
U3 — Circumstanţe de natură să afecteze  
dreptul la prestaţiile de şomaj

Informaţii privind formularul  
U3 şi utilizarea acestuia

1. Formularul U3

Formularul U3 este emis în cazul în care sunteţi în căutarea 
unui loc de muncă într-o ţară UE(1) şi beneficiaţi, în ace-
laşi timp, de prestaţie de şomaj plătită de o altă ţară UE. 
Formularul U3 reprezintă un avertisment din partea serviciu-
lui de ocupare a forţei de muncă din ţara în care căutaţi un 
loc de muncă şi înseamnă că acesta a informat serviciul de 
ocupare a forţei de muncă din ţara care vă plăteşte prestaţia 
de şomaj cu privire la schimbarea situaţiei dumneavoastră şi 
la necesitatea luării în considerare a acesteia în vederea unei 
reexaminări a prestaţiei plătite către dumneavoastră.

Formularul U3 este eliberat ca avertisment, deoarece cuan-
tumul prestaţiilor dumneavoastră poate fi redus sau plata 
acestora poate înceta ca urmare a acestui schimb de infor-
maţii între instituţii. 

2. Ce trebuie să faceţi după ce primiţi 
formularul U3?

Verificaţi dacă informaţiile completate în caseta 2 din formu-
lar sunt corecte. În cazul în care consideraţi că acestea sunt 
eronate, trebuie să contactaţi imediat serviciul de ocupare a 
forţei de muncă emitent. 

De asemenea, va trebui să contactaţi serviciul de ocupare a 
forţei de muncă sau instituţia de securitate socială din ţara 
care vă plăteşte prestaţia de şomaj pentru a verifica în ce 
măsură situaţia dumneavoastră a fost afectată de raportarea 
acestei schimbări.

Eliberarea formularului U3 poate conduce la încetarea plăţii 
prestaţiei dumneavoastră de şomaj. 

(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.

3. Ce se întâmplă dacă începeţi să lucraţi în 
ţara în care aţi căutat un loc de muncă, însă 
ulterior redeveniţi şomer?

Plata prestaţiei de şomaj exportabile va înceta în momen-
tul începerii lucrului. Este, însă, posibil ca această regulă să 
nu se aplice dacă sunteţi angajat cu fracţiune de normă, în 
conformitate cu normele aplicabile în ţara care vă plăteşte 
prestaţia. 

În cazul în care ulterior redeveniţi şomer, trebuie să solicitaţi 
prestaţie de şomaj în ţara în care v-aţi deplasat şi aţi lucrat. 
Dreptul dumneavoastră poate depinde, parţial, de asigu-
rarea plătită în ţara în care aţi locuit anterior (în acest sens, 
puteţi prezenta un formular U1 eliberat de autorităţile din 
ţara respectivă). Această prestaţie poate fi apoi exportată în 
ţara în care aţi locuit anterior, în cazul în care vă întoarceţi 
acolo, caz în care veţi avea nevoie de un formular U2. 

Cu toate acestea, dacă vă întoarceţi în ţara în care aţi locuit 
anterior, fără a solicita prestaţie de şomaj în ţara unde aţi 
lucrat ultima dată, iar aceasta vă consideră încă rezident, 
chiar dacă, între timp, aţi lucrat într-o altă ţară, este posibil 
ca ţara în care aţi locuit anterior să vă plătească prestaţia de 
şomaj.
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