Coordonarea sistemelor
de securitate socială

U2

Păstrarea dreptului la prestaţii de şomaj
Regulamentele UE 883/04 şi 987/09 (*)
INFORMAŢII PENTRU TITULAR
Puteţi beneficia de prestaţii de şomaj până la data indicată în căsuţa 2, acordate de instituţia care eliberează acest
document, dacă:
• vă deplasaţi într-un alt stat membru pentru a căuta un loc de muncă.
• vă înregistraţi ca persoana în căutarea unui loc de muncă la serviciile de ocupare a forţei de muncă din statul
respectiv şi vă supuneţi procedurilor de control ale acestora.
• vă înregistraţi în termen de 7 zile (a se vedea căsuţa 2) de la data la care nu mai sunteţi la dispoziţia serviciului
de ocupare al statului din care plecaţi. Dacă vă înregistraţi după această dată, prestaţia la care aveţi dreptul
va fi plătită începând cu ziua înregistrării.
• îndepliniţi în continuare condiţiile prevăzute de legislaţia statului membru din care aţi plecat.
• îndepliniţi condiţiile prevăzute de legislaţia statului membru în care căutaţi un loc de muncă.

1. DETALII PERSONALE ALE TITULARULUI
1.1

Cod numeric personal

1.2

Nume

1.3

Prenume

1.4

Nume la naştere (**)

1.5

Data naşterii

1.7

Locul naşterii



1.6

Sex feminin

Naţionalitate



Sex masculin

other

2. PERIOADE ÎN CARE POT FI PLĂTITE PRESTAŢII DE ŞOMAJ DE CĂTRE INSTITUŢIA CARE ELIBEREAZĂ ACEST DOCUMENT
Titularul are dreptul la prestaţii de şomaj acordate de instituţia care eliberează acest document
2.1

De la

2.2.1 până la (data),
sau 2.2.2 pentru o perioadă de maximum (zile)

Prestaţiile se plătesc în principiu dacă titularul s-a înregistrat la serviciul de ocupare a forţei de muncă din statul
în care caută un loc de muncă
2.3

cel mai târziu până la

şi pot fi plătite în continuare pe perioada menţionată mai sus dacă acesta rămâne înregistrat şi se supune controalelor
organizate de statul în care caută de lucru pe parcursul acestei perioade. Cu toate acestea, prestaţiile pot fi plătite
în continuare doar de la data menţionată la punctul 2.1 şi pentru numărul de zile la care persoana are dreptul conform
legislaţiei pe care o aplică instituţia care eliberează acest document.

(*) Regulamentele (CE) nr. 883/2004, articolul 64, şi 987/2009, articolul 55 alineatul (1).
(**) Informaţii furnizate instituţiei de către titular când acestea nu sunt cunoscute de către instituţie.
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3. INFORMAŢII SUPLIMENTARE PENTRU TITULAR
3.1

Notificarea înregistrării

Serviciul de ocupare a forţei de muncă din statul în care căutaţi un loc de muncă trebuie să informeze imediat instituţia
care a eliberat acest document cu privire la data la care v-aţi înregistrat pentru prima oară pe teritoriul său şi la adresa
dumneavoastră de acolo.
3.2

Raportare lunară

Serviciul de ocupare a forţei de muncă din statul în care căutaţi un loc de muncă



3.2.1 este solicitat



3.2.2 nu este solicitat

3.3

să trimită rapoarte lunare instituţiei care a eliberat acest document

Modificarea circumstanţelor

Plata prestaţiei poate fi suspendată de statul care eliberează acest document dacă se produce oricare dintre
circumstanţele de mai jos. Serviciul de ocupare a forţei de muncă din statul în care căutaţi un loc de muncă trebuie
să notifice imediat statul emitent dacă în situaţia dvs. intervine oricare dintre circumstanţele de mai jos, precum
şi cu privire la data la care se produc acestea:
• vă încadraţi în muncă sau deveniţi lucrător independent
• obţineţi venituri dintr-o altă activitate decât cele menţionate mai sus
• refuzaţi o ofertă de loc de muncă sau o solicitare de prezentare la interviu din partea serviciilor de ocupare
a forţei de muncă
• refuzaţi să participaţi la un program de formare profesională
• sunteţi în incapacitate de muncă
• nu vă supuneţi procedurilor de control
• nu vă aflaţi la dispoziţia serviciilor de ocupare a forţei de muncă
• altele

4. INSTITUŢIA CARE COMPLETEAZĂ FORMULARUL
4.1

Nume

4.2

Strada, nr.

4.3

Oraşul

4.4

Cod poştal

4.6

Numărul de identificare al instituţiei

4.7

Număr de fax la birou

4.8

Număr de telefon la birou

4.9

E-mail

4.5

Cod de ţară

UK

4.10 Data
4.11

Semnătura

ŞTAMPILĂ
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