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Aplicație pentru Indemnizația de Șomaj  (Jobseeker) - UP1 JBSE (traducere) 

 

Care este indemnizația solicitator de locuri de muncă? 

 
Indemnizația de șomaj (JB) oferă sprijin pentru venituri persoanelor fizice autorizate care sunt șomere și care nu 

mai pot munci ca persoane fizice autorizate și au plătit contribuțiile de PRSI clasa S. 

 

 

Cine poate obține alocația sau prestația solicitantului locurilor de muncă? 

 
1. Puteți fi eligibil pentru indemnizația de șomaj dacă aveți peste 18 ani și sub 66 de ani și: 

• Ați plătit cel puțin 156 contribuții PRSI de angajare la clasa S 

Sau 

• Ați plătit cel puțin 104 contribuții PRSI la activități independente la clasa A sau H  

Și 

• Ați plătit cel puțin 52 de contribuții PRSI de angajare la clasa S sau ați contribuit la credite în 

anul fiscal de referință.  

(Anul fiscal de referință este cel de-al doilea ultimul an fiscal completat. De exemplu, pentru o cerere în 2019 al 

doilea ultim an fiscal complet este 2017). 

2. Ai întrerupt activitatea de persoană fizică autorizată, și 

3. Cauți cu adevărat munca si ești disponibil pentru munca cu norma întreagă 

 

Cum voi fi plătit? 
 

indemnizația de șomaj va fi plătită în oficiul poștal local sau în contul bancar. Rata se va baza pe câștigurile dvs. 

în anul fiscal de referință.  

 

De asemenea, puteți beneficia de creșteri pentru: 

• Soțul / soția 

• Partener civil 

• Partener 

• Co-locuitor sau 

• Copiii voștri 

 

Cât va dura plata? 

 

Indemnizația de șomaj va dura 6 sau 9 luni. Numărul de luni depinde de valoarea totală a contribuții PRSI 

pe care le-ați plătit în perioada muncii. 

 

Pentru a fi eligibil pentru această schemă timp de 9 luni, trebuie să aveți vârsta peste 18 ani și sub 66 de ani și: 

• Ați plătit cel puțin 260 de contribuții PRSI de angajare la clasa S 

 

Pentru a fi eligibil pentru această schemă timp de 6 luni, trebuie să aveți vârsta peste 18 ani și sub 66 de ani și: 

• Ați plătit mai puțin de 156 de contribuții PRSI de angajare la clasa S 

 

Indemnizația pentru solicitanții de locuri de muncă va dura atât timp cât veți continua să îndepliniți condițiile 

schemei. Trebuie să fii disponibil căutați și căutați cu adevărat o muncă cu normă întreagă și satisfaceți un test 

resurselor financiare. 

 

Unde pot afla mai multe informații și cum pot aplica? 

 
Dacă doriți să aflați mai multe despre alocația sau indemnizația solicitantului de locuri de muncă, trebuie să 

contactați centrul dvs. local sau sucursală al Social Welfare / Intreo. Ei vor explica modul în care procesul 
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De completat cu pix cu cerneală neagră 
De completat cu LITERE MAJUSCULE (DE TIPAR) 

 

Partea 1  Detaliile tale personale și ale soției/soțului sau partenerului  (dacă dorești să aplici și 

pentru acestea) 

 

 

1. Te rog scrie Aplicant Soț/Soție, partener 

Numărul PPS   

Prenumele   

Numele   

Numele avut la naștere   

Numele la naștere al mamei   

Adresa   

Codul poștal   

Număr mobil   

Adresa email   

Naționalitatea   

Ocupația de bază   

Data de naștere (ziua, luna, anul)   

 

2. Ești  Singur(ă)  Concubinaj  Căsătorit(ă) 

Separat(ă)  Divorțat(ă)  Văduv(ă) 

Parteneriat civil Fost parteneriat civil Parteneriat civil supraviețuitor 
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Partea 2  Cererea pentru șomaj 

 

Chiar dacă unele întrebări apar ai fi identice, completați toate detaliile cerute cu atenție 

3. Ai depus cerere pentru șomaj în ultimii 5 ani  Da  Nu 

Dacă da, completează întrebarea 3a 

Dacă nu, completează de la întrebarea 4 

 

3a. Ai primit ajutor pentru minim 12 luni sau peste? Da  Nu 

 

4. Ai fost în schemele CE (Community Employment) în ultimii 5 ani  Da  Nu 

Dacă da, completează întrebarea 4a 

Dacă nu, completează de la întrebarea 5 

 

4a. Ai fost în această schemă pentru 12 luni sau peste? Da  Nu 

 

5. Care categorie se aplică ție  Fără educație liceală sau terminat școala până la 15 ani 

Terminat școala între 16-17 ani fără diplomă de 

bacalaureat 

Absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat 

Absolvent de școala postliceală sau facultate 

 

6. Ai terminat un curs de calificare sau ucenicie Da  Nu 

(calificat sau certificare) 

 

7. Care este populația zonei în care locuiești   

Zonă rurală (izolată) 

La sat (până la 2000 locuitori) 

Oraș (între 2000 la 10000 locuitori) 

Oraș mare sau municipiu (peste 10000 locuitori) 

 

8. Când ai fost ultima dată plătit ca angajat (employee) sau self-employed (persoană fizică autorizată)? 

Încă angajat – mergi la întrebarea 8a 

În ultima lună – mergi la întrebarea 8b 

În ultimul an – mergi la întrebarea 8b 

În ultimi 5 ani – mergi la întrebarea 8b 

Peste 5 ani – mergi la întrebarea 8b 

Niciodată – mergi la întrebarea 10 

 

Pagina 4 

 

http://www.mediaros.com/
mailto:info@mediaros.com


©MediaRos Ltd – www.mediaros.com  - M: 0857306357  Email: info@mediaros.com 

Partea 2 (continuare)  Cererea pentru șomaj 

 

8a. Dacă ești încă angajat de cât timp ești angajat alege o opțiune care este corectă din 5 opțiuni 

 

8b. Dacă nu ești angajat, cât timp am muncit angajat  alege o opțiune care este corectă din 5 opțiuni 

 

9. Dacă ești încă angajat care este venitul brut (gross income)  

(venitul brut săptămânal este cel realizat înainte de impozitare, PRSI; USC; sindicat etc) 

 

Dacă nu mai ești angajat, care a fost venitul tău brut 

 

10. Ai la dispoziție mașină, van sau motocicletă?  Da  Nu 

 

11. Locuiești la o distanță mică de transport public?  Da  Nu 

 

12. Te-ai gândit să te muți pentru a putea munci?  Da  Nu 

 

13. Ai probleme cu cititul și/sau scrisul sau/și matematica? Da  Nu 

 

14. În general care este starea ta de sănătate ?  Cum o apreciezi? 

Foarte bună  Rea 

Bună   Foarte rea 

Moderată 

 

15. Cât de bine vorbești limba engleză?  Foarte bine  Puțin 

Bine   Nu vorbesc deloc 

 

16. În care țară ai fost născut? 

Pagina 5 

http://www.mediaros.com/
mailto:info@mediaros.com


©MediaRos Ltd – www.mediaros.com  - M: 0857306357  Email: info@mediaros.com 

Partea 3 Detaliile activității de persoană fizică autorizată (self-employment) 

 

17. Te rog scrie: 

- Numele de afacere 

- Numărul de înregistrare ca angajator (de la Revenue) 

- Adresa afacerii 

- Activitatea afacerii 

 

18. Când s-a încheiat activitatea ta ?    ziua / luna / anul 

 

19a. De ce s-a încheiat activitatea ta? 

Explică 

19b. S-a încheiat activitatea temporar sau ca urmare a unui sezon (agricultură)? 

Da   Nu 

 

20. Ai un certificat de atestare fiscală (Tax Clearance Certificate) de la Revenue?  Da  Nu 

 

Dau acordul unui ofițer de social să verifice certificatul de atestare fiscală la Revenue  Da Nu 

 

Numărul de acces (TCAN) 

Numărul de certificat de atestare fiscală 

(cine are așa ceva știe despre ce este vorba, altfel contactați contabilul vostru) 
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Partea 4 Detaliile adiționale ale activității de angajare (employment)  

 

21. Care este statutul angajării tale  Muncesc cu normă întreagă 

Muncesc ocazional 

CE/SOLAS/TUS 

Niciodată nu am muncit 

Muncesc cu jumătate de normă 

Self-employed (persoană fizică autorizată) 

Altele:  (disability, illness, carer, etc) 

 

 

22. Te rog scrie: 

- Numele angajatorului prezent / ultimul angajator 

- Adresa angajatorului 

- Ocupația ta 

- Datele angajării 

o De la 

o Până la 

- Tipul de muncă    - număr ore zilnic  - număr zile săptămânal 

 

Dacă ești încă angajat scrie detaliile complete aici 
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Partea 4 (continuare) Detaliile adiționale ale activității de angajare (Employment)  

 

23a. Ai fost în altă angajare în ultimii 2 ani în Irlanda? Da  Nu 

 Dacă da, te rog scrie: 

 Numele angajatorului 

 Adresa angajatorului 

 

 

23b. Ai avut altă angajare în ultimi 2 ani în alt stat UE? Da  Nu 

Dacă da, te rog scrie: 

 Țara UE 

 Numărul de asigurări sociale (CNP/IDNP) 

 

24. Te rog scrie 

 

Tipul de muncă dorit?    Scrie exact ce cauți de muncă 

Ești disponibil pentru muncă cu normă întreagă?  Da   Nu 

Îți cauți loc de muncă cu normă întreagă?   Da   Nu 

Vei fi dispus să accepți orice alt tip de muncă?  Da   Nu 

Dacă nu, te rog scrie detalii 
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Partea 5   Detaliile disponibilității / efortului de a găsi de muncă 

 

 

25. Ești în acest moment înregistrat la școală, colegiu sau universitate? Da  Nu 

Dacă da, scrie 

Numele școlii 

Numele cursului 

Ce tip de student ești?  Normă întreagă (zi)  Part time Seral  Online 

Orele de cursuri 

Când se va termina cursul? 

Intenționezi să continu cursurile în anul școlar următor?   Da  Nu 

 

26. Ai primit sau aplicat recent pentru asistență socială în IRL sau din alt stat membru UE?   Da   Nu 

Dacă da, te rog scrie: 

Tipul plății 

Număr cerere 

Suma săptămânală 

Sursa plății 

Țara care plătește 

 

27. Este cineva care a aplicat pentru tine ca persoană dependentă adultă la cererea lor de asistență 

socială?       Da  Nu 

 Dacă da, te rog scrie: 

 Tipul plății 

 Numele complet al acestora 

 Suma săptămânală 

 Numărul PPS al acestora 
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Partea 6  Detaliile veniturilor soțului/soției sau partenerului 

 

28. Dorești să aplici și pentru soțul/soția sau partenerul?  Da  Nu 

 Dacă da, răspunde la întrebările 29 la 35 

 Dacă nu, mergi la întrebarea 36. 

 

29. Au aceștia cont bancar în Irlanda sau orice altă țară, sau sume economisite în cash/numerar 

 Da   Nu 

 Dacă da, treceți suma totală a economiilor: 

 

30. Au acești conturi de investiții, acțiuni, etc în Irlanda sau orice altă țară?  

 Da   Nu 

 Dacă da, treceți suma totală a economiilor: 

 

31. Au aceștia venituri din activități de angajare (cu normă întreagă sau jumătate de normă) sau self-

persoană fizică autorizată (self-employment )în Irlanda sau orice altă țară?   

 Da   Nu 

 Dacă da, treceți  

 Cât de des este plătit?  Săptămânal  Două săptămâni Lunar 

 Venitul brut realizat  

(venitul brut săptămânal este cel realizat înainte de impozitare, PRSI; USC; sindicat etc) 

 

Completează formularul UP1 (f) dacă este self-employed 

 

Trimite ultimul fluturaș de salar (payslip) 

 

 

32. Primesc aceștia pensie de întreținere sau alte convenții  Da  Nu 

 Dacă da, treceți suma totală primit săptămânal 

Pagina 10 

 

 

 

 

 

http://www.mediaros.com/
mailto:info@mediaros.com


©MediaRos Ltd – www.mediaros.com  - M: 0857306357  Email: info@mediaros.com 

Partea 6  (continuare)  Detaliile veniturilor soțului/soției sau partenerului 

 

41. Au aceștia alte surse de venit (plăți de compensare, închirieri, pensii private, etc) Da Nu 

 Dacă, Da te rog scrie: 

 Sursa de venit  

 Venitul săptămânal 

Suma totală (plată de șomaj sau compensație) 

 

42. Au aceștia plătit ajutor social plătit de o altă țară?  Da  Nu 

 Dacă Da, te rog scrie: 

 Țara care plătește 

Tipul plății 

 Suma săptămânală 

 Adresa biroului care efectuează plata 

 Numărul de asigurări sociale (CNP/ IDNP) 

 

43. Au aceștia orice casă, proprietate sau teren care nu este ocupat/locuit de aceștia și tine, în Irlanda 

dau orice altă țară?    Da   Nu 

 Dacă Da, te rog scrie detalii 
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Partea 7  Detaliile copiilor tăi 

 

44. Dorești să aplici pentru copii care locuiesc cu tine și care sunt întreținuți de tine? 

 Da  Nu 

 Dacă da, pentru câți copii dorești să aplici?  Sub 18 ani 

        Între 18 – 22 ani care sunt studenți la zi 

 

Te rog scrie: 

 

Copilul 1 

Numele 

Prenumele 

Relația cu tine  - (fiu/fiică) (son/daughter) 

Locuiește copilul cu tine?  Da  Nu 

Numărul PPS al acestuia 

 

Copilul 2 

Numele 

Prenumele 

Relația cu tine  - (fiu/fiică) (son/daughter) 

Locuiește copilul cu tine?  Da  Nu 

Numărul PPS al acestuia 

 

Copilul 3 

Numele 

Prenumele 

Relația cu tine  - (fiu/fiică) (son/daughter) 

Locuiește copilul cu tine?  Da  Nu 

Numărul PPS al acestuia 

 

 

Pentru copiii între 18 și 22 de ai trebuie scrisoare de confirmare de la școală eliberată recent 

Poate fi folosită o pagină separată dacă sunt mai mulți copii. 
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Parte 8  Aplicație depusă târziu 

 

 Dacă nu ai putut aplica imediat ce ai fost trimis în șomaj, te rog scrie motivul pentru care faci cererea 

cu întârziere 

 (nu scrie ca nu știai cu puteai să aplici sau cum să completezi formularul că este ridicol). 

 

 

Te rog scrie data de la care faci cererea (ziua, luna, anul) 

 

 

Partea 9 Opțiunea alocația de șomaj (Jobseeker Allowance) 

 

46. Dorești să aplici pentru opțiunea unui alocația de șomaj (Jobseeker Allowance) în cazul în acre nu 

te califici pentru rata deplină de indemnizație de șomaj (Jobseeker Benefit) ? 

 Da    Nu 

 

Partea 10  Metoda de plată 

Plata poate fi plătită direct în contul tău curent, de economii sau standard de la o instituție bancară sau oficiul 

local de postă. Te rog completează doar o singură secțiune. Contul bancare trebuie să fie și în numele 

tău  

Oficiul Postal 

Numele și Adresa oficiului poștal 

 

INSTITUȚIA FINANCIARĂ 

Numele adresei financiare 

Adresa instituției financiare 

Codul BIC 

Numărul IBAN 

Numele deținătorului de cont 
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Partea 11 Declarația 

 

Declar că,  

a) Sunt șomer și nu pot primi un loc de muncă adecvat cu normă întreagă.  

b) Sunt capabil, disponibil și caut cu adevărat de muncă.  

c) Nu am solicitat și nu primesc niciun alt beneficiu, pensie sau indemnizație orice sursă în afară de cele 

arătate în această formă.  

d) Voi anunța Departamentul dacă am găsit de muncă.  

 

Declar că informațiile furnizate de mine pe acest formular sunt veridice și complete. eu înțelegeți că 

dacă oricare dintre informațiile pe care le furnizez este falsă sau înșelătoare sau dacă nu reușesc dezvălui 

toate informațiile relevante, că mi se va cere să rambursez orice plată pe care o primesc din departament 

și că pot fi urmărit penal. Mă angajez să informez imediat Departamentul pentru orice schimbare a 

circumstanțelor mele (începe angajarea / angajarea pe cont propriu – self-employment, circumstanțe 

familiale etc.) care pot afecta dreptul meu continuu.  

 

Semnătura ta (nu numele scris de tipar)  Data 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avertizare: Dacă faceți o declarație falsă sau rețineți informații, puteți fi urmărit penal ceea ce duce la 

amendă, la închisoare sau la ambele. 

 

Formularul completat integral, semnat și datat, puse documentele cerute și menționate în acest formular 

trebuie dus la 

Oficiul Local Intreo / Social Welfare unde aveți adresa principală 
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Partea 12  Declarațiile de Angajare Mutuală 

Între Ministerul Afacerilor Muncii și Protecției Sociale  și 

(numele tău complet) 

Numărul tău PPS 

Departamentul Afacerilor Muncii și Protecției Sociale se angajează să ofere servicii complete de sprijin pentru 

angajare și asistență pentru venituri pentru clienții noștri. Scopul nostru este de a ajuta clienții noștri în două 

moduri: în primul rând, oferind sprijin pentru venituri în perioadele de şomaj; în al doilea rând, ajutând clienții 

să-și găsească de lucru. 

 

În schimb, am dori ca dumneavoastră, clientul nostru, să vă angajați să lucrați cu noi în timp ce lucrăm pentru a 

ajuta tu. Acest document confirmă obligațiile noastre reciproce unul față de celălalt. 

 

Promisiunea noastră față de tine 

 

Promisiunea ta față de noi 

• Vom face tot ce putem pentru a procesa apolicația 

cât mai repede și cât mai eficient posibil.  

• Vom plăti plata (plățile) pentru sprijinul veniturilor 

astfel cum este prevăzut în legislația în mod eficient 

și în timp util.  

• Vom lucra pentru identifica o adecvată ocuparea 

forței de muncă, experiență de muncă sau formare / 

educare / personal oportunități de dezvoltare pentru 

tine.  

• Vom lucra cu dvs. pentru a vă ajuta să pregătești 

formarea personală. Planificați-vă să vă ajutați să 

luați dreptul pași către ocuparea forței de muncă.  

• Vom monitoriza și revizui progresul în realizarea 

acestui plan cu tine.  

• Ne vom întâlni cu tine prin programare și îți o 

notificare corectă pentru aceste întâlniri.  

• Vă vom trata cu demnitate, respect și onorăm 

confidențialitatea relației noastre. 

• Voi lucra pentru găsirea unui loc muncă la cât mai 

curând posibil.  

• Voi colabora cu Departamentul pentru a fi aproba 

planul meu de pregătire personală.  

• Voi participa la întâlniri la care voi fi invitat de 

Minister 

• Voi urmări toate sugestiile și voi lua orice loc de 

muncă, experiență de muncă și / sau formare / 

dezvoltare personală conform cu locurile oferite de 

Minister 

• Voi informa imediat Ministerul dacă găsesc loc de 

muncă sau dacă nu mai sunt disponibil pentru muncă.  

• Voi trata personalul Ministerului cu demnitate și 

respect și onoare confidențialitatea relației mele cu 

Ministerul.  

• Voi oferi Ministerului toate informațiile solicitate 

pentru a evalua orice cerere de ajutor pentru venit.  

• Voi respecta declarația din aplicație mea pentru 

Indemnizația sau Alocația de Șomaj 

Pentru și în numele Ministerului Am înțeles că nerespectarea mea a promisiunilor de 

mai sus pot avea ca rezultat reducerea sau retragerea 

oricărui ajutor de venit plăți care altfel ar fi datorate 

eu și că aș putea fi urmărit penal pentru că am făcut o 

declarație falsă sau reținere de informații în raport cu 

aplicația mea. 

 

Semnătura      Semnătura     
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Partea 13   Lista de verificare a aplicației 

 

Ai? 

 

- A răspuns la toate întrebările din părțile care sunt relevante pentru tine. 

- Partea 2 completată 

- Ai autorizat Departamentul Afacerilor de Muncă și Protecției Sociale să vă verifice certificatul de atestare 

fiscal online la Revenue.ie? 

- Scris informațiile bancare cu privire la care contul bancar în care se poate efectua plata 

- Semnat Declarația în partea 11 

- Semnat declarația angajamentelor reciproce (partea 12) 

- Include o scrisoare de la școală sau colegiu (dacă solicitați un copil (copii) cu vârste cuprinse între 18 și 22 de 

ani) care sunt în învățământ cu normă întreagă) 

 

 

Notă: Fiscalitate 

 

Alocația de șomaj: 

 

În funcție de circumstanțele dvs., este posibil să fie răspunzător o parte sau o parte din toate prestațiile pentru căutarea unui 

loc de muncă,  impozitul pe venit. Impozitul nu este perceput pentru creșterile plătite pentru copiii dependenți. De asemenea, 

impozitul nu este impozitat la primii €13 pe săptămână de la plata dvs. Departamentul plătește alocația de șomaj fără 

deducerea impozitului. Departamentul notifică, totuși, Revenue cu privire la valoarea impozabilă a șomerului. 

 

Alocația trebuie avută în considerare pentru impozitul pe venit. Aceasta înseamnă că nu trebuie să faci nimic pentru plata 

impozitului corect. Informații despre impozitarea plăților de asistență socială sunt disponibile la Revenue și pe pagina Locuri 

de muncă și pensii de pe site-ul de venituri www.revenue.ie. PRSI și USC nu sunt percepute pentru plata alocațiilor de șomaj. 

 

Indemnizația de șomaj 

 

Plățile de indemnizație de șomaj, inclusiv creșteri pentru adulți sau copii dependenți și altele 

Indemnizațiile plătite sunt scutite integral de impozitul pe venit, PRSI și USC. 
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