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Aplicație pentru Ajutor Social (PRS) 

 

Partea 1 Detaliile tale personale 

1. Nr PPS 

2. Titlul (pune X) 

3. Numele de familie 

4. Prenumele 

5. Prenumele din certificatul de naștere 

6. Numele de familie la naștere 

7. Data nașterii 

8. Numele de fată al mamei tale 

 

Detalii de contact 

9. Adresa actuala completă 

10. Numărul de telefon mobil  

11. Adresa de email 

Declarația 

Semnătura (nu cu majuscule)  Data 
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Partea 1 continuare Detaliile tale personale  

12.  Locuiești singur  Da   Nu 

13. Dacă tu sau soțul/soția sunteți în educație, te rog dă detalii 

14. Dacă tu sau soțul/soția sunteți aveți o reducere a venitului săptămânal al familiei 

Da  Nu 

Dacă da, vă rog să menționați modul în care a fost redus venitul 

Reducerea orelor  Reducerea ratei de plată a orei 

Terminarea contractului Șomaj temporar 

15. Dați detaliile celei mai recente angajări 

Numele angajatorului curent / ultimul 

Adresa angajatorului curent / ultimul 

Nr de telefon al angajatorului curent / ultimul 

15a. Daca încă sunteți angajat, te rog scrie: 

 

Ultimul venit brut realizat săptămânal 

Venitul actual brut redus săptămânal 

 

15b. Dacă ai devenit șomer, scrie 

Data când ai fost trimis în șomaj 

  Frecvența plăților      săptămânal   la două săptămâni  

 la patru săptămâni   lunar 

        De ce ați terminat această angajare  

16. Dacă ești self-employed (persoană fizică autorizată) în prezent, te rog scrie: 

Tipul de servicii sau domeniu activitate 

Venitul așteptat de a fi realizat (scrie chiar estimativ) 

Notă: dacă este posibil puneți împreună cu cererea, situația profitului și pierderilor pentru ultimele 

12 luni și ultima închidere de an (Notice of Assessment) de la Revenue Commissioners  

 

17. Dacă ai alte venituri din oricare surse (inclusiv venituri din străinătate/pensii alimentare) scrie 

detaliile: 

Suma săptămânală 

Sursa venitului 
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Partea 1 continuare Detaliile tale personale  

18. Sunteți beneficiarul unui ajutor social   Da  Nu 

Dacă DA, confirmați numele ajutorului 

Suma săptămânală 

(poți folosi o pagină separată pentru întrebările 17 și 18) 

 

Partea 2 – Detaliile soțului / soției, partenerului/partenerei 

19.   Numărul PPS 

 

20.   Titlul (pune X) 

21.   Numele de familie 

22. Prenumele 

23. Numele de familie din certificatul de naștere 

24. Data nașterii 

25. Dați detaliile celei mai recente angajări 

Numele angajatorului curent / ultimul 

Adresa angajatorului curent / ultimul 

Nr de telefon al angajatorului curent / ultimul 

25a. Daca încă sunteți angajat, te rog scrie: 

 

Ultimul venit brut realizat săptămânal 

Venitul actual brut redus săptămânal 

 

25b. Dacă ai devenit șomer, scrie 

Data când ai fost trimis în șomaj 

  Frecvența plăților      săptămânal   la două săptămâni  

 la patru săptămâni   lunar 

        De ce ați terminat această angajare  

26. Dacă ești self-employed (persoană fizică autorizată) în prezent, te rog scrie: 

Tipul de servicii sau domeniu activitate 

Venitul așteptat de a fi realizat (scrie chiar estimativ) 

Notă: dacă este posibil puneți împreună cu cererea, situația profitului și pierderilor pentru ultimele 

12 luni și ultima închidere de an (Notice of Assessment) de la Revenue Commissioners  

 

27. Dacă ai alte venituri din oricare surse (inclusiv venituri din străinătate/pensii alimentare) scrie 

detaliile: 

Suma săptămânală       
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Partea 3   Detaliile copiilor tăi 

 

28. Detalii ale tuturor copiilor sunt 18 ani sau al celor intre 18-22 care sunt studenți cu normă întreagă 

și dependenți de ajutorul tău financiar 

 

Numele Prenumele Data nașterii Numărul PPS Relația cu 

tine 

Locuiesc cu 

tine  

Da sau Nu 

      

      

      

      

      

 

 

Partea 4   Detaliile locuinței închiriate de tine 

29. Aveți contract de chirie sau carte de chirie pentru această chirie 

Da  Nu 

30. Care este suma chiriei plătite săptămânal 

 

30a. Este chiria plătită: săptămânal  4 săptămâni lună calendaristică 

 

30b. Data ultimei chirii plătite 

 

30c. Data viitoarei plăți a chiriei 

 

31. Numele complet al proprietarului 

32. Adresa completă a proprietarului 

33. Numărul de telefon al proprietarului 

34. Nr. PPS sau VAT al proprietarului 

Notă: Dacă proprietarul nu este disponibil sau nu poate fi contactat sau nu dorește să dea numărul său 

pps, lasați această rubrică liberă. Vom cere aceasta de la tine sau proprietar mai târziu (Dovada 

adresei sau Numărul Fiscal al Proprietarului). 
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Partea 4  continuare  Detaliile locuinței închiriate de tine 

 

35. Sunteți în chirie pusă la dispoziție de autoritățile locale, inclusiv Schema Asistenței de Plată a 

Locuințelor (HAP) și Schema Locuințelor Închiriate (RAS) sau Locuință Socială de la Local 

County Council. 

Da   Nu 

 

36. În afara ta, soției/soțului, partenerului civil și copiilor trecuți la partea 3, cine mai locuiește cu 

tine: 

Prenumele Numele Data nașterii Relația cu tine Suma plătită 

de chirie 

săptămânal 

Ocupația 

      

      

      

      

 

 

Partea 5  Detaliile 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 

INSTITUȚIA FINANCIARĂ 

Numele adresei financiare 

Adresa instituției financiare 

Codul BIC 

Numărul IBAN 

 

Numele deținătorului de cont 

Numele 1 

Numele 2 (dacă este cazul) 

 

Oficiul Postal 

Adresa oficiului poștal 
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Partea 6  Documentele necesare 
 

Documente esențiale necesare pentru revendicarea dvs. 

 
• Identificare fotografică: Dacă aveți un card de serviciu public (PSC), nu este necesară o dovadă de  

identitate fotografică. Fotocopia pașaportului sau a permisului de conducere trebuie să fie furnizată 

dacă nu aveți cardul PSC. Daca tu nu ai acces la un fotocopiator / scaner la momentul depunerii 

cererii vi se va solicita furnizați identificarea fotografică la o dată ulterioară. 

 

• Dovada chiriei plătite și a rezidenței: trebuie să puteți furniza dovezi ale plății chiriei 

către proprietarul tău. Extrasele de cont bancar sau uniune de credit care arată plata chiriei sub formă 

de plată directă sau depunere numerar. 

 

• Dovada venitului gospodăriei: dacă dumneavoastră sau soțul / soția, partenerul civil sau 

conviețuitor sau orice copii peste 18 ani sunt angajați (neincluzând copiii cu vârste între 18 și 22 de 

ani care sunt în normă întreagă educație), vă rugăm să furnizați cele mai recente salarii sau, alternativ, 

un recent extras de cont bancar de la o bancă sau uniune de credit care arată detalii despre salariile / 

salariile plătite. 

 

Notă: Dacă membrii gospodăriei (inclusiv dvs.) sunt angajați pe cont propriu, trebuie să furnizați 

dovezi ale câștigurile anterioare și reducerea preconizată a veniturilor datorate Pandemiei Covid-19. 

 

Numărul de referință fiscal al proprietarului și dovada rezidenței 

 

Numărul de referință fiscal relevant al proprietarului (în general numărul PPS) este necesar pentru 

continuarea dreptului la plata ajutorului pentru chirie. Dacă puteți furniza acest lucru în momentul 

aplicației, vă rugăm să faceți acest lucru acum. 

 

Dacă nu puteți contacta imediat proprietarul, vă rugăm să furnizați acest lucru ofițerului care se ocupă 

de dumneavoastră cat mai repede cu putință. 

 

Este necesară stabilirea dreptului de proprietate asupra proprietății - documentele furnizate pot 

fi o fotocopie. Acestea trebuie să arate adresa: locației; numele proprietarului și, în general, datată 

în ultimele 12 luni.  

 

Vă rugăm să furnizați orice documentație pe care o puteți ajuta la punctul cerere. Documentația poate 

fi: 

1. Cel mai recent contract de închiriere încheiat de dvs. și de proprietarul dvs., semnat și datat 

de ambele părți. 

 

2. Dovada înregistrării la Comitetul pentru închirieri rezidențiale (RTB). 

 

3. Impozitul pe proprietatea locală (LPT) Polița de asigurare de primire / asigurare a clădirilor oferită 

de proprietar. 

 

4. Documentarea oricăror ipoteci pe proprietate pe numele proprietarului 

 

Notă: Vi se poate cere să prezentați altă documentație. 

 

Formularul completat integral, semnat și datat, trebuie trimis la adresa: 

 

Oficiul Local Intreo / Social Welfare unde aveți adresa principală 

sau prin poștă la 

FREEPOST PO BOX 12896, Dublin 1 
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