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Ref.: Petiția nr. 0173/2011, adresată de Krasimir Krumov, de cetățenie bulgară, 
privind presupusa încălcare de către autoritățile bulgare a legislației 
Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială

1. Rezumatul petiției

Petiționarul s-a întors în Bulgaria în 2010, după ce a lucrat timp de 6 luni în Cipru, respectiv 
în Regatul Unit, ulterior notificând oficiul de ocupare a forței de muncă din Sofia că este 
șomer. Cu toate acestea, autoritățile competente bulgare nu i-au plătit ajutorul de șomaj la 
care acesta crede că are dreptul și, întrucât petiționarul consideră că acest aspect contravine 
Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, acesta solicită Parlamentului 
European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiționarul declară că a lucrat 3 ani în străinătate înainte de a se întoarce în țara sa de origine, 
Bulgaria. La întoarcerea sa, a prezentat autorităților bulgare documente care atestă perioadele 
de muncă în străinătate, dar acestea i-au refuzat cererea de ajutor de șomaj.

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Legislația Uniunii Europene nu limitează 
competența statelor membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care stabilește condițiile 



PE472.148v01-00 2/3 CM\876876RO.doc

RO

de acordare a prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și 
perioada pentru care sunt acordate. Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, statele 
membre trebuie să respecte legislația Uniunii, în special dispozițiile Tratatului privitoare la 
libera circulație a lucrătorilor sau la libertatea recunoscută fiecărui cetățean al Uniunii 
Europene de a circula și de a ședea pe teritoriul statelor membre, potrivit prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Acest act legislativ a stabilit norme și principii comune 
care trebuie să fie respectate de toate autoritățile naționale atunci când aplică legislația 
națională. Prin aceste norme se asigură că aplicarea diferitelor legislații naționale respectă 
principiile de bază referitoare la egalitatea de tratament și la nediscriminare.

Dispozițiile privind coordonarea prestațiilor de șomaj se regăsesc la capitolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004. În principiu, un șomer ar trebui să solicite prestații de șomaj 
în statul membru în care a lucrat cel mai recent, iar instituția competentă din statul membru 
respectiv este la rândul ei obligată să ia în considerare - dacă este necesar - perioadele de 
asigurare sau de încadrare în muncă realizate de către persoana în cauză în alte state membre. 
Pentru a aplica această normă de cumulare, persoana trebuie să fi încheiat cea mai recentă 
perioadă de încadrare în muncă sau de asigurare în conformitate cu legislația în temeiul căreia 
se solicită prestațiile.

Există însă o excepție în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pentru 
persoanele care în ultima perioadă în care au fost încadrate în muncă au avut reședința într-un 
alt stat membru decât statul membru în care au fost încadrate în muncă. Acelor lucrători 
transfrontalieri li se permite să solicite prestații de șomaj în statul membru în care își au 
reședința.

În acest context, ar putea fi util să se clarifice noțiunea de „reședință” în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și domeniul de aplicare a articolului 65. În 
conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a UE (a se vedea cauzele C-76/76 
Di Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch etc.), conceptul de stat membru în care 
lucrătorul își are reședința, care figurează la articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, 
trebuie să se limiteze la statul în care lucrătorul, deși angajat într-un alt stat membru, continuă 
să locuiască în mod obișnuit și în care se află de asemenea centrul obișnuit al plății 
contribuțiilor sale.

Este în primul rând responsabilitatea instituției naționale în cauză (de exemplu, serviciile 
bulgare de ocupare a forței de muncă) să stabilească locul de reședință al persoanei în cauză 
pe baza circumstanțelor de fapt ale fiecărui caz în parte. Comisia nu poate fi un substitut 
pentru astfel de investigații care trebuie să fie făcute la nivel național.
Serviciile Comisiei nu pot deduce din informațiile furnizate dacă concluziile formulate de 
autoritățile bulgare sunt sau nu în conformitate cu legislația UE – acest lucru depinde de 
circumstanțele relevante de fapt ale cazului.

Este de competența autorităților naționale sau a unei instanțe naționale să investigheze 
circumstanțele de fapt ale cazului petiționarului - ținând seama de dispozițiile relevante ale 
UE și de jurisprudența Curții.

Petiționarul este sfătuit să nu piardă niciun termen-limită relevant pentru luarea unor măsuri în 
conformitate cu procedurile naționale.
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