Coordonarea sistemelor
de securitate socială

U1 — Perioade care trebuie luate în considerare pentru acordarea prestațiilor de șomaj

Informaţii privind formularul
U1 şi utilizarea acestuia
1. Formularul U1
Formularul U1 certifică perioadele de asigurare, de angajare
sau de activitate independentă pe care le-aţi realizat într-o
altă ţară UE(1), care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj.

2. Unde şi când se obţine formularul U1
În cazul în care intenţionaţi să lucraţi într-o altă ţară din UE,
puteţi solicita înainte de a pleca, un formular U1 de la serviciul de ocupare a forţei de muncă sau de la instituţia competentă de securitate socială la care sunteţi în prezent asigurat
pentru prestaţii de şomaj. Acesta este un drept al dumneavoastră, nu o obligaţie. Lista completă a instituţiilor este
disponibilă la http://ec.europa.eu/social-security-directory.

3. Utilizarea formularului U1
În cazul în care rămâneţi fără loc de muncă după ce aţi lucrat
într-o ţară în care v-aţi deplasat în acest scop şi solicitaţi prestaţie de şomaj în această ţară, este posibil ca informaţiile
conţinute în formularul U1 să fie necesare pentru stabilirea
dreptului dumneavoastră la prestaţie de şomaj. Acelaşi lucru
este valabil şi atunci când solicitaţi prestaţie de şomaj în ţara
de reşedinţă după ce aţi lucrat într-o altă ţară. Prin urmare,
atunci când solicitaţi prestaţie de şomaj în aceste situaţii, va
trebui să prezentaţi serviciului de ocupare a forţei de muncă,
odată cu cererea respectivă, şi formularul U1. În cazul neprezentării acestui formular, instituţiile vor efectua schimbul
necesar de informaţii pe cale electronică.

(1)

Exemplu:
• Vă deplasaţi din Franţa în Regatul Unit şi lucraţi aici timp
de un an, după care vă pierdeţi locul de muncă şi solicitaţi
prestaţie de şomaj în Regatul Unit. În temeiul legislaţiei naţionale din Regatul Unit, pentru a putea beneficia de prestaţie
de şomaj, în mod normal, trebuie să fi fost asigurat timp de
doi ani. Dumneavoastră aveţi un singur an de asigurare în
Regatul Unit, totuşi, conform reglementărilor UE, această
ţară va lua în considerare perioada de asigurare relevantă
din Franţa, astfel cum se indică în formularul U1, şi va cumula
această perioadă cu perioada de asigurare din Regatul Unit,
astfel încât să îndepliniţi cerinţa privind perioada minimă de
asigurare de doi ani.

4. Reguli speciale privind schemele pentru
lucrători independenţi
Atunci când vă deplasaţi în altă ţară UE, este recomandabil să
contactaţi instituţia competentă pentru a obţine informaţii
corecte, ori de câte ori este necesar, deoarece nu toate ţările
UE au o schemă specifică pentru lucrătorii independenţi.

5. Dacă sunt şomer şi intenţionez să caut un
loc de muncă într-o altă ţară, trebuie să
obţin formularul U1?
Nu. Veţi primi un formular U2 în baza căruia vi se va putea
plăti prestaţia de şomaj în cealaltă ţară pentru o perioadă
limitată.

În continuare, termenii „țară UE” sau „stat membru UE” se referă inclusiv
la Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, imediat ce Regulamentele nr.
883/2004 şi 987/2009 devin aplicabile pentru ele.
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