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Informaţiile conţinute în prezentul ghid au fost compilate şi actualizate în strânsă 

colaborare cu corespondenţii naţionali ai Sistemului de informare reciprocă privind 

protecţia socială (MISSOC). Informaţii suplimentare privind reţeaua MISSOC sunt 

disponibile la adresa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815. 

 

Prezentul ghid oferă o descriere generală a mecanismelor de securitate socială din 

ţările respective. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin intermediul altor 

publicaţii MISSOC, toate acestea fiind disponibile la adresa menţionată mai sus. De 

asemenea, puteţi contacta autorităţile şi instituţiile competente enumerate în anexa la 

prezentul ghid. 

 

Nici Comisia Europeană şi nici persoanele care acţionează în numele Comisiei nu pot fi 

considerate răspunzătoare pentru modul de utilizare a informaţiilor conţinute în 

prezenta publicaţie. 
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Capitolul I: Introducere, organizare şi finanţare 

Introducere 

Principalele regimuri de asigurări sociale generale din Norvegia sunt regimul de 

asigurare naţională, regimul de alocaţii familiale şi regimul privind acordarea de 

prestaţii în numerar pentru familii cu copii mici. 

Care sunt persoanele asigurate de securitatea socială în Norvegia? 

În general, orice persoană care are reşedinţa sau este angajată în Norvegia sau 

locuieşte permanent sau provizoriu pe platforma continentală norvegiană este 

asigurată obligatoriu în cadrul regimului de asigurare naţională. Anumite categorii de 

cetăţeni norvegieni care lucrează în străinătate (servicii publice etc.) sunt, de 

asemenea, asigurate în mod obligatoriu. 

 

Marinarii care sunt cetăţeni ai Spaţiului Economic European (SEE) şi care lucrează la 

bordul navelor sub pavilion norvegian sunt asiguraţi în cadrul regimului de asigurare 

naţională pentru toate cheltuielile neprevăzute, indiferent de locul de reşedinţă. 

 

Persoanele neasigurate care au domiciliul în Norvegia sau care nu au reşedinţa în 

Norvegia dar îndeplinesc anumite condiţii cu privire la perioadele anterioare de 

asigurare etc. pot solicita o asigurare voluntară. 

Cuantumul de bază 

Numeroase prestaţii din cadrul regimului de asigurare naţională sunt stabilite în raport 

cu un cuantum de bază. Acest cuantum este ajustat anual prin decret regal, cu intrare 

în vigoare de la data de 1 mai, pentru a fi luate în calcul modificările nivelului de venit 

general. Cuantumul de bază era de 82 122 NOK (10 842 EUR) la data de 1 mai 2012. 

Organizarea protecţiei sociale 

Furnizarea prestaţiilor pentru toate ramurile (inclusiv alocaţii familiale şi prestaţii în 

numerar pentru părinţi cu copii mici), cu excepţia asistenţei medicale, este gestionată 

de Administraţia pentru Muncă şi Protecţie Socială (Arbeids- og velferdsetaten), o 

administraţie publică de stat, condusă de Direcţia pentru muncă şi asistenţă socială 

(Arbeids- og velferdsdirektoratet). Administraţia pentru Muncă şi Protecţie Socială 

gestionează, de asemenea, domeniul plăţilor ajutoarelor pentru copii. 

 

La nivel regional, există 19 birouri districtuale ale NAV (NAV fylkeskontorer), inclusiv 

centre la locul de muncă (NAV Arbeidslivssentre) înfiinţate pentru a contribui la 

reducerea absenţelor cauzate de boală şi pentru a promova includerea în viaţa activă a 

lucrătorilor în vârstă şi a persoanelor cu handicap. La nivel local, Biroul NAV (NAV-

kontoret) (457 de unităţi), un serviciu pentru public, asigură întreaga gamă de servicii 

de securitate socială integrate, precum şi asistenţă financiară socială. Biroul naţional 

NAV pentru asigurări sociale în străinătate (NAV Internasjonalt) se ocupă de cazuri 

individuale referitoare la persoane asigurate şi beneficiari din străinătate, cu excepţia 

cazurilor individuale care privesc pensiile pentru limită de vârstă şi pensiile de urmaş, 

care sunt administrate de NAV Pensii Oslo (NAV Pensjon Oslo). 
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Rambursarea costurilor legate de asistenţa medicală este administrată de către 

Direcţia de sănătate (Helsedirektoratet) în subordinea Ministerului Sănătăţii şi 

Serviciilor de Asistenţă. Administraţia Economică pentru Sănătate 

[Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)] se ocupă de cazurile individuale legate de 

asistenţa medicală. HELFO este organizată într-un birou principal şi şase birouri 

regionale, iar biroul din Oslo al acesteia include un departament (HELFO Utland) care 

gestionează cazurile apărute în străinătate. 

 

Ministerul Muncii (Arbeidsdepartementet) este responsabil pentru funcţionarea 

generală a Administraţiei pentru Muncă şi Protecţie Socială şi pentru majoritatea 

ramurilor de securitate socială, Ministerul Sănătăţii şi Serviciilor de Asistenţă (Helse- 

og omsorgsdepartementet) este responsabil pentru serviciile medicale, iar Ministerul 

Copiilor, Egalităţii şi Incluziunii Sociale (Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet) este responsabil pentru alocaţiile familiale, prestaţiile în 

numerar pentru îngrijirea copiilor mici, prestaţiile în numerar pentru maternitate şi 

domeniul plăţilor ajutoarelor pentru copii (cu excepţia recuperării plăţilor). 

 

Asigurarea asistenţei medicale în afara spitalelor este, în mare parte, responsabilitatea 

municipalităţii, în timp ce tratamentul spitalicesc este, în general, responsabilitatea 

statului, prin cele patru unităţi regionale de sănătate. Ambele sunt, în cea mai mare 

parte, finanţate din impozite. 

 

Asistenţa socială nu intră sub incidenţa asigurărilor naţionale. La nivel central, aceasta 

este responsabilitatea Ministerului Muncii, dar cheltuielile sunt suportate de 

municipalităţi. Asigurarea alocaţiei de subzistenţă (stønad til livsopphold) face parte 

dintr-o gamă largă de servicii furnizate de birourile NAV. 

Finanţare 

Regimul de asigurare naţională este finanţată parţial din contribuţiile de securitate 

socială, atât din partea angajatorilor, cât şi din partea persoanelor asigurate, şi, 

parţial, din impozite. 

 

Contribuţiile din partea angajaţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi 

independente sunt calculate pe baza venitului brut obţinut din activitatea desfăşurată. 

 

Rata contribuţiei pentru angajaţi este de 7,8% din venitul pe baza căruia va fi 

acordată pensia (venitul salarial brut). Rata contribuţiei pentru persoanele care 

desfăşoară activităţi independente este de 11,0% din venitul pe baza căruia va fi 

acordată pensia (din activitatea independentă desfăşurată). Rata contribuţiei pentru 

alte tipuri de venituri personale (pensii etc.) este de 4,7%. 

 

Contribuţiile angajatorului sunt evaluate ca procent din salariile plătite. Ca regulă 

generală, rata contribuţiei angajatorului este de 14,1%. Totuşi, se aplică rate mai 

reduse dacă întreprinderile sunt stabilite în anumite părţi ale ţării sau îşi desfăşoară 

activitatea în anumite domenii. 

 

Asistenţa socială este finanţată din impozite. 
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Capitolul II: Asistenţă medicală 

Când aveţi dreptul la asistenţă medicală? 

Toate persoanele cu reşedinţa în Norvegia au dreptul la asistenţă medicală. Acest 

drept nu face obiectul unei perioade minime de afiliere. 

Ce se asigură? 

Îngrijire în spital 

Pentru pacienţii internaţi în spital nu există taxe aferente participării la costuri. Acelaşi 

principiu se aplică şi în cazul medicamentelor. 

 

Pentru secţiile ambulatorii din spitale, se aplică taxele normale aferente participării la 

costuri; a se vedea mai jos („Alte tipuri de asistenţă medicală”). 

 

Pentru un tratament într-o clinică privată care nu a încheiat un acord cu sistemul de 

sănătate publică, costurile vor fi suportate integral de către pacient. 

Alte tipuri de asistenţă medicală 

Consultaţii efectuate de medic 

Pentru o consultaţie standard efectuată de medicul de familie, pacientul plăteşte o 

sumă de 136 NOK (18 EUR), iar pentru o consultaţie de specialitate pacientul plăteşte 

o sumă de 307 NOK (41 EUR). 

 

Produse farmaceutice 

Pentru medicamente mai puţin importante, pacientul plăteşte costul integral, chiar 

dacă acestea sunt prescrise de un medic. O rambursare de 90% din costurile anuale 

care depăşesc 1 634 NOK (216 EUR) este posibilă în anumite condiţii. 

 

Pentru medicamente prescrise aflate pe lista medicamentelor importante, pacientul 

plăteşte 38% din costuri, până la un plafon de 520 NOK (69 EUR) pentru fiecare 

perioadă de 3 luni de utilizare. 

 

Îngrijiri stomatologice 

Copiii până la vârsta de 20 de ani au dreptul la prestaţii stomatologice de bază în 

sistemul public, care sunt gratuite până la vârsta de 18 ani şi fac obiectul unui 

onorariu limitat în următorii 2 ani. Tratamentul ortodontic poate fi plătit integral sau 

parţial, în funcţie de gravitatea afecţiunii. Pentru adulţi, asigurarea prestaţiilor 

stomatologice este foarte limitată. 

 

Plafoane de participare la costuri şi scutiri 

Parlamentul stabileşte în fiecare an un plafon pentru participarea la costuri de către 

pacienţi [1 980 NOK (261 EUR) în 2012]. Această contribuţie personală se aplică 

pentru suma integrală cheltuită pentru tratamentul asigurat de medici şi psihologi, 

medicamentele importante sau cu preţuri ridicate şi cheltuielile de transport în 

legătură cu tratamentul şi examenele medicale. După atingerea plafonului, pacientul 
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primeşte un card care îi acordă dreptul la tratament gratuit şi prestaţii pentru restul 

anului calendaristic. 

 

Un al doilea plafon de participare la costuri se aplică pentru fizioterapie, tratament 

stomatologic eligibil pentru rambursare, onorarii pentru cazare în centre de reabilitare 

şi tratament în străinătate. Acest plafon este stabilit în fiecare an de către parlament 

[2 560 NOK (338 EUR) în 2012]. 

 

Copiii cu vârsta sub 16 ani sunt scutiţi integral de taxe. Scutiri speciale de la 

cheltuielile aferente participării la costuri se aplică în cazul unui număr limitat de boli şi 

grupuri de pacienţi. Nu sunt percepute taxe în cazul accidentelor de muncă sau bolilor 

profesionale. 

Cum puteţi beneficia de asistenţă medicală? 

Fiecare persoană cu reşedinţa în Norvegia se înscrie personal la un medic primar, liber 

ales, dacă este posibil. O persoană îşi poate schimba medicul primar de cel mult două 

ori pe an. 

 

Accesul la asistenţă de specialitate face obiectul unei trimiteri din partea medicului 

primar. În cazul în care consultaţi un medic specialist în mod direct, trebuie să plătiţi 

taxe mai ridicate aferente participării la costuri, iar specialistul va primi o rambursare 

mai redusă. 

 

Pacientul plăteşte taxele aferente participării la costuri direct medicului. Pentru medicii 

din sistemul privat, partea care intră sub incidenţa asigurărilor naţionale este plătită 

printr-un acord de plată direct. 
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Capitolul III: Prestaţii de boală în numerar 

Când aveţi dreptul la prestaţii de boală în numerar? 

Populaţia activă (angajaţi şi persoane care desfăşoară activităţi independente) este 

asigurată obligatoriu pentru prestaţii de boală în numerar. 

 

O persoană asigurată care are un venit anual de cel puţin jumătate din cuantumul de 

bază [41 061 NOK (5 421 EUR)] are dreptul la prestaţii de boală în numerar dacă nu 

poate munci din cauza bolii (limita de venit nu se aplică pentru perioada în care 

prestaţiile sunt plătite de către angajator). Ca regulă generală, activitatea profesională 

trebuie să fi durat cel puţin 4 săptămâni. 

 

Pentru prestaţii de reabilitare, consultaţi secţiunea despre invaliditate. 

Ce se asigură? 

Dacă sunteţi angajat(ă), prestaţia zilnică în numerar este calculată pe baza venitului 

anterior apariţiei bolii. Dacă desfăşuraţi activităţi independente, prestaţia zilnică în 

numerar este calculată pe baza venitului obţinut din activitatea desfăşurată. 

 

Prestaţiile în numerar pentru angajaţi se ridică la 100% din venitul pe baza căruia va fi 

acordată pensia şi sunt plătite începând cu prima zi de boală pentru o perioadă de 260 

de zile (52 de săptămâni). Veniturile care depăşesc de şase ori cuantumul de bază 

[492 732 NOK (65 051 EUR)] nu sunt luate în considerare. 

 

Prestaţiile în numerar în caz de boală sunt plătite de către angajator pentru primele 16 

zile, iar ulterior prin regimul de asigurare naţională. În timpul perioadei în care 

prestaţiile zilnice în numerar sunt plătite de către angajator, nu este necesar un nivel 

de venit minim. 

 

Persoanele care desfăşoară activităţi independente primesc prestaţii de boală 

corespunzând unui procent de 65% din venitul pe baza căruia va fi acordată pensia 

începând cu cea de-a 17-a zi de boală pentru o perioadă de 248 de zile. Prin plata 

voluntară a unei rate mai ridicate a contribuţiei, persoanele care desfăşoară activităţi 

independente pot primi prestaţii de boală corespunzând unui procent de 65% din 

venitul pe baza căruia va fi acordată pensia, începând cu prima zi de boală, de 100% 

începând cu cea de-a 17-a zi de boală sau de 100% începând cu prima zi de boală. 

Cum puteţi obţine prestaţii de boală în numerar? 

Cererea se trimite direct angajatorului care este responsabil pentru plata prestaţiei de 

boală în numerar (sykepenger) pe o perioadă de până la 16 zile. Dacă angajatorul 

continuă să plătească salariu şi după această perioadă, prestaţia de boală în numerar 

este plătită angajatorului. 

 

Incapacitatea de muncă trebuie certificată de un medic. Angajaţii au dreptul să îşi 

înştiinţeze angajatorul cu privire incapacitatea de muncă pe motiv de boală pentru 

perioade individuale de cel mult trei zile calendaristice. 
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Capitolul IV: Prestaţii de maternitate şi paternitate 

Când aveţi dreptul la prestaţii de maternitate sau paternitate? 

Prestaţii în natură 

Toţi cetăţenii au dreptul la servicii gratuite de maternitate şi îngrijire în spital (există o 

scutire de la taxele aferente participării la costuri care în alte situaţii sunt plătite: 

consultaţi secţiunea despre asistenţă medicală). Acest drept nu face obiectul unei 

perioade minime de afiliere. 

Prestaţie parentală 

Când un copil este pe cale de a se naşte, părinţii asiguraţi care au avut un loc de 

muncă plătit timp de şase din cele zece luni anterioare începerii perioadei de concediu 

plătit au dreptul la prestaţii zilnice în numerar. 

Prestaţii în numerar pentru sarcină 

Femeile angajate şi femeile care desfăşoară activităţi independente care trebuie să 

înceteze în mod legal lucrul înainte de naştere din cauza unor condiţii de muncă 

periculoase sau a unui mediu periculos au dreptul la concediu plătit din momentul în 

care au întrerupt lucrul, fără reducerea dreptului de concediu plătit după naştere. 

Ajutor de maternitate 

Mamele care au reşedinţa în Norvegia şi nu sunt active din punct de vedere economic 

au dreptul la un ajutor de maternitate. 

Prestaţii de adopţie 

Părinţilor care adoptă un copil li se acordă prestaţii similare prestaţiilor parentale şi 

ajutorului de maternitate. 

Ce se asigură? 

Prestaţie parentală 

Prestaţia parentală este egală cu prestaţia de boală în numerar (100% din câştigurile 

asigurate) şi este plătită timp de 47 de săptămâni. Dacă o proaspătă mamă doreşte 

acest lucru, poate opta pentru o perioadă mai lungă de concediu plătit, de 57 de 

săptămâni, dar la o rată mai scăzută a prestaţiei (80% din câştigurile asigurate). 

 

Un interval de trei săptămâni din perioada prestaţiei trebuie utilizat de mamă înaintea 

naşterii. Prestaţiile se plătesc începând cu 12 săptămâni înainte de naştere. 

 

Mama trebuie să îşi ia un concediu de cel puţin şase săptămâni imediat după naştere. 

Dacă mama revine la locul de muncă înainte ca perioada de concediu de maternitate 

plătit să se încheie, tatăl are dreptul la prestaţii zilnice în numerar pentru perioada 

rămasă. Douăsprezece săptămâni din întreaga perioadă de prestaţii zilnice în numerar 
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sunt rezervate pentru tată. Pentru a primi această prestaţie, tatăl trebuie să stea 

acasă pentru a îngriji copilul. Condiţia privind existenţa unei perioade anterioare de 

muncă trebuie îndeplinită şi de tată. Taţii asiguraţi au, de asemenea, dreptul la 

prestaţii zilnice în numerar când se naşte un copil, pe baza propriilor câştiguri, 

indiferent dacă mama se încadrează sau nu, cu condiţia ca mama să lucreze sau să 

urmeze studii după naştere, iar tatăl să se ocupe de îngrijirea zilnică a copilului sau 

mama să nu poată să aibă grijă de copil din motive de sănătate. În astfel de cazuri, 

perioada de concediu plătit este de 38, respectiv 48 de săptămâni. Dacă mama 

primeşte prestaţii de invaliditate, tatăl poate beneficia de douăsprezece săptămâni de 

prestaţii în numerar zilnice, indiferent de starea de sănătate, situaţia profesională sau 

educaţională a mamei. 

 

În cazul naşterilor multiple, părinţii au dreptul la prestaţii în numerar zilnice integrale 

pentru încă cinci săptămâni suplimentare (sau şapte săptămâni la o rată redusă) 

pentru fiecare copil în plus. 

Prestaţii în numerar pentru sarcină 

Cuantumul prestaţiei în numerar pentru sarcină (svangerskapspenger) este egal cu cel 

al prestaţiei în numerar de boală. 

Ajutor de maternitate 

Ajutorul de maternitate este plătit ca o sumă forfetară de 35 263 NOK (4 655 EUR). 

 

În cazul în care prestaţia parentală pentru întreaga perioadă este mai mică decât 

ajutorul de maternitate, prestaţia parentală va fi completată cu diferenţa. 

Adopţie 

Părinţii care adoptă un copil cu vârsta sub 15 ani au dreptul la prestaţii zilnice în 

numerar timp de 44 de săptămâni. Acestea vor avea acelaşi cuantum şi vor fi acordate 

în aceleaşi condiţii ca în cazul prestaţiei de boală în numerar. Perioada poate fi extinsă 

la 54 de săptămâni la o rată redusă (80% din câştigurile asigurate). 

 

O alocaţie de adopţie se plăteşte la aceeaşi rată ca un ajutor de maternitate. 

Regim special pentru fracţiune de normă 

Angajaţii care nasc sau adoptă copii pot beneficia de prestaţii parentale/de adopţie 

parţiale, în combinaţie cu un program de lucru redus. 

Cum puteţi obţine prestaţii de maternitate şi paternitate? 

Solicitările pentru prestaţii trebuie trimise Biroului NAV de la locul dumneavoastră de 

reşedinţă, şedere sau muncă. 

 

Pentru prestaţiile în numerar, consultaţi secţiunea despre asistenţă medicală. 
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Capitolul V: Prestaţii de invaliditate 

Când aveţi dreptul la prestaţii de invaliditate? 

Pensie de invaliditate 

Pensia de invaliditate este formată dintr-o pensie de bază şi o pensie suplimentară [ca 

şi pensia pentru limită de vârstă (vechile norme)]] şi/sau o majorare specială 

(Særtillegg) care se acordă dacă sunteţi asigurat, dar fie nu aveţi nicio pensie 

suplimentară sau aveţi o pensie suplimentară foarte mică. 

 

O persoană cu vârsta între 18 ani şi 67 de ani, a cărei capacitate de câştig este redusă 

permanent cu cel puţin 50% din cauza unei boli, unui accident sau unui handicap, are 

dreptul la o pensie de invaliditate dacă persoana respectivă a fost asigurată timp de 

cel puţin trei ani imediat înainte de handicap. 

 

Perioada de afiliere de trei ani nu se aplică în anumite circumstanţe, de exemplu o 

persoană cu handicap asigurată poate obţine dreptul la o pensie la un an după ce a 

devenit ultima dată asigurată, cu condiţia de a nu se fi aflat în afara regimului pe o 

perioadă mai mare de cinci ani după împlinirea vârstei de 16 ani. 

 

O altă condiţie pentru pensia suplimentară este ca persoanei în cauză să i se fi creditat 

puncte de pensie timp de trei ani. 

Alocaţie de evaluare a muncii 

Alocaţia de evaluare a muncii (Arbeidsavklaringspenger) (care înlocuieşte alocaţia de 

reabilitare, prestaţiile din timpul reabilitării profesionale şi prestaţia de invaliditate 

temporară) este acordată persoanelor asigurate a căror capacitate de muncă este 

redusă cu cel puţin 50% din cauza unei boli, unui accident sau unei malformaţii. 

 

O persoană asigurată cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi 67 de ani are dreptul la 

alocaţia de evaluare a muncii dacă are reşedinţa în Norvegia şi a fost asigurată pe o 

perioadă de trei ani imediat înaintea solicitării prestaţiei. O perioadă de asigurare de 

un an este suficientă dacă solicitantul are capacitatea fizică şi mentală să desfăşoare o 

activitate profesională obişnuită pe parcursul anului respectiv. 

 

Alocaţia de evaluare a muncii are rolul de a compensa veniturile unei persoane în 

perioada de reabilitare, după expirarea perioadei de drept la prestaţii de boală în 

numerar. Prestaţia este acordată dacă persoana asigurată urmează un tratament activ 

sau măsuri de formare profesională sau dacă a încercat astfel de măsuri, este 

considerată în continuare ca având şanse de a fi încadrată în muncă şi este 

monitorizată de Biroul NAV. De exemplu, prestaţia se acordă şi în timpul perioadei de 

aşteptare, înaintea începerii măsurilor de reabilitare/tratamentului, şi după finalizarea 

tratamentului/reabilitării, înainte de găsirea unui loc de muncă adecvat. 

 

Cu condiţia ca prestaţia să fie necesară pentru a-i permite persoanei să revină la locul 

de muncă, aceasta poate fi acordată pentru o perioadă de până la patru ani. 

Prelungirea este posibilă în anumite circumstanţe. 

 

Alocaţiile suplimentare pot fi acordate pentru a compensa integral sau parţial 

cheltuielile suportate în legătură cu măsurile de formare profesională. 
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Prestaţie de bază 

Prestaţia de bază (Grunnstønad) are rolul de a acoperi cheltuielile suplimentare 

cauzate de boală permanentă, accident sau malformaţie. 

Prestaţie de asistenţă 

Prestaţia de asistenţă (Hjelpestønad) are rolul de a acoperi necesitatea de atenţie 

specială sau îngrijire medicală oferită de un îngrijitor neoficial. 

Ce se asigură? 

Pensie de invaliditate 

Sunt luate în considerare perioadele de asigurare viitoare şi punctele de pensie 

viitoare până în anul în care persoana respectivă atinge vârsta de 66 de ani. În cazul 

unor perioade anterioare petrecute în străinătate se aplică anumite limite. Punctele de 

pensie viitoare sunt calculate pe baza venitului anterior momentului în care a survenit 

invaliditatea. În caz contrar, pensia de bază şi pensia suplimentară sunt calculate în 

acelaşi mod ca pensiile pentru limită de vârstă în baza vechilor norme. Pentru o 

persoană pensionată necăsătorită sau o persoană pensionată a(l) cărei soţ/soţie nu este o 

persoană pensionată în baza regimului de asigurări naţionale, majorarea specială este 

egală cu cuantumul de bază. 

 

Reguli speciale, mai favorabile, se aplică la calcularea pensiei suplimentare pentru 

persoanele care s-au născut cu handicap sau în cazul cărora handicapul a apărut 

înaintea împlinirii vârstei de 26 de ani. Aceste prestaţii sunt prestaţii de tip 

necontributiv, finanţate prin subvenţii de stat. 

 

În cazul unei incapacităţi parţiale, pensia este redusă proporţional. 

 

O majorare de până la 50% din pensia de bază a pensionarului este, în anumite 

condiţii, acordată pentru soţul/soţia aflat(ă) în întreţinere. O majorare de până la 40% 

din cuantumul de bază poate fi acordată în anumite condiţii pentru fiecare copil cu 

vârsta sub 18 ani, aflat în întreţinere. 

Alocaţie de evaluare a muncii 

Alocaţia este plătită la o rată minimă reprezentând de două ori cuantumul de bază sau 

la o rată de 66% din venitul de la locul de muncă, până la de şase ori cuantumul de 

bază din anul anterior. Dacă rezultatul este mai favorabil, se utilizează o medie a 

venitului din ultimii trei ani. În plus, o majorare pentru copii de 27 NOK (3,58 EUR) 

este acordată pentru fiecare copil cu vârsta sub 18 ani aflat în întreţinere. Majorarea 

este plătită timp de cinci zile pe săptămână. 

Prestaţie de bază 

Prestaţia de bază este plătită la şase rate diferite în funcţie de nivelul de cheltuieli 

suplimentare, de la 7 572 NOK (1 000 EUR) la 37 860 NOK (4 998 EUR) pe an. 
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Prestaţie de asistenţă 

Rata standard pentru prestaţia de asistenţă este de 13 572 NOK (1 792 EUR). Pentru 

copii cu handicap având vârsta sub 18 ani, prestaţia poate fi plătită utilizând trei rate 

diferite mai ridicate, până la 81 432 NOK (10 751 EUR). 

 

Cum puteţi obţine prestaţii de invaliditate? 

Solicitările pentru prestaţii trebuie trimise Biroului NAV de la locul dumneavoastră de 

reşedinţă, şedere sau muncă. 
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Capitolul VI: Pensii şi prestaţii pentru limită de vârstă 

Când aveţi dreptul la prestaţii pentru limită de vârstă? 

Normele privind pensiile pentru limită de vârstă au fost revizuite. Plata flexibilă a 

pensiilor pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 62 de ani (cerinţe specifice 
privind nivelul de economii pentru pensii) şi ajustările în funcţie de speranţa de viaţă 

au fost introduse pentru toţi noii pensionari pentru limită de vârstă începând cu data 

de 1 ianuarie 2011, indiferent de vechile sau de noile norme. Pensia poate fi plătită 

integral sau parţial (20%, 40%, 50%, 60% sau 80%), iar activităţile remunerate şi 

pensiile pot fi combinate fără a se opera deduceri ale pensiei. 

 

Pensia pentru limită de vârstă este formată dintr-o pensie de bază în funcţie de 

reşedinţă, o pensie suplimentară în funcţie de veniturile obţinute şi o pensie minimă 

(vechile norme pentru persoanele născute înainte de 1954) şi dintr-o pensie în funcţie 

de veniturile obţinute şi o pensie garantată (noile norme pentru persoanele născute în 

1963 şi în anii următori). Persoanele născute între 1954 şi 1962 vor primi o pensie 

calculată proporţional în conformitate cu vechile şi noile norme. 

Pensie de bază 

Persoanele care au fost asigurate pentru o perioadă totală de trei ani între vârsta de 

16 ani şi anul celei de-a 66-a aniversări au dreptul la o pensie de bază. 

 

Pensia de bază (Grunnpensjon) este acordată indiferent de cuantumul venitului 

anterior sau contribuţiile plătite. Totuşi, pentru a o primi pensia integrală, persoana 

trebuie să fi fost asigurat(ă) timp de 40 de ani (respectiv, să aibă reşedinţa în 

Norvegia). Pentru perioade mai scurte, pensia este redusă proporţional. 

Pensie suplimentară 

Pentru o pensie suplimentară (Tilleggspensjon), punctele de pensie trebuie să fi fost 

creditate pentru trei ani calendaristici, iar pentru o pensie suplimentară integrală 

punctele de pensie trebuie să fi fost acordate timp de 40 de ani calendaristici. Dacă 

numărul de ani pe baza cărora poate fi plătită pensia este mai mic de 40, pensia este 

redusă proporţional. 

 

Punctele de pensie sunt creditate începând cu anul în care persoana asigurată 

împlineşte 17 ani şi până în anul în care împlineşte 75 de ani. Nu sunt creditate puncte 

de pensie pentru persoane active profesional cu un venit anual sub cuantumul de bază 

de 82 122 NOK (10 842 EUR). 

Pensie minimă 

Dacă sunteţi asigurat(ă), dar nu beneficiaţi de o pensie suplimentară sau aveţi o 

pensie suplimentară foarte mică, aveţi dreptul la o pensie minimă (Minste 

pensjonsnivå) în cadrul regimului de asigurare naţională. O pensie minimă integrală se 

plăteşte dacă perioada de asigurare este de cel puţin 40 de ani. Pensia minimă este 

redusă proporţional dacă perioada este mai scurtă. 
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Pensie în funcţie de veniturile obţinute 

Pensia în funcţie de veniturile obţinute (Inntektspensjon) se bazează pe economiile 

pentru pensii acumulate care reflectă veniturile realizate pe parcursul vieţii.  

 

Pensie garantată 

Persoanele care au fost asigurate o perioadă totală de trei ani între vârsta de 16 ani şi 

anul celei de-a 66-a aniversări a lor au dreptul la o pensie garantată. Un pensionar 

care are 40 de ani de asigurare este îndreptăţit la o pensie garantată integrală. Pensia 

garantată este redusă proporţional în cazul unei perioade mai scurte. 

Ce se asigură? 

Pensie de bază 

Pentru o persoană necăsătorită care beneficiază de pensie sau o persoană care 

beneficiază de pensie şi a cărei soţ/soţie nu beneficiază de pensie în cadrul regimului 

de asigurare naţională, pensia de bază integrală este egală cu cuantumul de bază 

pentru anul respectiv [82 122 NOK (10 842 EUR) la data de 1 mai 2012]. 

 

O majorare de până la 25% din pensia minimă este, în anumite condiţii, acordată 

pentru soţul/soţia aflat(ă) în întreţinere. O majorare de până la 20% din pensia 

minimă poate fi acordată în anumite condiţii pentru fiecare copil cu vârsta sub 18 ani, 

aflat în întreţinere. 

 

Dacă ambii soţi sunt pensionari, pensia de bază integrală este de 85% din cuantumul 

de bază pentru fiecare dintre aceştia. Acelaşi criteriu se aplică pentru partenerii de 

convieţuire care au fost anterior căsătoriţi sau au copii împreună. 

Pensie suplimentară 

Pensia suplimentară este calculată utilizând 20 de ani cu cele mai ridicate puncte de 

pensie. Cuantumul depinde de numărul de ani pe baza cărora se va acorda pensia şi 

de punctele de pensie anuale. Cea mai ridicată pensie posibilă la vârsta de 67 de ani 

pentru un pensionar singur, cu toate perioadele de venit din sistem, valabilă din 1992, 

(şi având în vedere cuantumul de bază la data de 1 mai 2012) este de 323 561 NOK 

(42 717 EUR) pe an înainte de ajustarea în funcţie de speranţa de viaţă. 

Pensie minimă 

Pentru o persoană necăsătorită care beneficiază de pensie şi care are cel puţin 40 de 

ani de asigurare numai pe baza reşedinţei, pensia minimă anuală este de 

162 615 NOK (21 469 EUR) la data de 1 mai 2012. Pensia minimă este stabilită cu mai 
multe rate, în funcție de starea civilă şi de venitul soţului/soţiei/partenerului de 

convieţuire. 

 

Pensie în funcţie de veniturile obţinute 

Economiile pentru pensii sunt acumulate cu 18,1% din venitul anual pe baza căruia se 

acordă pensia până la maxim de 7,1 ori cuantumul de bază mediu din anul în care 
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asiguratul împlineşte vârsta de 13 ani până în anul în care împlineşte 75 de ani. Pensia 
în funcţie de veniturile obţinute este stabilită pe baza economiilor pentru pensii din 

momentul acordării, pe baza vârstei şi a speranţei de viaţă rămase atunci când este 

iniţiată plata pensiei.  

 

Pensie garantată 

Pensia garantată se acordă în două rate diferite, în funcţie de starea civilă şi de venitul 

soţului/soţiei/partenerului de convieţuire. Pensia garantată este stabilită pe baza 

perioadei de asigurare şi nu depinde nici de venitul anterior şi nici de contribuţiile 

plătite. 

Cum puteţi obţine prestaţii pentru limită de vârstă? 

Solicitările pentru prestaţii trebuie trimise Biroului NAV de la locul dumneavoastră de 

reşedinţă, şedere sau muncă. 
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Capitolul VII: Prestaţii de urmaş 

Când aveţi dreptul la prestaţii de urmaş? 

Prestaţii de văduv(ă) 

Un soţ/soţie supravieţuitor/supravieţuitoare (sau un partener de convieţuire care a 

fost căsătorit sau are copii cu persoana decedată sau partenerul înregistrat 

supravieţuitor) cu vârsta sub 67 de ani are dreptul la prestaţii de pensie dacă 

acesta/aceasta este asigurat(ă), iar persoana decedată a fost asigurată şi a putut lucra 

timp de cel puţin trei ani imediat înaintea decesului. Soţul/soţia 

supravieţuitor/supravieţuitoare are, de asemenea, dreptul la prestaţii dacă persoana 

decedată a primit pensie o perioadă de cel puţin trei ani înaintea decesului. Dacă 

persoana decedată a primit o pensie suplimentară, nu este necesar ca soţul/soţia 

supravieţuitor/supravieţuitoare să fie asigurat(ă). În acest caz, se acordă, de 

asemenea, o pensie de bază corespunzătoare. Dacă supravieţuitorul sau persoana 

decedată a locuit în Norvegia timp de cel puţin 20 de ani, condiţia ca supravieţuitorul 

să fie asigurat pentru a fi acordată o pensie de bază este, de asemenea, anulată. 

 

Pensia de urmaş este acordată soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare etc., în 

cazul în care căsătoria a durat cinci ani sau supravieţuitorul are sau a avut copii cu 

persoana decedată sau îngrijeşte copiii persoanei decedate, iar durata căsătoriei 

împreună cu perioada de îngrijire după deces, este de cel puţin cinci ani. 

 

Soţul/soţia divorţat(ă) etc., care nu este recăsătorit(ă) în momentul decesului 

fostului/fostei soţ/soţii, are dreptul la prestaţii conform aceloraşi reguli, cu condiţia ca 

decesul să fi survenit într-un interval de cinci ani de la divorţ, iar căsătoria să fi durat 

cel puţin 25 de ani sau 15 ani dacă din căsătorie au rezultat copii. Plata prestaţiilor 

încetează dacă beneficiarul se recăsătoreşte. 

Pensie pentru copii 

Un copil cu vârsta sub 18 ani, care este asigurat şi are dreptul la prestaţii de pensie, 

va primi o pensie pentru copii (barnepensjon) dacă unul sau ambii părinţi au decedat, 

iar persoana decedată a putut munci şi a fost asigurată pe o perioadă de trei ani 

imediat anterior decesului. Copilul supravieţuitor are, de asemenea, dreptul la prestaţii 

dacă persoana decedată a primit pensie pe o perioadă de cel puţin trei ani imediat 

anterior decesului. Condiţia privind asigurarea nu este luată în considerare dacă 

persoana decedată a obţinut dreptul la o pensie suplimentară sau unul dintre părinţi 

(sau ambii) a(u) locuit în Norvegia timp de 20 de ani. Copiii care urmează o formă de 

învăţământ primesc pensia până la vârsta de 20 de ani dacă ambii părinţi sunt 

decedaţi. 

Ce se asigură? 

Prestaţii de văduv(ă) 

Pensia de urmaş este formată dintr-o pensie de bază şi o pensie suplimentară. Pensia 

suplimentară corespunde unui procent de 55% din drepturile persoanei decedate 

privind pensia pentru limită de vârstă sau pensia suplimentară de invaliditate. O 

majorare specială este acordată la fel ca în cazul pensiilor de invaliditate. 
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Dacă persoana decedată, ca urmare a duratei perioadei de asigurare, ar fi primit sau a 

avut o pensie de bază redusă, pensia de bază de urmaş este redusă proporţional. 

 

Pensia de urmaş face obiectul unei evaluări a venitului. Dacă soţul/soţia 
supravieţuitor/supravieţuitoare etc., are deja sau se preconizează că va avea un venit 

anual care depăşeşte 50% din cuantumul de bază, pensia va fi egală cu diferenţa 

dintre o pensie completă şi 40% din venitul în exces. 

 

O prestaţie provizorie este acordată soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare etc. 

care nu are dreptul la o pensie de urmaş şi care temporar nu se poate întreţine prin 

muncă. Prestaţia provizorie este stabilită conform aceloraşi reguli care se aplică pentru 

pensia de urmaş. 

 

Soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare poate avea, de asemenea, dreptul la o 

prestaţie de îngrijire a copilului. 

 

Atunci când soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare etc. trebuie să se mute pentru 

a-şi găsi un loc de muncă, se acordă ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor de 

mutare. 

 

Prestaţia de studii, prestaţia de îngrijire a copilului şi ajutoarele de acoperire a 

cheltuielilor pentru mutare pot fi acordate chiar dacă persoana decedată nu a 

îndeplinit cerinţele privind perioada de asigurare de trei ani imediat înainte de situaţia 

neprevăzută, cu condiţia ca supravieţuitorul să fie asigurat şi să aibă dreptul la 

prestaţii de pensie. 

Pensie pentru copii 

Dacă unul dintre părinţi a decedat, pensia anuală integrală pentru copii acordată 

primului copil este egală cu 40% din cuantumul de bază, iar cea acordată fiecărui copil 

născut ulterior primului este de 25% din cuantumul de bază. 

 

Dacă ambii părinţi au decedat, primul copil primeşte o pensie pentru copii egală cu 

pensia de urmaş care ar fi fost plătită părintelui care ar fi avut dreptul la pensia cu 

valoarea cea mai mare. Pensia integrală pentru copii acordată celui de-al doilea copil 

este egală cu 40% din cuantumul de bază, iar cea acordată fiecărui copil născut 

ulterior celui de-al doilea este de 25% din cuantumul de bază. 

 

Atunci când există doi sau mai mulţi copii, pensiile sunt adunate şi împărţite în mod 

egal între copii. 

 

O pensie pentru copii este acordată la o rată redusă în conformitate cu reducerea la 

care ar fi supusă o posibilă pensie de bază pentru soţul/soţia 

supravieţuitor/supravieţuitoare din cauza perioadelor de asigurare incomplete. 

Ajutor de deces 

O sumă forfetară, de maximum 20 652 NOK (2 727 EUR), sub rezerva evaluării 

resurselor, poate fi acordată în cadrul regimului de asigurare naţională în caz de 

deces, pentru a acoperi cheltuielile legate de înmormântare. Această prestaţie nu face 

obiectul evaluării resurselor dacă persoana decedată a avut vârsta sub 18 ani. 
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Cum puteţi obţine prestaţii de urmaş? 

Solicitările pentru prestaţii trebuie trimise Biroului NAV de la locul dumneavoastră de 

reşedinţă, şedere sau muncă. 
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Capitolul VIII: Prestaţii pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale 

Când aveţi dreptul la prestaţii? 

Toţi angajaţii sunt asiguraţi în sensul compensării integrale în cazul pierderii veniturilor 

sau în cazul cheltuielilor printr-un sistem structurat pe două niveluri: 

 

▪ gama completă a prestaţiilor din cadrul regimului de asigurare naţională 

(folketrygden) cu prevederi mult mai favorabile în anumite aspecte. Pe lângă 

angajaţi, acest regim se aplică şi pescarilor (chiar şi în cazul în care sunt persoane 

care desfăşoară activităţi independente), recruţilor, studenţilor şi stagiarilor; 

▪ o asigurare obligatorie pentru accidente de muncă (yrkesskadeforsikring) 

administrată de societăţi de asigurare private, cu compensaţii individuale şi/sau 

indemnizaţii în sumă forfetară pentru acoperirea pierderilor de venituri şi a 

cheltuielilor care nu sunt compensate prin regimul de asigurare naţională. 

 

Ambele niveluri oferă compensaţii pentru pierderi fără caracter economic 

(ménerstatning). 

 

Persoanele care desfăşoară activităţi independente pot încheia o asigurare voluntară în 

cadrul regimului de asigurare naţională, în cazul în care nu au o asigurare obligatorie, 

în conformitate cu dispoziţiile care se aplică categoriilor specifice de persoane care 

desfăşoară activităţi independente. 

Ce se asigură? 

Regimul de asigurare naţională 

Se pot aplica, de asemenea, regulile generale aplicabile pentru tratamentul medical, 

prestaţiile de boală în numerar, prestaţiile/pensiile de invaliditate, prestaţiile/pensiile 

de urmaş. Beneficiarul are dreptul la astfel de prestaţii, deşi în termeni mult mai 

favorabili, astfel cum se arată mai jos. 

 

În ceea ce priveşte pensiile, prestaţiile nu sunt reduse ca urmare a lipsei perioadelor 

de asigurare (venituri insuficiente sau perioade de aşteptare neîndeplinite), ci sunt 

întotdeauna acordate la rata integrală. 

 

O pensie de invaliditate poate fi acordată chiar şi în cazul în care capacitatea de a 

obţine venituri nu s-a redus cu mai mult de 30% (spre deosebire de regula generală 

privind o reducere minimă de 50%) etc. 

 

O pensie de văduv(ă) este acordată indiferent de durata căsătoriei şi poate fi, de 

asemenea, acordată unei persoane care nu a fost căsătorită şi nu a convieţuit cu 

persoana decedată, cu condiţia ca persoana respectivă să se fi aflat în întreţinerea 

persoanei decedate şi să aibă în grijă copiii persoanei decedate. O pensie pentru copii 

poate fi acordată până în momentul în care copilul atinge vârsta de 21 de ani dacă 

acesta încă urmează o formă de învăţământ (în mod normal, pensia este acordată 

până la vârsta de 18 ani sau 20 de ani în cazul în care copilul şi-a pierdut ambii 

părinţi). 
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În plus, beneficiarul nu trebuie să contribuie la costurile legate de asistenţă medicală, 

medicamente sau produse medicale. 

 

În ceea ce priveşte dreptul la prestaţii de boală în numerar, pentru accidente de 

muncă, nu se aplică o perioadă de aşteptare Prestaţiile vor fi, de asemenea, calculate 

în cel mai favorabil mod, corespunzând cel puţin nivelului de venit al beneficiarului în 

momentul la care a avut loc accidentul. 

Beneficiarul poate primi, de asemenea, o compensaţie pentru pierderi fără caracter 

economic, la o valoare maximă de 75% din cuantumul de bază pe an. Beneficiarul 

poate opta pentru plata acestei compensaţii în sumă forfetară. 

Asigurare împotriva accidentelor de muncă 

În cazul unei incapacităţi temporare sau permanente, asigurarea împotriva 

accidentelor de muncă se adaugă la prestaţiile din cadrul regimului de asigurare 

naţională, astfel cum este necesar, pentru asigurarea compensaţiei integrale. 

 

În cazul unor accidente de muncă ce au avut ca urmare decesul persoanei asigurate, 

indemnizaţiile în sumă forfetară vor fi plătite soţului/soţiei 

supravieţuitor/supravieţuitoare/partenerului de convieţuire şi orfanilor, în funcţie de 

vârsta persoanei decedate, respectiv a copilului. 

Cum puteţi obţine prestaţii? 

În cadrul regimului de asigurare naţională, angajatorii au obligaţia de a înştiinţa 

Administraţia pentru Muncă şi Protecţie Socială cât mai curând posibil cu privire la 

evenimentele care pot constitui un accident de muncă. Caracterul profesional al 

accidentului trebuie confirmat de Administraţia pentru Muncă şi Protecţie Socială. 

 

Solicitările pentru compensaţii în temeiul asigurării împotriva accidentelor de muncă 

(yrkesskadeforsikring) trebuie trimise societăţii de asigurări în termen de trei ani de la 

sfârşitul anului calendaristic în care persoana asigurată îşi poate redacta şi prezenta 

cererea. 
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Capitolul IX: Prestaţii familiale 

Când aveţi dreptul la prestaţii familiale? 

Prestaţie pentru copii 

Prestaţia pentru copii (barnetrygd) este acordată pentru copiii care au reşedinţa în 

Norvegia şi care au vârsta sub 18 ani. 

Prestaţii în numerar pentru familii cu copii mici 

Prestaţia în numerar (kontantstøtte) este acordată pentru copiii care au reşedinţa în 

Norvegia şi care au vârsta între un an şi trei ani. Cea mai importantă condiţie pentru 

primirea ratei integrale a prestaţiei în numerar este ca respectivul copil să nu se afle 

într-un centru de îngrijire de zi subvenţionat de stat. 

Ce se asigură? 

Prestaţie pentru copii 

Prestaţia pentru copii este egală cu 970 NOK (128 EUR) pe lună pentru fiecare copil. 

În zonele cele mai nordice, inclusiv Svalbard, se plăteşte o majorare suplimentară 

(finnmarkstillegg/Svalbardtillegg) de 320 NOK (42 EUR) pentru fiecare copil. 

 

Părinţii singuri au dreptul la prestaţie pentru copii pentru încă un copil decât au 

efectiv. 

 

Pe lângă prestaţiile normale pentru copii, sunt disponibile majorări pentru şomeri, 

pensionari (pe baza evaluării resurselor) şi orfani. 

Prestaţii în numerar pentru familii cu copii mici 

Rata prestaţiei în numerar pentru familii cu copii mici variază în funcţie de intervalul 

stabilit pentru îngrijirea copilului într-un centru de îngrijire de zi subvenţionat. Rata 

integrală este plătită în cazul în care copilul nu se află într-un astfel de centru de 

îngrijire de zi, iar atunci când copilul se află într-un centru de îngrijire de zi 

subvenţionat timp de mai puţin de 33 de ore pe săptămână se aplică rate reduse. 

Dacă intervalul stabilit pentru un centru de îngrijire de zi subvenţionat depăşeşte 33 

de ore pe săptămână, nu se plătesc prestaţii. 

Alte prestaţii 

Prestaţia de îngrijire a copilului este acordată atunci când copilul trebuie supravegheat 

de o altă persoană în timpul programului de lucru sau cursurilor de formare. 

Cuantumul prestaţiei este stabilit la 64% din cheltuielile efective de îngrijire a copilului 

până la un anumit plafon anual. Atunci când salariul depăşeşte de şase ori cuantumul 

de bază, nu mai există dreptul la prestaţii de îngrijire a copilului. 

 

Pentru prestaţiile parentale şi ajutorul de maternitate, consultaţi secţiunea despre 

prestaţiile familiale. 
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Cum puteţi obţine prestaţii familiale? 

Solicitările pentru prestaţii trebuie trimise Biroului NAV de la locul dumneavoastră de 

reşedinţă, şedere sau muncă. 
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Capitolul X: Şomaj 

Când aveţi dreptul la prestaţii de şomaj? 

Dacă sunteţi în şomaj, puteţi primi prestaţii zilnice în numerar pentru a compensa 

pierderile de venit cauzate de şomaj. Programul de lucru trebuie să fi fost redus cu cel 

puţin 50% comparativ cu programul de lucru anterior. 

 

Venitul obţinut anterior este o condiţie pentru dreptul la prestaţiile zilnice în numerar. 

Trebuie să fi obţinut venituri din muncă reprezentând de cel puţin 1,5 ori cuantumul 

de bază în timpul anului calendaristic precedent, sau venituri din muncă reprezentând 

cel puţin de trei ori cuantumul de bază în ultimii trei ani calendaristici. 

 

Persoana asigurată trebuie să fie un solicitant de locuri de muncă de bună credinţă, 

respectiv să fie aptă de muncă şi înregistrată la Biroul NAV. Persoanele asigurate 

trebuie să fie disponibile imediat şi pentru orice tip de activitate pe bază de fracţiune 

de normă sau cu normă întreagă sau pentru orice măsură privind piaţa muncii în orice 

parte a Norvegiei, pe care o pot îndeplini din punct de vedere fizic şi psihic. 

 

Persoanele care nu îndeplinesc integral cerinţele de disponibilitate din cauza unor 

circumstanţe precum vârsta, sănătatea sau obligaţii legate de persoane aflate în 

întreţinere pot avea, de asemenea, dreptul la prestaţii de şomaj. Poate fi impusă o 

perioadă de aşteptare prelungită sau prestaţiile pot fi temporar suspendate dacă se 

consideră că persoana în cauză este şomeră din propria alegere, adică dacă a 

demisionat voluntar, a refuzat să ocupe un loc de muncă adecvat, a refuzat să 

participe la măsuri privind piaţa muncii sau nu s-a prezentat la Biroul NAV atunci când 

a fost chemată. 

Ce se asigură? 

Prestaţiile zilnice în numerar sunt acordate dacă aţi fost în şomaj timp de trei din 

ultimele cincisprezece zile şi aţi fost înregistrat(ă) la Biroul NAV. 

 

Prestaţiile zilnice în numerar sunt calculate pe baza venitului din muncă şi venitului din 

prestaţiile zilnice în numerar în timpul şomajului, bolii, maternităţii şi adopţiei. 

Compensaţia pentru şomaj este, de obicei, egală cu aproximativ două treimi din 

venitul anterior. Baza de calcul este reprezentată de venitul din anul calendaristic 

precedent sau, dacă este mai avantajos, venitul mediu din ultimii trei ani 

calendaristici. Baza maximă a prestaţiei este de şase ori cuantumul de bază 

[492 732 NOK (65 051 EUR)]. Rata prestaţiei este de 0,24% din baza de calcul pe zi şi 

este plătită cinci zile pe săptămână. Astfel, în mod normal, compensaţia anuală 

rezultată reprezintă 62,4% din baza de calcul. 

 

O majorare de 17 NOK (2,24 EUR) pe zi este acordată pentru fiecare copil cu vârsta 

sub 18 ani aflat în întreţinere. 

 

O majorare de concediu este acordată beneficiarilor care au primit prestaţii pe o 

perioadă mai lungă de opt săptămâni în timpul anului calendaristic precedent. Aceasta 

este egală cu 9,5% din prestaţiile de şomaj primite în anul respectiv. 
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Perioada în care puteţi primi prestaţii depinde de salariul anterior. Dacă salariul 

dumneavoastră reprezintă cel puţin dublul cuantumului de bază, perioada pe care se 

acordă prestaţii va fi de 104 săptămâni (doi ani). 

 

Veniturile mai mici decât dublul cuantumului de bază determină o perioadă de prestaţii 

de 52 de săptămâni (1 an). După ce perioada iniţială de prestaţii expiră, poate fi 

acordată imediat o nouă perioadă de prestaţii, cu condiţia ca cerinţele privind venitul 

anterior să fie din nou îndeplinite. 

 

Cum puteţi obţine prestaţii de şomaj? 

Solicitările pentru prestaţii de şomaj trebuie trimise Biroului NAV. 
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Capitolul XI: Resurse minime 

Când aveţi dreptul la prestaţii pentru resurse minime? 

Asistenţă socială financiară 

Asistenţa socială financiară are rolul de a asigura subzistenţa persoanelor care nu 

dispun de suficiente resurse pentru satisfacerea nevoilor de bază prin muncă sau prin 

alte prestaţii financiare. 

 

Nu există cerinţe privind naţionalitatea, dar este necesară reşedinţa legală în 

Norvegia, şi nu există condiţii de vârstă. Totuşi, în practică, alocaţia este rareori 

oferită personal copiilor cu vârsta sub 18 ani, deoarece se presupune că întreţinerea 

acestora este responsabilitatea părinţilor. 

 

Asistenţa financiară socială face obiectul unei evaluări a resurselor; cuantumul 

acesteia se reduce în funcţie de toate tipurile de venituri obţinute din muncă sau 

ajutor social pe care le primiţi. Vi se poate solicita vânzarea unor bunuri sau 

proprietăţi imobiliare care nu sunt necesare pentru subzistenţa dumneavoastră sau a 

familiei dumneavoastră. În cazul în care cheltuielile casnice sunt disproporţionat de 

ridicate şi mai ridicate decât vă puteţi permite pe termen lung, poate fi impusă 

condiţia de reducere a cheltuielilor casnice prin mutarea într-un apartament/într-o 

casă care să implice cheltuieli mai mici. 

 

În plus, trebuie să vă căutaţi un loc de muncă sau să participaţi la activităţi care au ca 

scop încadrarea în muncă (de exemplu, cursuri de formare) adecvate situaţiei 

dumneavoastră. 

Regim de alocaţii suplimentare 

Orice persoană care a ajuns la vârsta pensionării şi are reşedinţa permanentă în 

Norvegia este eligibilă în cadrul regimului de alocaţii suplimentare. Scopul acestui 

regim este de a oferi sprijin financiar persoanelor în vârstă cu perioade reduse de 

asigurare în cadrul regimului de asigurare naţională generală. 

 

De regulă, în regimul general de asigurare socială sunt incluse toate persoane cu 

reşedinţa în Norvegia. Cu toate acestea, deoarece sunt necesari 40 de ani de reşedinţă 

înaintea împlinirii vârstei de 67 de ani pentru obţinerea unei pensii integrale pe baza 

reşedinţei, este posibil ca persoanele care au locuit în Norvegia pe o perioadă mai 

scurtă să nu îndeplinească criteriile pentru o pensie din care să îşi poată asigura 

întreţinerea. Regimul are ca scop garantarea unui venit minim (mijloacele necesare de 

subzistenţă) pentru persoanele care au atins vârsta de 67 de ani şi nu beneficiază de o 

pensie suficientă sau care nu dispun de alte resurse deoarece au locuit în Norvegia 

mai puţin de 40 de ani. 

 

Alocaţia face obiectul unei evaluări stricte a resurselor şi va fi redusă dacă persoana 

sau soţul/soţia/partenerul de convieţuire dispune de alte venituri din muncă sau 

capital sau pensii din Norvegia sau din străinătate. În plus, veniturile din capital şi alte 

bunuri în proprietate pot fi, de asemenea, luate în considerare. 
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Ce se asigură? 

Asistenţă financiară socială 

Nu există un cuantum fix al nivelului minim al prestaţiei. Prestaţia trebuie stabilită 

totuşi la un nivel care îi asigură solicitantului „o viaţă decentă” sau un „venit minim 

decent”. 

 

Orientările guvernamentale identifică tipurile de cheltuieli pentru care trebuie să se 

acorde sprijin şi stabilesc cuantumul rezonabil al alocaţiei de subzistenţă. Se acordă 

atenţie celor mai obişnuite cheltuieli din viaţa de zi cu zi: alimente şi băuturi, 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole de igienă, abonament TV, ziare, telefon şi 

internet, cheltuieli în legătură cu participarea la activităţi de agrement şi costuri de 

transport. Costurile pentru locuinţă, căldură/electricitate şi mobilă nu sunt incluse, dar 

sunt luate în considerare de la caz la caz. 

 

Cuantumul efectiv al prestaţiei variază în funcţie de numărul de membri ai familiei, 

venitul familial şi decizia luată în fiecare caz. 

 

Asistenţa financiară socială se acordă pe perioadă nelimitată, atât timp cât condiţiile 

de acordare sunt îndeplinite. 

Regim de alocaţii suplimentare 

Cuantumul maxim al alocaţiei este stabilit la nivelul ratei minime a pensiei acordate în 

baza sistemului de asigurări sociale. 

Cum puteţi obţine prestaţiile pentru resurse minime? 

Asistenţa financiară socială este administrată de Biroul NAV la care trebuie depusă 

cererea. Fiecare caz trebuie examinat individual. Dreptul este stabilit pe baza unei 

solicitări scrise şi documentaţiei însoţitoare. 

 

Beneficiarii alocaţiei suplimentare trebuie să îşi reînnoiască solicitarea o dată pe an, 

prezentându-se la Biroul NAV. 



 
Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune 

 Drepturile dumneavoastră de securitate socială în Norvegia 

Iulie 2012  28 

Capitolul XII: Îngrijire pe termen lung 

Când aveţi dreptul la îngrijire pe termen lung? 

Prestaţiile de îngrijire pe termen lung sunt disponibile pentru toate persoanele cu 

reşedinţa în Norvegia pentru care s-a stabilit necesitatea îngrijirii pe termen lung. 

Acestea nu fac obiectul evaluării resurselor, condiţiilor de vârstă sau duratei minime 

de afiliere. 

 

Pentru a beneficia de servicii de asistenţă medicală pe termen lung, pacientul trebuie 

să aibă nevoie de „asistenţă medicală necesară”, în afara intervenţiei imediate. 

 

Pentru a beneficia de servicii sociale pe termen lung, clientul trebuie să aibă nevoi 

speciale de ajutor din cauza bolii, handicapului, vârstei etc. De asemenea, clientul 

trebuie să fie complet dependent de ajutor de ordin practic sau personal pentru a-şi 

putea desfăşura activităţile obişnuite ale vieţii de zi cu zi. 

 

Prestaţiile în numerar sunt disponibile pentru persoane cu handicap care au nevoie de 

îngrijire (prestaţie de bază şi prestaţie de asistenţă) şi pentru anumiţi îngrijitori 

neoficiali (prestaţii în numerar discreţionare). 

Ce se asigură? 

Prestaţii în natură 

Serviciile de asistenţă medicală pe termen lung sunt furnizate fie acasă, fie sub forma 

unui loc într-un azil sau într-un centru de îngrijire pe timp de zi şi de noapte. 

 

Serviciile sociale pe termen lung includ asistenţă personală şi practică la domiciliu, 

internare pe termen scurt într-un azil ca măsură de ajutor pentru familiile pacienţilor 

îngrijiţi la domiciliu şi îngrijire cu cazare pentru persoane în vârstă şi cu handicap. 

Prestaţii în numerar 

Prestaţiile în numerar sunt furnizate suplimentar faţă de prestaţiile în natură. 

 

Prestaţia în numerar discreţionară este plătită de către municipalitate unui îngrijitor 

neoficial în cazul căruia îngrijirea pe care o oferă reprezintă o sarcină deosebit de 

dificilă. Autorităţile locale vor decide pentru fiecare îngrijitor în parte dacă „îngrijirea 

pe care o oferă reprezintă o sarcină deosebit de dificilă”. Autorităţile locale stabilesc, 

de asemenea, cuantumul prestaţiei. 

Prestaţie de bază şi prestaţie de asistenţă 

Consultaţi secţiunea despre invaliditate. 
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Cum puteţi beneficia de îngrijire pe termen lung? 

Trebuie depusă o cerere la municipalitatea locală. Municipalitatea ia, de obicei, decizii 

privind îngrijirea pe termen lung pe baza evaluării făcute de medici şi/sau alte 

persoane calificate (de exemplu, fizioterapeuţi) privind necesitatea serviciilor. 

 

Îngrijirea la domiciliu şi asistenţa personală sunt gratuite. Pentru alte servicii la 

domiciliu, există taxe limitate aferente participării la costuri. Pentru îngrijire într-un 

azil pe termen lung, pacientul trebuie să plătească 75% din venit, între 6 800 NOK 

(898 EUR) şi 82 122 NOK (10 842 EUR) şi 85% din orice venit care depăşeşte 

plafonul, până la costul complet al locului în azil. 
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Anexa: Adrese şi site-uri utile 

 

Informaţii mai detaliate privind condiţiile de calificare şi prestaţiile individuale de 

securitate socială din Norvegia pot fi obţinute de la institutele publice care 

administrează sistemul de protecţie socială. 

 

Pentru probleme de securitate socială care privesc mai multe ţări ale UE, puteţi căuta 

o instituţie de contact în registrul public al instituţiilor europene de securitate socială 

menţinut de Comisia Europeană şi disponibil la: http://ec.europa.eu/social-security-

directory. 

 

Solicitările de informaţii privind efectul asupra prestaţiilor de asigurare în două sau 

mai multe state membre trebuie adresate către: 

 

Ministerul Muncii: 

Arbeidsdepartementet 

PB 8019 Dep. 

0030 OSLO 

http://www.ad.dep.no 

 

Ministerul Sănătăţii şi Serviciilor de Asistenţă: 

Helse- og Omsorgsdepartementet 

PB 8011 Dep. 

0030 OSLO 

http://www.hod.dep.no 

 

Ministerul Copiilor, Egalităţii şi Incluziunii Sociale: 

Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartmentet 

PB 8036 Dep. 

0030 OSLO 

http://www.bld.dep.no 

 

Direcţia pentru muncă şi protecţie socială: 

Arbeids- og Velferdsdirektoratet 

PB 5 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Tel.: +47 21 07 00 00 

http://www.nav.no 

 

Direcţia de sănătate 

Helsedirektoratet 

PB 7000 St Olavs plass 

0130 Oslo 

http://www.helsedirektoratet.no 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://ec.europa.eu/social-security-directory
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Biroul naţional NAV pentru asigurări sociale în străinătate: 

NAV Internasjonalt 

PB 8138 Dep. 

0033 OSLO 

Tel.: +47 23 31 13 00 

Fax: +47 23 31 13 01 

E-mail: nav.internasjonalt@nav.no 

http://www.nav.no 

 

NAV Pensii Oslo 

NAV Pensjon Oslo 

PB 6600 Etterstad 

0607 OSLO 

Tel.: +47 55 55 33 34 

Fax: +47 21 06 91 01 

E-mail: nav.pensjon.oslo@nav.no 

http://www.nav.no  

 

Administraţia Economică pentru Sănătate 

Biroul regional Oslo/Afaceri externe 

HELFO Utland 

P.O Box 6721 Etterstad 

N-0609 Oslo 

http://www.helfo.no 

 

 


