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Numărul dumneavoastră de Serviciu Public Personal
Numărul de Serviciu Public Personal (Număr PPS) este noua denumire al numărului
RSI.
Fiind numărul dumneavoastră unic de referinţă, Numărul PPS vă va ajuta să accesaţi
beneficii şi informaţii de la agenţiile de servicii publice mai repede şi cu mai multă
uşurinţă. Acestea includ servicii precum Asistenţă Socială, Venituri, Sănătate Publică,
şi Educaţie.
La ce puteţi folosi Numărul PPS?
Numărul dumneavoastră PPS este deja folosit pentru o varietate de servicii publice
iar altele vor fi adăugate în viitor.
Acum puteţi să folosiţi numărul dumneavoastră PPS pentru:
Toate serviciile de Asistenţă Socială
Permis de Transport Gratuit
Cartela de Identitate pentru elevi
Sănătate Publică - inclusiv Cartela Medicală sau Scheme de Achitare a
Medicamentelor
Vaccinarea copiilor
Scheme legate de Venit - inclusiv Taxe şi Reducerea Dobânzii Ipotecare
Alocaţii de Cazare
Testarea Cunoştinţelor Şoferilor şi Permise de Conducere
Cum ştiţi dacă aveţi un Număr PPS?
Este foarte posibil să aveţi deja un Număr PPS.
A PPS Număr v-a fost emis deja dacă:
v-aţi născut în Irlanda în sau după 1971
aţi început munca în Irlanda după aprilie 1979

primiţi o plată de Asistentă Socială
luaţi parte în Schema de Achitare a Medicamentelor
Dacă deja aveţi un număr RSI, acesta nu se schimbă - numai denumirea va fi diferită.
Cum aflaţi Numărul dumneavoastră PPS
Numărul PPS este tipărit pe următoarele documente:
Cartela de Servicii Sociale
Cartela de Achitare a Medicamentelor
P60
P45
Evaluarea Impozitelor
Notificare PAYE cu privire la Credite de Impozit
Cartelă Temporară de Plată
Majoritatea Pensiilor de Asistenţă Socială şi Cărţilor de Plată şi toate scrisorile de la
Venituri sau Birourile de Asistenţă Socială de asemenea conţin Numere PPS. Dacă
aveţi vreunul dintre aceste documente, puteţi găsi numărul PPS pe ele.
În caz contrar, pur şi simplu vizitaţi Biroul de Asistentă Socială local şi aceştia vor
găsi numărul dumneavoastră.
Cum obţineţi un Număr PPS
Biroul de Asistentă Socială local vă poate emite un număr PPS. Pentru a obţine un
număr va trebui să completaţi un formular de cerere şi să furnizaţi o dovadă a
identităţii. Astfel se asigură că o persoană primeşte doar un singur Număr PPS.
Dacă sunteţi irlandez, va trebui să aduceţi următoarele:
Certificatul dumneavoastră de naştere
Şi
Act de identitate cu fotografie precum Permisul de Conducere sau Paşaportul
Şi
Dovada adresei precum o notă de plată casnică pe numele dumneavoastră.
Dacă nu sunteţi irlandez, va trebui să aduceţi următoarele:
Paşaportul dumneavoastră şi Cartela Naţională de Identitate
Sau
Cartela de Imigraţie
Şi
Dovada adresei precum o notă de plată casnică pe numele dumneavoastră.
Dezvoltări în viitor
Folosirea Numărului PPS permite serviciilor publice să fie mai orientate către clienţi
cu mai putină birocraţie.
De asemenea, acesta reprezintă un fundament pentru integrarea în viitor a serviciilor
publice şi va îmbunătăţi furnizarea serviciilor publice prin furnizarea mai multor

servicii prin internet sau telefon. Aceasta este parte din politica eGovernment dusă de
Agenţia Reach (www.reach.ie).
Beneficiile viitoare pentru cetăţeni vor include acces rapid şi în siguranţă la întreaga
gamă de servicii publice, o reducere în completarea de formulare şi o mai bună
furnizare a serviciilor.
Securitatea
Orice documente care arată Numărul dumneavoastră PPS, în special Cartela
dumneavoastră de Servicii Sociale, trebuie păstrate în siguranţă deoarece acel număr
vă este necesar când accesaţi Servicii Publice.
Dacă aveţi nedumeriri dacă o anumită organizaţie, persoană sau agenţie are dreptul să
vă ceară sau să folosească Numărul PPS, trebuie să contactaţi acest Departament prin
telefon la 01 - 7043236 sau prin e-mail la cis@welfare.ie.
Emis de: Information Services, Department of Social & Family Affairs,
Oisin House, 212-213 Pearse St., Dublin 2.
Acest pliant are numai un scop informativ şi nu este o interpretare legală.

