iunie 2004.  

  Circulara interministerială DGT/

DPM nr. 2007-19 din 20 decembrie 2007 

privitoare la aplicarea articolelor L. 763-1 

(L. 7123-1) şi următoarele din Codul 

Muncii referitoare la  angajarea modelelor 

şi la agenţiile de modele, vine să 

completeze acest cadru legal, precum şi 

jurisprudenţa franceză şi comunitară.  

Condiţii de muncă ale modelelor străine şi ale 

agenţiilor de modele străine în Franţa 
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Specificitatea legală franceză 

Teritoriul european lărgit precum şi evoluţia practicilor comerciale din acest mediu profesional 

fac necesară cunoaşterea condiţiilor în care un model străin poate munci în Franţa. 
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Adresse activité principale 
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Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Agenţiile străine care doresc să-şi desfăşoare activitatea  

pe teritoriul Franţei 
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Modele străine 

Modelele resortisante ale statelor terţe :  
 
 Modelul resortisant al unui stat terţ recrutat de către 

o agenţie franceză de modele sau de către un beneficiar 
angajator francez se prezumă a fi salariat al acestui 
angajator şi trebuie să posede o autorizaţie de muncă. 
Dacă modelul străin nu are rezidenţa în Franţa 
angajatorul trebuie să solicite, în prealabil, o autorizaţie 
de muncă de la DDTEFP din raza sediului său social sau 
de la instituţia de unde provine modelul.  

       Conform jurisprudenţei comunitare, un 

resortisant al unui stat terţ salariat al unei societăţi 

comunitare, din Spaţiul Economic European sau din 

Elveţia, detaşat într-un alt Stat membru în cadrul unei 

prestaţii internaţionale de servicii, este scutit de la 

solicitarea autorizaţiei de muncă în statul gazdă dacă 

este în posesia unei astfel de autorizaţii valid pentru 

ocuparea aceluiaşi post, eliberat de către statul de 

origine. 

Modelele stabilite în Uniunea Europeană :    
       

 Libera circulaţie a muncitorilor este asigurată în 
interiorul Comunităţii Europene şi implică libertatea de 
deplasare pe teritoriul tuturor Statelor membre, libertatea 
de stabilire temporară şi de domiciliere. Orice model, cu 
excepţia celor stabiliţi în ultimele două State membre de 
la 1 ianuarie 2007 (Bulgaria şi România), poate să se 
deplaseze în interiorul Comunităţii pentru a ocupa 

locurile de muncă ce îi sunt propuse. 

     Într-adevăr, Franţa a decis să utilizeze facultatea 

oferită de către tratatele de aderare ale acestor state, de 

a stabili o perioadă tranzitorie în materie de liberă 

circulaţie a muncitorilor. În timpul acestei perioade de 7 

ani, resortisanţii celor două State care doresc să exercite 

o activitate de model în contul unui angajator stabilit in 

Franţa, sunt obligaţi, deocamdată, să deţină permisul de 

muncă.  

a) Prestarea de servicii de către agenţiile stabilite într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau care sunt parte la Acordul privind 
Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Un angajator 
stabilit în afara Franţei poate să detaşeze în mod temporar « salariaţi pe 
teritoriul naţional, cu condiţia să existe un contract de muncă între acest 
angajator şi salariat şi relaţia lor de muncă să subziste pe toată perioada de 
detaşare ». Or, majoritatea agenţiilor europene acţionează în calitate de 
intermediari şi nu de angajatori ai modelelor pe care îi pun la dispoziţie. Prin 
urmare, fie intermediarul devine angajator ocazional al acestui model pentru 
prestaţia realizată în Franţa şi îl detaşează respectând dispoziţiile articolelor 
L. 763-1 (L. 7123-2) şi următoarele din Codul Muncii, fie, în caz contrar, 
beneficiarul prestaţiei devine angajator direct al modelului. În cazul în care o 
agenţie de modele stabilită în unul din Statele Uniunii, ale Spaţiului 
Economic European sau în Confederaţia Elveţiană pune la dispoziţie un 
model resortisant al unui Stat terţ pentru o prestaţie efectuată în Franţa, 
beneficiarul acestui modelul trebuie să se asigure prin intermediul acestei 
agenţii, că acest model posedă autorizaţie de muncă în curs de validare, 
eliberat de către acel Stat, ce-i permite să exercite această muncă. În caz 
contrar, trebuie solicitată la DDTEFP o autorizaţie de muncă . 

Pentru a-şi desfăşura activitatea în Franţa, orice agenţie stabilită în 
alt Stat membru al Uniunii Europene, într-un Stat parte la Acordul asupra 
Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană trebuie să 
adreseze, prealabil exercitării unei activităţi pe teritoriul francez, către 
DDTEFP-ul de la locul exercitării activităţii lor o declaraţie privind începutul 
activităţii. 

     b) Exercitarea de către o agenţie 
de modele străină (în afara Uniunii 
Europene, a Spaţiului Economic 
European, şi a Confederaţiei 
Elveţiene) a activităţii pe teritoriul 
francez. 

Aceasta trebuie, în mod necesar, 

să deschidă un stabiliment în Franţa. 

În acest scop, conform regulilor de 

drept comun, va adresa Direcţiei de 

muncă şi formare profesională de la 

locul de executare a activităţii, o 

cerere de licenţă ca şi agenţie de 

m o d e le .  C er e r e a ,  î n  a f a r a 

elementelor impuse candidaţilor 

pentru obţinerea licenţei (în special 

garanţia financiară), va trebui să 

prec izeze num ele  persoane i 

responsabile cu stabilimentul şi 

adresa exactă care să permită 

agenţilor de inspecţie să efectueze 

controale în cadrul agenţiei. 
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