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Comunicat de presă

În atenția solicitanților de formulare europene în materie de șomaj

Instituția din România competentă pentru eliberarea formularelor europene în materie de
șomaj este agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau
reședința a solicitantului.Pe teritoriul statelor Uniunii Europene, Spațiul Economic
European și al Elveției are competență pentru eliberarea formularelor instituția omoloagă
AJOFM.Formularele europene sunt singurele documente oficiale luate în considerare și
valorificate în vederea aplicării prevederilor referitoare la șomaj ale regulamentelor
europene în materie in domeniul securității sociale.
Formularele utilizate sunt: U1 pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru șomaj,
U2 în cazul expotului prestației de șomaj din statul membru
care acordă prestația în statul membru în care șomerul se deplasează pentru căutarea unui
loc de muncă.
U3 pentru certificarea informațiilor referitoare la membrii de
familie cu domiciliul în România aflați în întreținerea șomerului din alt stat membru.
O persoană care a desfășurat activități lucrative și a fost asigurată pentru șomaj în cel
puțin două state membre UE/SEE poate beneficia de îndemnizație de șomaj prin cumularea
perioadelor de asigurare.
Acordarea indemnizației de șomaj se solicită în statul unde persoana în cauză a avut
ultimul loc de muncă,și nu în statul de origine.Eliberarea formularului necesar se poate
solicita fie direct agenției județene din raza de domiciliu sau reședință fie ANOFM
București.
O persoană care beneficiază de îndemnizație de șomaj în România poate primi în
continuare acest drept chiar dacă se deplasează în alt stat membru pentru a-și căuta un
loc de muncă,cu condiția să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă la
serviciul public de ocupare din statul în care se deplasează.Perioada de acordare a acestui
drept este de maximum 3 luni cu posibilitatea de extindere până la maximum 6 luni.
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