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Modificări din August 2016 cu privire la aplicația pentru naturalizare (cetățenie) 

  
 
– Formular 8 ver 5.5 August 2016 
 

- Pașaportul românesc original și valabil se trimite la Secția Cetățenie 

- Pașapoartele vechi se trimit de asemenea în original 

- Copie dupa pagina biometrica a pașapoartelor vechi 

- Copii legalizate dupa certificatele de naștere / căsătorie pus traducere la modelele vechi 

- 2 fotografii color tip pasaport recente având data și semnătura persoanei care semnează 

legal aplicația (Statutory Declarațion) (Notar/ Avocat / Commissioner for Oaths) 

- 3 dovezi diferite de adresă pe fiecare an, care să prezinte numele aplicantului, adresa și 

data eliberării 

o Household bills / Facturi utilități (gas, electricity, phone or cable/satellite) – 

minim 3 facturi pentru fiecare an și pentru ultimele 60 de luni (5 ani)  3 x 5 = 15 

facturi 

o Bank statement - minim 9 luni din fiecare an și pentru ultimele 60 de luni (5 

ani) 

o Scrisori de la Revenue Commissioners – Tax Credit Certificates 

o Scrisori de la Social Welfare  

o Scrisori de la fiecare loc de muncă avut în Irlanda 

o Mortgage / Rent Agreements însoțite de scrisoare de la PRTB  

- Extras de cont bancar (bank statement) la toate conturile active pe ultimele 3-6 luni 

- Scrisoare de la fiecare loc de muncă pe hârtie cu antetul firmei 

o Să precizeze clar data începerii muncii 

o Tipul de angajare: full-time sau part-time 

- 3 payslips (fluturași de salariu) din ultimele 6 luni 

- P60 pentru fiecare angajare în IRL sau Tax Statement de la Revenue Commissioners 

- Notice of Assessment pentru fiecare an de self-employed in IRL 

- Bank Draft pentru Statutory Application Fee de €175.00  - 

o Nu se mai primesc file cec sau postal orders 

- Din 19.09.2016 trebuie să dețineți Public Services Card (modelul nou de card PPS) 

 


