
U2 — Păstrarea dreptului la prestaţii de şomaj

Informaţii privind formularul  
U2 şi utilizarea acestuia

1. Formularul U2

Formularul U2 reprezintă autorizarea de care aveţi nevoie 
pentru a vă exporta prestaţia de şomaj în cazul în care sun-
teţi şomer într-o ţară UE(1) şi doriţi să vă deplasaţi într-o altă 
ţară UE pentru a căuta un loc de muncă.  

2. Unde şi când se obţine formularul U2

Formularul U2 se obţine de la serviciul de ocupare a forţei 
de muncă sau de la instituţia de securitate socială din ţara în 
care aţi devenit şomer. Este foarte important să solicitaţi for-
mularul U2 înainte de a pleca din această ţară (în caz contrar, 
nu veţi avea dreptul să exportaţi prestaţiile de şomaj).  

3. Înainte de a părăsi ţara care vă plăteşte 
prestaţia de şomaj

Este necesar să fiţi înregistrat ca şomer de cel puţin patru 
săptămâni la serviciul de ocupare a forţei de muncă din ţara 
în care beneficiaţi de prestaţie de şomaj înainte să puteţi 
exporta prestaţia într-o altă ţară. Cu toate acestea, în anu-
mite circumstanţe, serviciul de ocupare a forţei de muncă 
sau instituţia de securitate socială vă poate permite să ple-
caţi înainte de expirarea acestei perioade. În cazul în care 
intenţionaţi să căutaţi un loc de muncă într-o altă ţară, este 
recomandabil să consultaţi întotdeauna serviciul de ocupare 
a forţei de muncă în legătură cu exportarea prestaţiei dum-
neavoastră. Serviciul respectiv vă va acorda asistenţă şi vă va 
elibera, după caz, formularul U2.  

4. Utilizarea formularului U2

Formularul U2 se depune la serviciul de ocupare a forţei de 
muncă din ţara în care căutaţi un loc de muncă în momentul 
în care vă înregistraţi la acest serviciu ca solicitant de loc de 
muncă. Termenul limită de înregistrare la serviciul de ocu-
pare a forţei de muncă este de şapte zile de la plecarea din 

(1) 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 acestora.

ţară. Dacă procedaţi astfel, veţi primi prestaţia de şomaj fără 
întrerupere. Dacă vă înregistraţi după expirarea termenului 
menţionat, prestaţia de şomaj vi se va plăti doar începând cu 
data înregistrării. Lista completă a instituţiilor este disponi-
bilă la http://ec.europa.eu/social-security-directory.

5. Ce trebuie să faceţi în ţara în care căutaţi 
un loc de muncă

Trebuie să respectaţi obligaţiile şi procedurile de verificare 
impuse de serviciul de ocupare a forţei de muncă sau de 
instituţia de securitate socială din ţara în care căutaţi un 
loc de muncă. Serviciul de ocupare a forţei de muncă din 
această ţară vă va explica în ce constau aceste proceduri, 
după ce prezentaţi mai întâi formularul U2.

6. Plata prestaţiei dumneavoastră de şomaj

Prestaţia de şomaj vă va fi plătită direct de către serviciul de 
ocupare a forţei de muncă sau de către instituţia compe-
tentă din ţara care vă acordă prestaţia.  

Prestaţia de şomaj vă va fi plătită timp de 3 luni, cu condiţia 
să respectaţi toate procedurile şi dacă nu vă găsiţi un loc de 
muncă. Serviciul de ocupare a forţei de muncă sau instituţia 
de securitate socială din ţara care vă plăteşte prestaţia de 
şomaj poate prelungi această perioadă până la cel mult 6 
luni. Veţi beneficia de prestaţie de şomaj doar atât timp cât 
beneficiaţi de acest drept în ţara care vi l-a acordat. De exem-
plu, dacă în ţara respectivă prestaţia de şomaj se acordă pen-
tru maxim 6 luni şi dumneavoastră decideţi să căutaţi un loc 
de muncă într-o altă ţară după ce aţi beneficiat de prestaţie 
timp de 4 luni, atunci vă veţi putea exporta prestaţia numai 
pentru o perioadă maximă de 2 luni.
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