
COMISIA ADMINISTRATIVĂ A se vedea « InstrucŃiunile » de la pagina 3 
PENTRU SECURITATEA 

SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR 
MIGRANłI 

 
 

ATESTAT PRIVIND PERIOADELE CE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU 
ACORDAREA PRESTAłIILOR DE ŞOMAJ 

 
 

Regulament1408/71 : articol 67 ; articol 68 ; articol 71.1.a.ii ; articol 71.1.b.ii 
Regulament 574/72 : articol 80 ; articol 81 ; articol 84.2 

 
A se elibera de către instituŃia competentă în materie de şomaj sau de către instituŃia desemnată de autoritatea competentă a Ńării unde 
persoana aflată în şomaj a fost asigurată anterior. A se înmâna persoanei interesate sau a se trimite instituŃiei competente. 
 

1  Lucrător salariat 

1.1 Nume (1a) :   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii 

 …………………………………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… 

1.3 Locul naşterii (2) NaŃionalitate D.N.I. (3) 

 ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. 

1.4 Adresa lucrătorului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (14) 

 ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.5 Număr de identificare (4) (5)  : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.6 Sindicat/Fond de şomaj (6) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2  Persoana asigurată desemnată mai sus a realizat următoarele perioade în cursul 

2.1  anului (7)  celor doi ani (7)  celor trei ani (7) 

  a mai mult de trei ani (7)                                                  celor 4 ani (7) 

 care a/au precedat sfârşitul ultimei perioade de ocupare 

 

3 Perioadele de asigurare care corespund unei activităŃi salariate şi perioadele asimilate (8) : 

3.1 Perioade de asigurare De la la  

     
     

     
     

     

3.2 Perioade asimilate 
perioadelor de asigurare 

De la la Motivul asimilării (9) 

     

     
     
     

     

4 Perioadele de încadrare în muncă şi perioadele asimilate (8) (8a) 

4.1 Perioade de încadrare în 
muncă 

De la la Activitate exercitată (10) 

     
     
     
     

     

4.2 Perioade asimilate 
perioadelor de încadrare 
în muncă 

De la la Motivul asimilării (9) 
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5  InformaŃii privind ultimul loc de muncă: (articolul 68, paragraful 1, fraza a 2-a) 

 Domeniul de activitate Activitate exercitată (11) 
(de exemplu «zidar», nu «lucrător în construcŃii» 

Remunerare aproximativă  
pe perioadă de referinŃă (15) 

    

    

    

  

5.1 Motivul încetării  concediere (11a)  demisie 

   expirarea contractului  rezilierea contractului de comun acord 

    

   alte motive:   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
6  Persoana interesată 

6.1  a primit sau trebuie să primească o remuneraŃie pentru perioada următoare încetării activităŃii până la data de  
………………………… 

6.2  a primit sau trebuie să primească, cu ocazia încetării activităŃii, o compensaŃie sau alte plăŃi  

      similare în valoare de  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.3  a primit sau trebuie să primească o indemnizaŃie pentru concediul anual neefectuat, în valoare  

      de  ……………………………….…………………….   pentru …………………………………………………………..    zile (12) 

6.4  a renunŃat la următoarele drepturi care decurg din contractul de muncă (13) : 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Motiv :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5  primeşte alte prestaŃii. 

  

7 De la începerea activităŃii la ultimul loc de muncă menŃionat la punctul 5, persoana interesată a beneficiat de prestaŃii de şomaj: 

  De la la  

     

     

     

     

8  Persoana interesată are dreptul la prestaŃii potrivit articolului 69 din regulamentul 1408/71 

      (Atestat E 303 pentru perioada cuprinsă între   ………………………………    şi   …………………………………….. 

       Întocmit la data de   ………………………………………… ) 

9  Persoana interesată nu are dreptul la prestaŃii potrivit articolului 69 din regulamentul 1408/71 

9.1  pentru că acest drept nu există potrivit legislaŃiei aplicate de instituŃia care eliberează prezentul atestat 

9.2  pentru că nu s-a aflat la dispoziŃia serviciilor de ocupare din statul competent timp de patru săptămâni de la începerea şomajului, şi 
nu a fost autorizat să părăsească statul respectiv înainte de sfârşitul acestei perioade. 

  

10  Persoana interesată nu are dreptul la prestaŃii potrivit articolului 71.1.a.i sau articolului 71.1.b.i din regulamentul 1408/71, din 
punctul de vedere al instituŃiei care eliberează prezentul atestat. 

10.a  Persoana interesată nu are dreptul la prestaŃii de şomaj în ElveŃia conform punctului I.I din Protocolul la Anexa II din Acordul 
UE/ElveŃia privind libera circulaŃie a persoanelor. 

 
 

11  InstituŃia care eliberează atestatul 

11.1 Denumire:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2 Adresa (14) :       ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.3 Ştampila 11.4 Data ………………………………………………………………. 

  11.5 Semnătura 
…………………………………………………………………….. 
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INSTRUCłIUNI 
 

Formularul trebuie completat cu litere mari, utilizând numai spaŃiile punctate. El se compune din 3 pagini, nici una dintre acestea nu 
poate fi omisă, chiar dacă nu conŃine nici o informaŃie utilă. 

 
 
 

NOTE 
 
 

(1) Abrevierea Ńării în care se află instituŃia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = 
Germania;  EE =  Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = FranŃa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT = Lituania; LU = 
Luxemburg;  HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = 
Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = ElveŃia. 

(1a)
 Pentru resortisanŃii spanioli, a se indica cele două nume.  

Pentru resortisanŃii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum sunt înscrise în 
cartea de identitate sau în paşaport. 

(1b) Numele anterioare includ numele înregistrate la naştere. 

(2) Pentru localităŃile portugheze, a se indica parohia şi unitatea administrativ-teritorială. 

(3) Pentru resortisanŃii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naŃională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă această 
carte este expirată. In lipsă, a se indica «nici unul». Pentru resortisanŃii sloveni, a se indica numărul de plătitor de taxă. Pentru resortisanŃii 
din Malta, a se indica numărul cărŃii de identitate. Pentru uzul instituŃiilor din Malta, dacă persoana în cauză nu este un resortisant maltez, 
a se indica numărul de securitate socială din Malta. Pentru resortisanŃii polonezi, a se indica numărul cărŃii de identitate sau al 
paşaportului. 

(4) Dacă acesta este cunoscut. 

(5) Dacă formularul este destinat unei instituŃii cipriote a se indica numărul de asigurare socială iar dacă este destinat unei instituŃii din 
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Austria, Finlanda, Slovenia, Slovacia sau Suedia, a se indica numărul de identificare personal, 
dacă este destinat unei instituŃii olandeze a se indica numărul Sofi, dacă este destinat unei instituŃii poloneze a se indica numerele PESEL 
şi NIP. Dacă formularul este destinat unei instituŃii franceze, a se indica numărul de securitate socială (N.I.R.). Dacă formularul este 
destinat unei instituŃii belgiene, a se indica numărul de identificare de securitate socială (INSZ-NISS) 

(6) A se completa, dacă este posibil, doar în cazul în care atestatul este solicitat de un lucrător înainte de plecarea sa în Estonia, Danemarca, 
Finlanda, Islanda sau Suedia şi dacă acesta a fost asigurat anterior într-una dintre aceste Ńări. 

(7) Un an dacă atestatul este destinat unei instituŃii luxemburgheze. 
Doi ani dacă atestatul este destinat unei instituŃii din Italia, Islanda, Liechtenstein sau ElveŃia. Italia va putea, de asemena, să solicite 
informaŃii privind perioadele complete de asigurare realizate de persoana interesată în străinătate. Pentru uzul instituŃiilor elveŃiene, patru 
ani pentru creşterea copiilor sau desfăşurare de activităŃi independente de scurtă durată. 
Trei ani dacă atestatul este destinat unei instituŃii din Belgia, Danemarcă, FranŃa, Grecia, Irlanda, Portugalia sau Marea Britanie. 
Mai mult de trei ani dacă atestatul este destinat unei instituŃii din Finlanda (20 ani), Spania (6 ani), Germania (7 ani), Austria (10, 15 sau 
25 de ani), Ungaria şi Slovacia (4 ani), Suedia (8 ani), Estonia, Cehia, Cipru, Letonia, Olanda, Slovenia sau Malta (totalitatea perioadelor 
de asigurare). În anumite situaŃii, instituŃiile belgiene solicită informaŃii privind perioadele complete de asigurare. Dacă este necesar, în 
cazul lucrătorilor în vârstă de 52 de ani sau peste această vârstă, instituŃiile spaniole pot solicita informaŃii privind perioadele suplimentare 
anterioare ultimilor şase ani. 
Ultimul an calendaristic încheiat sau ultimii trei ani calendaristici  încheiaŃi dacă formularul este destinat unei instituŃii norvegiene. 

(8) Dacă nu este posibilă defalcarea datelor solicitate pe punctele 3.1 şi 3.2, 4.1 şi 4.2, a se indica numărul total al perioadelor de asigurare la 
punctul 3.1 sau 4.1 după caz. Punctele 3.1 şi 4.1 trebuie să fie completate chiar dacă perioadele se suprapun. Ele trebuie completate 
dacă formularul este destinat unei instituŃii din Ungaria. 

(8a) Perioadele de încadrare în muncă vor fi considerate ca atare numai în cazul în care nu au condus la asigurare de şomaj conform 
legislaŃiei statului avut în vedere. 

(9) De exemplu: boală, maternitate, accident de muncă, serviciu militar, formare profesională, şomaj înregistrat, etc. 

(10) A se indica şi numărul de ore lucrate în cursul acestei perioade, dacă este cunoscut. 
(11) A se preciza dacă este vorba de o activitate sezonieră. Dacă atestatul este destinat unei instituŃii belgiene se va indica de asemenea 

numărul de ore lucrate săptămânal. 
(11a)   Pentru uzul instituŃiilor din Estonia, Letonia şi ElveŃia a se indica dacă concedierea a avut loc din motive imputabile persoanei interesate. 
(12) A se completa dacă atestatul este destinat unei instituŃii din Belgia, Cipru, Danemarca, Germania, Spania, FranŃa, Italia, Olanda, Austria, 

Liechtenstein, Slovenia, ElveŃia sau Norvegia. 
(13) A se completa dacă atestatul este destinat unei instituŃii din Belgia, Danemarca, Italia, Olanda, Portugalia, Liechtenstein, Slovenia, ElveŃia 

sau Norvegia. 
(14) Stradă, număr, cod poştal, localitate, Ńară. 
(15) Petru uzul instituŃiilor belgiene, a se indica salariul mediu brut lunar. Pentru uzul instituŃiilor poloneze, a se indica salariul efectiv. Pentru 

uzul instituŃiilor cehe şi ungare, a se indica salariul mediu net lunar. Pentru uzul instituŃiilor slovace, a se indica salariul mediu brut lunar 
pentru perioada de încadrare în muncă.  

 
 

______________________________ 
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