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E 301 
 
 
Formularul E 301 este o "adeverinţă privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru 
acordarea prestaţiilor de şomaj ". El se compune din 3 file (plus o filă intercalată atunci când 
el este destinat unei instituţii din Spania). Obiectivul său este acela de a atesta perioadele 
de asigurare, de muncă sau perioadele asimilate unor perioade de asigurare sau de muncă 
realizate de un lucrător salariat într-un stat membru, astfel încât acesta să-şi poată exercita, 
eventual, drepturile la prestaţiile de şomaj pe teritoriul unui alt stat membru. 
 
 
Cine îl solicită? 
 
În principal, şomerul care a exercitat o activitate salariată într-un stat membru şi care doreşte 
să poată beneficia de drepturile sale la prestaţiile de şomaj într-un alt stat membru. 
 
În subsidiar, instituţia competentă în materie de şomaj a statului membru în care sunt 
solicitate prestaţiile, atunci când, înainte de plecarea sa din statul în care activitatea salariată 
a fost exercitată, şomerul a omis să-şi procure formularul E 301. 
 
 
Cui îi este cerut? 
 
În primul caz prezentat aici, instituţiei competente în materie de şomaj sau instituţiei 
desemnate de autoritatea competentă din ţara în care lucrătorul salariat a fost asigurat 
anterior. 
 
În cel de-al doilea caz evocat mai sus, organismului de legătură al statului în care prestaţiile 
de şomaj sunt solicitate; acest organism se însărcinează să transmită cererea de formular E 
301 instituţiei competente pentru a-l completa şi elibera. 
 
 
Cui îi este adresat? 
 
Instituţiei competente în materie de şomaj a statului în care sunt solicitate prestaţiile 
(instituţie care examinează dreptul la prestaţii). 
 
 
La primire, ce întrebuinţare i se dă de către destinatar? 
 
Instituţia care primeşte formularul E 301 ia în considerare perioadele de activitate salariată 
atestate (după caz: perioade de asigurare sau de muncă şi perioade asimilate), pentru a 
stabili o perioadă de asigurare şi a proceda la calculul prestaţiilor.  
 
NB : Formularul E 301 este completat sub responsabilitatea instituţiei care îl emite şi nici un 

document complementar care să ateste perioadele de asigurare realizate într-un alt 
stat membru nu trebuie să fie solicitat şomerului de către instituţia competentă a 
statului membru în care sunt solicitate prestaţiile. 

 


