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PRESTAȚIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE
ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UE

Este necesară coordonarea sistemelor de securitate socială pentru susținerea liberei circulații
a persoanelor pe teritoriul UE. Începând din mai 2010, este în vigoare o reformă fundamentală
menită să modernizeze întregul sistem legislativ și care înlocuiește legislația din anii 1970;
alte acte juridice ulterioare au îmbunătățit protecția drepturilor lucrătorilor care își exercită
dreptul la libera circulație. Începând cu sfârșitul anului 2016, se propune o revizuire a
sistemului pentru a-l adapta la realitățile economice și sociale moderne din UE.

TEMEI JURIDIC

Articolele 48 și 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Principiul de bază consacrat în Tratatul de la Roma este eliminarea obstacolelor din calea liberei
circulații a persoanelor între statele membre (2.1.3 3.1.3). În acest scop, este necesară adoptarea
unor măsuri de securitate socială care să permită cetățenilor UE care lucrează și locuiesc într-
un stat membru, altul decât cel de origine, să nu își piardă, în parte sau în totalitate, drepturile
de securitate socială.

REALIZĂRI

În 1958, Consiliul a adoptat două regulamente privind securitatea socială pentru lucrătorii
migranți, care au fost ulterior înlocuite de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, completat
de un regulament de punere în aplicare [Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului].
Resortisanții Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei sunt, de asemenea, vizați de
dispozițiile Acordului privind Spațiul Economic European (SEE), iar cei ai Elveției , de
dispozițiile Acordului UE-Elveția. În 2004, s-a adoptat Regulamentul (CE) nr. 883/2004
(regulamentul privind coordonarea) pentru a înlocui și extinde dispozițiile Regulamentului
(CEE) nr. 1408/1971. Acesta a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 988/2009 și completat de
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 (regulamentul de punere în aplicare), care vizează clarificarea
drepturilor și obligațiilor diferitelor părți interesate, definind măsurile necesare pentru ca
persoanele acoperite să nu își piardă drepturile de securitate socială atunci când călătoresc, au
o perioadă de ședere sau locuiesc pe teritoriul unui alt stat membru. „Pachetul de coordonare a
modernizării” este noul pachet legislativ în vigoare din mai 2010.
A. Cele patru principii fundamentale ale Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
Având în vedere că fiecare stat membru este liber să își organizeze în mod independent propriul
sistem de securitate socială, Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială
are scopul de a stabili sistemul de asigurare național care ar trebui utilizat pentru asigurarea unui
cetățean european, în cazul în care una sau mai multe țări sunt implicate. În general, țara în care
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se află locul de muncă sau, în absența unui loc de muncă, țara de reședință, asigură prestațiile de
asigurări sociale. Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială a înlocuit
astfel toate acordurile preexistente în materie de securitate socială dintre statele membre care
vizau același domeniu de aplicare. Acesta se bazează pe patru principii esențiale, după cum
urmează (articolele citate se referă la regulamentul privind coordonarea):
1. Egalitatea de tratament (articolele 4 și 5)
Lucrătorii angajați și lucrătorii independenți din alte state membre beneficiază de aceleași
drepturi și obligații ca resortisanții statului-gazdă. Dreptul la egalitatea de tratament se aplică
necondiționat oricărui lucrător angajat sau independent din alt stat membru care a locuit pentru o
anumită perioadă de timp pe teritoriul statului-gazdă. În plus, dacă întru-un stat membru efectele
juridice sunt legate de anumite fapte (de exemplu, căsătoria) sau evenimente (de exemplu, un
accident) sau de beneficierea de prestații de securitate socială (de exemplu, persoanele care
beneficiază de prestații de șomaj au dreptul la o deducere fiscală), statul membru respectiv
trebuie să ia în considerare faptele sau evenimentele similare, sau beneficierea de prestații
echivalente, care au loc într-un alt stat membru, ca și cum ar fi avut loc pe propriul său teritoriu.
2. Cumularea (articolul 6)
Acest principiu garantează faptul că perioadele anterioare de asigurare, muncă sau reședință în
alte țări vor fi luate în considerare la calculul prestațiilor pentru lucrători. Principiul se aplică,
de exemplu, atunci când, în temeiul legislației naționale, un lucrător trebuie să facă dovada
că a fost asigurat sau angajat pentru o anumită perioadă de timp înainte de a avea dreptul la
anumite prestații. Principiul cumulării perioadelor de asigurare implică faptul că statul membru
competent trebuie să țină cont de perioadele de asigurare și de angajare efectuate de un lucrător
în temeiul legislației unui alt stat membru înainte a decide dacă acesta satisface sau nu cerințele
referitoare la durata perioadei de asigurare sau de angajare în muncă.
3. Principiul unei legi aplicabile unice
Acest principiu urmărește ca o persoană să nu poată primi avantaje nejustificate de pe urma
dreptului la libera circulație. Fiecare beneficiar est acoperit de legislația unei singure țări și
plătește contribuții doar în țara respectivă [Articolul 11 alineatul (1)]. Contribuția la sistemele de
securitate socială obligatorii în două sau mai multe state membre pe parcursul aceleiași perioade
de asigurare nu conferă dreptul la mai multe prestații de același tip (Articolul 10).
4. Exportabilitatea (articolul 7)
Acest principiu implică faptul că prestațiile sociale pot fi plătite pe întreg teritoriul Uniunii și
interzice statelor membre să rezerve plata prestațiilor exclusiv pentru persoanele rezidente pe
teritoriul lor, însă nu este aplicabil tuturor tipurilor de prestații de securitate socială. De exemplu,
există norme speciale în cazul indemnizațiilor de șomaj.
B. Persoanele beneficiare
Inițial, Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 viza doar lucrătorii angajați, însă, începând cu data
de 1 iulie 1982, domeniul de aplicare al acestuia a fost extins și la lucrătorii independenți .
Regulamentul viza, de asemenea, membrii familiilor lucrătorilor angajați și independenți și
persoanele aflate în îngrijirea acestora, precum și apatrizii și refugiații. Prin Regulamentul (CE)
nr. 1606/98 al Consiliului din 29 iunie 1998, Consiliul a extins domeniul de aplicare al
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 cu scopul de a acorda funcționarilor publici același statut
de care beneficiază restul populației în ceea ce privește drepturile generale legale de pensie
acordate în statele membre. Regulamentul (CE) nr. 307/1999 al Consiliului din 8 februarie
1999 a extins mai mult domeniul de aplicare al regulamentului la toate persoanele asigurate, în
special la studenți și la persoanele care nu desfășoară activități remunerate. Regulamentul (CE)
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nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 a extins din nou domeniul de aplicare al
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 pentru a include resortisanții țărilor terțe, cu condiția ca
aceștia să fie rezidenți în mod legal pe teritoriul UE.
Actul legislativ cel mai recent, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1231/2010, care este în vigoare
din ianuarie 2011, a extins normele modernizate de coordonare a sistemelor de securitate
socială din UE la resortisanții țărilor terțe rezidenți în mod legal în UE și aflați într-o situație
transfrontalieră (care nu au făcut deja obiectul normelor respective exclusiv pe motive de
cetățenie). Noul regulament vizează și membrii familiilor, precum și supraviețuitorii acestora,
dacă se află în UE.
Lucrătorii frontalieri care desfășoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru
și care locuiesc în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic sau cel puțin o dată pe
săptămână, sunt, de asemenea, acoperiți de legislația în vigoare.
Lucrătorii detașați sunt un caz excepțional deoarece aceștia nu fac parte din piața forței de muncă
din statul membru gazdă, dar sunt trimiși acolo de către o societate pentru o misiune temporară.
Aceștia continuă să fie asigurați, din motive de securitate socială, în statul membru de origine,
pe o perioadă maximă de 24 luni. În statul membru de reședință se pot obține numai prestații
în natură pentru îngrijiri medicale.
C. Prestațiile reglementate
Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 enumeră prestațiile sociale vizate de
regulament:
— prestațiile de boală, indemnizațiile de maternitate și de paternitate asimilate; cu toate

acestea, asistența socială și medicală în funcție de venituri nu este inclusă, deoarece aceasta
nu depinde de contribuții anterioare la sistemul de asigurări sociale de sănătate;

— prestațiile pentru limită de vârstă, de urmaș și indemnizațiile de invaliditate;

— prestațiile în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale;

— ajutoarele de deces;

— prestațiile de pensionare anticipată

— ajutoarele de șomaj;

— prestațiile familiale;

— prestațiile speciale în numerar, de tip necontributiv, care nu pot fi „exportate” în temeiul
articolului 70 din Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

D. Modernizarea sistemului
Începând cu 1971, Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 a fost modificat de mai multe ori pentru a
ține seama de evoluțiile la nivelul UE, de modificările legislației naționale și de jurisprudența
Curții de Justiție.
1. Către o mai bună coordonare a sistemelor de securitate socială
În aprilie 2004, Parlamentul European și Consiliul au aprobat Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
care înlocuia Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Noul regulament privind coordonarea sistemelor
de securitate socială se bazează pe aceleași patru principii ale Regulamentului (CEE)
nr. 1408/71, însă scopul său este de a simplifica normele UE existente privind coordonarea
sistemelor de securitate socială din statele membre, prin consolidarea cooperării între instituțiile
de securitate socială și prin îmbunătățirea metodelor de schimb de date între acestea .
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Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul de punere în aplicare a acestuia vizează
următoarele elemente principale:
— îmbunătățirea drepturilor persoanelor asigurate prin extinderea domeniului de aplicare

personal și a celui material în cadrul domeniilor de securitate socială reglementate;

— extinderea domeniilor de aplicare ale securității sociale care fac obiectul regulamentului
pentru a include regimurile legale de pensionarea anticipată;

— consolidarea principiului general al egalității de tratament și a principiului exportabilității
prestațiilor;

— introducerea principiului bunei administrări: instituțiile din statele membre au obligația de
a coopera între ele și de a-și furniza asistență reciprocă în beneficiul cetățenilor;

— crearea unui sistem special (schimbul electronic de informații în materie de securitate
socială – EESSI) pentru a asigura schimbul de date sigur între instituțiile naționale, care
urmează a fi pus pe deplin în aplicare până la mijlocul anului 2019.

2. Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Cetățenii europeni care circulă pe teritoriul SEE pot folosi, de acum înainte, cardul european
de asigurări sociale de sănătate, eliberat de serviciile de asigurări de sănătate din țara persoanei
asigurate. Acesta facilitează accesul la îngrijiri medicale în cazul unor probleme neprevăzute
de sănătate în cursul unei vizite pe teritoriul unei alte țări din SEE, în scopuri personale sau
profesionale, în aceleași condiții și cu aceleași costuri ca pentru persoanele asigurate în țara
respectivă; scopul vizitei nu poate fi solicitarea de servicii medicale. Costurile sunt pe urmă
rambursate de sistemul de securitate socială din țara persoanei asigurate.
3. Drepturi la pensie suplimentară
La 16 aprilie 2014, după mai mulți ani de negocieri, a fost semnată Directiva 2014/50/UE privind
cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea
dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară . Ea se aplică doar sistemelor de pensii
de pe piața muncii și, prin urmare, nu se aplică nici contribuțiilor voluntare la sistemele de
pensii individuale, nici pensiilor de stat, care fac obiectul Regulamentului privind coordonarea
sistemelor de securitate socială. Directiva stipulează că perioadele pentru satisfacerea condițiilor
de intrare în drepturi sau perioadele de așteptare nu ar trebui să depășească trei ani și că drepturile
la pensie dobândite ale lucrătorilor care își încetează activitatea pot rămâne în cadrul regimului
de pensie în care au fost dobândite („drepturi la pensie latente”) sau pot fi plătite lucrătorilor sub
formă de sumă în capital. Drepturile la pensie latente trebuie tratate proporțional cu valoarea
drepturilor membrilor activi ai regimului sau cu indemnizațiile plătite în prezent. În cazul în
care un lucrător care își încetează activitatea nu a obținut încă drepturi la pensie dobândite
în momentul încetării contractului de muncă, regimul de pensie suplimentară rambursează
contribuțiile vărsate de lucrătorul respectiv.
4. Perspectivele de reformă
Comisia finanțează o rețea de experți independenți în domeniul securității sociale (cunoscută
sub denumirea de „trESS” în perioada 2004-2013 și sub denumirea de „FreSsco” începând din
2014), care a întocmit o serie de rapoarte utile cu privire la acest subiect.
După o consultare specifică privind coordonarea indemnizațiilor pentru îngrijirea de lungă
durată și a indemnizațiilor de șomaj în 2013 și o consultare generală privind coordonarea
sistemelor de securitate socială la nivelul UE în 2015, Comisia a propus în decembrie 2016, în
cadrul pachetului său privind mobilitatea forței de muncă, o revizuire a Regulamentului (CE)
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nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de punere în aplicare, pentru a răspunde
noilor realități economice și sociale din statele membre. Revizuirea are drept scop de a corela
mai strâns plata prestațiilor cu statul membru care a perceput contribuțiile la asigurările sociale,
sistemul devenind astfel mai just și mai echitabil.
Propunerea, pe lângă faptul că oferă autorităților naționale instrumente mai bune pentru a
verifica situația securității sociale a lucrătorilor detașați în scopul de a trata mai bine practicile
potențial neloiale și abuzurile, se axează pe:
— indemnizațiile de șomaj: pe lângă noua regulă de trei luni pentru cumulul indemnizațiilor

de șomaj, lucrătorii ar trebui să fie acum în măsură să le exporte pentru o perioadă de șase
luni în loc de trei, în scopul de a-și căuta un loc de muncă într-un alt stat membru. După ce
au lucrat timp de un an într-un stat membru, lucrătorii frontalieri pot solicita indemnizații
de șomaj în statul în care lucrează și nu în statul lor de reședință;

— prestații pentru îngrijirea de lungă durată propunerea definește prestațiile pentru îngrijirea
de lungă durată și cazurile în care cetățenii pot solicita aceste prestații;

— prestații familiale destinate să înlocuiască venitul pe parcursul perioadelor de creștere a
copilului: prestațiile familiale sunt propuse ca drepturi individuale și personale, fapt ce
acordă unui stat membru competent în subsidiar dreptul de a plăti prestațiile în totalitate
celui de al doilea părinte. Aceasta permite evitarea suprapunerii, cum este cazul normelor
actuale, și elimină eventualele obstacole financiare care împiedică părinții să își ia concediu
parental în același timp.

De asemenea, propunerea aliniază normele juridice în vigoare la jurisprudența recentă a Curții
de Justiție privind accesul la prestațiile sociale pentru cetățenii inactivi din punct de vedere
economic (a se vedea fișa 3.1.3),

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul și-a exprimat mereu interesul cu privire la problemele cu care se confruntă lucrătorii
migranți, lucrătorii frontalieri, persoanele care desfășoară activități independente și resortisanții
țărilor terțe care lucrează în alte state membre decât cel care i-a admis și a adoptat mai
multe rezoluții în vederea îmbunătățirii situației acestora. Parlamentul și-a manifestat, în mai
multe ocazii, nemulțumirea față de persistența unor obstacole la libertatea deplină de circulație
și a solicitat Consiliului să adopte propunerile aflate în așteptare, cum ar fi cele menite să
încadreze pensiile anticipate în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, să
extindă dreptul șomerilor de a beneficia de ajutor de șomaj în alt stat membru și să lărgească
sfera de aplicare a dispozițiilor legislative pentru a include toate persoanele asigurate. Unora
dintre solicitări li s-a dat curs prin adoptarea definitivă a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
modernizat.
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, s-a aplicat procedura legislativă ordinară,
iar drepturile de securitate socială ale lucrătorilor fac obiectul votului prin majoritate calificată
în cadrul Consiliului (articolul 48). Cu toate acestea, un stat membru poate solicita sesizarea
Consiliului European în legătură cu un proiect de act legislativ, în cazul în care „declară că un
proiect de act legislativ ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său de securitate
socială, inclusiv în ceea ce privește domeniul său de aplicare, costul sau structura financiară, ori
ar aduce atingere echilibrului financiar al respectivului sistem”.
În Rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la protecția socială pentru toți, inclusiv pentru
lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, Parlamentul invită Comisia să revizuiască
legislația și să monitorizeze punerea în aplicare și coordonarea sistemelor de securitate socială în

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.1.3.pdf
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special în ceea ce privește furnizarea unei protecții adecvate pentru persoanele aflate în tranziție
sau într-un loc de muncă cu fracțiune de normă sau cu contracte temporare.
În Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la dumpingul social, Parlamentul a subliniat
schimbările aduse de economia digitală și economia colaborativă și a solicitat adaptarea
legislației europene pentru a asigura o concurență loială și protejarea drepturilor lucrătorilor.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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