
 
  

IRLANDA  

GHIDUL DVS. SPRE UN NOU ÎNCEPUT 

IRLANDA PRIVEŞTE SPRE VIITORUL TĂU 

Scopul acestei iniţiative este de a furniza informaţii care ar putea fi 
utile când veniţi în Irlanda. Acest ghid stabileşte paşii pe care ar 
trebui să îi întreprindeţi înainte de a călători şi înainte de a sosi în 
Irlanda. Furnizează informaţii şi adrese utile cu privire la locurile de 
unde puteţi obţine asistenţă ulterioară.  

AFLAŢI ȊNAINTE SĂ PLECAŢI 

Mutatul în străinătate poate fi o experienţă minunată, ce oferă oamenilor şansa de a încerca modul 
cultural, social şi economic de viaţă al unei alte ţări. Irlanda este o destinaţie populară pentru 
persoanele europene mobile ce caută un loc de muncă şi mulţi au profitat de dreptul lor de a locui şi 
lucra în Irlanda. Cu toate acestea, pentru a experimenta din plin este foarte important să obţineţi 
informaţii cu privire la locurile de muncă, condiţiile de viaţă şi lucru, drepturile de angajare şi situaţia 
economică actuală înainte de a pleca.  

Acestea pot fi făcute utilizând sistemul EURES (Serviciile de angajare europene) care a fost înfiinţat de 
Comisia Europeană pentru a facilita mişcarea liberă a oamenilor.  

EURES furnizează acces la următoarele servicii:   

• Peste 3,000,000 de locuri de muncă în toată Europa, inclusiv în Irlanda  

• bază de date centrală a informaţiilor cu privire la condiţiile de viaţă şi de lucru în fiecare din 
aceste ţări  

• Consultanţi EURES instruiţi în cadrul Serviciilor publice pentru angajare ale ţării dumneavoastră 
care vă vor oferi sfaturi elaborate cu privire la mobilitate şi vă vor ghida. Ȋn Irlanda, sistemul 
EURES este înfiinţat în cadrul Serviciilor pentru angajare din cadrul Departamentului de 
protecţie socială (Department of Social Protection).  

Puteţi accesa EURES pe internet la www.eures.europa.eu sau de la Oficiul local public pentru 
angajare. 

LISTĂ DE VERIFICARE 

CÂND AJUNGEȚI, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ AVEȚI: 

• Un pașaport UE/ZEE sau elvețian valabil sau o carte de identitate națională valabilă  
• O copie după contractul de muncă sau după termenii și condițiile de angajare, precum și 

înțelegerea acestora  
• Cazare în zona unde vă veți muta  
• Un card european pentru asigurare de sănătate, acoperire a cheltuielilor medicale de urgență 

sau o asigurare de sănătate privată (opțional)  
• Fonduri suficiente care să va ajungă până veți fi plătit sau pentru a vă întoarce acasă, dacă 

este cazul  
• Formularele europene corespunzătoare (U1, U2, U3) 

Dacă aveți întrebări în legătură cu cele de mai sus, vă rugăm să contactați un consilier EURES din țara 
dvs. sau un consilier EURES irlandez (datele de contact pot fi găsite pe www.eures.europa.eu)  

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

NUMĂR UNIC DE IDENTIFICARE (PPSN) 

Orice persoană care se angajează în Irlanda trebuie să aplice pentru un număr unic de identificare 
irlandez (PPSN). Pentru a obține acest număr, trebuie să contactați unul din funcționarii de la serviciile 
sociale care poate înregistra numere PPS. Pentru mai multe detalii în legătură cu procesul de aplicare 
și cerințe, consultați site-ul de internet al Departamentului de Protecție Socială (Department of Social 
Protection): www.welfare.ie 

Cetățenii din UE, Elveția și Zona Economică Europeană (ZEE) au dreptul de a locui și de a lucra în 
Irlanda fără a deține un permis de muncă, și au aceleași drepturi ca și cetățenii irlandezi în ceea ce 
privește plata și condițiile de muncă. 

Dacă sunteți membru al UE și/ sau al Zonei Economice Europene (ZEE), nu este necesar un permis de 
ședere. Toate persoanele care nu sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, Zonei 
Economice Europene sau Elveției, trebuie să se înregistreze la Biroul Național de Imigrări al poliției 
irlandeze: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 

GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ 

Înainte de a pleca spre Irlanda, ar trebui să vizualizați mai întâi oportunitățile de angajare din Irlanda și 
să solicitați sfaturi înainte de plecare și informații de la consilierii EURES din țara dvs. Aceștia pot fi 
contactați la biroul local al serviciului public de muncă (a se vedea și site-ul web    
www.eures.europa.eu pentru datele de contact ale consilierilor EURES).  

Când ați ajuns, unul din primele dvs. puncte de contact pentru asistență în găsirea unui loc de muncă și 
alte informații referitoare la Irlanda, trebuie să fie un birou local al Intreo; acestea sunt răspândite în 
toate orașele mari de pe teritoriul Irlandei.  

Cetățenii ZEE au acces gratuit la serviciile serviciului irlandez de muncă. Detalii referitoare la posturile 
vacante din Irlanda pot fi accesate prin intermediul oricărui birou Intreo și/sau site-ul de locuri de muncă 
al Irlandei www.jobsireland.ie  

Intreo reprezintă doar un punct de contact în ceea ce privește asistența pentru angajare și venituri. 
Intreo oferă un serviciu personalizat, bazat pe nevoile dvs. individuale, incluzând: sfaturi pentru 
educație, instruire și oportunități de dezvoltare personală, asistență în căutarea unui loc de muncă, 
precum și informații și acces la sprijin privind gama noastră de venituri.  De asemenea, în toate birourile 
răspândite în țară, sunt disponibile facilități pentru interpretariat. Pentru mai multe detalii, consultați: 
www.intreo.ie 

Agenții private de recrutare 

Agențiile private de recrutare nu taxează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pentru 
înregistrarea în baza lor de date. Toate agențiile trebuie să fie autorizate de către Departamentul de 
întreprinderi, comerț și ocuparea forței de muncă (Department of Enterprise, Trade and Employment). 
O listă a agențiilor de muncă autorizate este disponibilă la secțiunea Autorizare Agenție de Muncă a 
departamentului. Pentru informații suplimentare, accesați 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  
 
Agențiile private se găsesc de asemenea în rubrica „Agenții de muncă” din directorul mobil pagini aurii: 
www.goldenpages.ie și la Asociația Agențiilor, Federația Națională de Recrutare: www.nrf.ie 
 

În cazul în care aveți nevoie de informații priving drepturile dvs. legale de muncă, contactați Relațiile de 
la Locul de Muncă la +353 059 917 8990 sau accesați www.workplacerelations.ie  

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

CAZARE (LOCUINŢE) 

Cumpărare şi Închiriere  

Locuinţele cu chirie sunt disponibile atât în varianta mobilată cât şi nemobilate. În mod normal sunt 
solicitate avansuri în mărime de până la chiria datorată pentru o lună.  

Publicitatea referitoare la locuinţe poate fi găsită în presa locală şi naţională, şi de asemenea pe 
internet. Agenţiile imobiliare din Irlanda vând cât şi închiriază imobile.  

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Serviciile Comunale 

Companiile responsabile pentru furnizarea gazului, electricităţii, şi a apei sunt enumerate mai jos: 

• Gaz: Irish Gas Board ('Bord Gais Eireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Electricitate: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Apă: Irish Water www.water.ie   

 

LECŢIILE DE LIMBĂ ENGLEZĂ 

Consiliul Consultativ pentru Şcolile de Limbă Engleză oferă la www.acels.ie o listă a Şcolilor 
recunoscute care predau Engleza în calitate de Limbă Străină.  

Aceasta este o listă a organizaţiilor recunoscute de Departmentul Educaţiei (Department of Education), 
actualizată în mod regulat. 

În mod alternativ, biblioteca locală poate oferi cursuri lingo-fonice sau grupuri de schimb lingvistic. O 
listă a bibliotecilor locale şi detaliile de contact este disponibilă la www.library.ie  

 

DREPTURILE ANGAJAȚILOR 

Angajatorii sunt răspunzători pentru asigurarea tuturor angajaților lor a anumitor drepturi de bază ale 
angajaților. Aceste drepturi sunt guvernate de o legislație de muncă detaliată. 
 
Comisia pentru relațiile la locul de muncă (WRC) a luat ființă pe 1 octombrie 2015 pentru a asigurarea 
respectarea legislației privind drepturile de muncă ale angajaților prin servicii de monitorizare, verificare 
și sancționare. WRC tratează multe aspecte ale drepturilor de muncă, incluzând termenii de angajare, 
salariile, concediile, șomajul, concedierea, notificarea, angajații detașați și venirea la muncă în Irlanda. 
Pentru mai multe detalii, accesați www.workplacerelations.ie 
 
Începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim este de 10,50 € pe oră. 

 
Salariul minim crește din când în când. Detalii privind salariile minime sunt disponibile oricând la 
Serviciul clienți de relații la locul de muncă al Departamentul de întreprinderi, comerț și ocuparea forței 
de muncă (Department of Enterprise, Trade and Employment). Pentru mai multe detalii, accesați 
www.workplacerelations.ie 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

Anumite sectoare de industrie, inclusiv agricultura, catering, servicii de curățenie, construcții, servicii 
electrice, hoteluri (din afara orașului Dublin, Dun Laoghaire, orașul Cork), băcăniile cu amănuntul și 
securitate sunt acoperite de contracte / ordine juridice obligatorii. care stabilesc salarii de plată minime, 
care pot depăși salariul minim național. Detalii și copii după aceste contracte / ordine sunt disponibile la 
cerere la Serviciile Clienți pentru Relațiile de la Locul de Muncă pe www.workplacerelations.ie 

Contractul de muncă 

Termenii din legea muncii (informații) din 1994 solicită angajatorilor să furnizeze angajaților o declarație 
scrisă cu anumite perticularități ale termenilor de angajare a angajaților. Declarația scrisă trebuie să 
conțină particularități despre  

• termenii de angajare referitoare la numele și adresa angajatorului  
• locul de muncă  
• titulatura postului/natura muncii  
• data începerii angajării  
• durata previzionată a contractului (în cazul unui contract temporar) sau data când va expira 

contractul (contract pe perioadă determinată)  
• suma sau modul de calcul al salariului  
• intervalele de plată  
• orele de muncă (inclusiv orele suplimentare)  
• perioada de pauză obligatorie și drepturile pauzei de odihnă  
• concediul cu plată  
• incapacitate de muncă cauzată de boală sau vătămare  
• pensii și planuri de pensie  
• drepturi la notificări, contracte colective  

Legile nu se aplică unei persoane care a fost în mod continuu în slujba 
angajatorului de mai puțin de 1 lună. Declarația scrisă cu particularitățile trebuie furnizată de angajator 
în termen de 2 luni de la data începerii angajării. 

Sindicate 

Calitatea de membru într-un sindicat este voluntară. Conform dreptului muncii din Irlanda, aveți exact 
aceleași drepturi ca și angajații irlandezi. Unul din cele mai mari sindicate din Irlanda, SIPTU, a stabilit o 
sucursală pentru lucrătorii străini. Pentru informații suplimentare, contactați SIPTU la +353 1 858 6300 
sau accesați www.siptu.ie 

 

SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE 

Autoritatea de Sănătate şi Protecţie este instituţia naţională din Irlanda responsabilă pentru sănătatea şi 
protecţia în muncă. Informaţii cu privire la sănătatea şi protecţia la locul de muncă pot fi obţinute la 
www.hsa.ie     

 

IMPOZITE (PAYE – Impozitarea la sursă a venitului) 

Ce trebuie să faceți? 

Noul dvs. angajator trebuie să deducă impozitele din salariul dvs. prin sistemul PAYE. Pentru a vă 
asigura că taxele dvs. sunt executate corespunzător de la început și că angajatorul deduce suma 
corectă a taxelor din salariu dvs., trebuie să faceți două lucruri: 

http://www.workplacerelations.ie/
www.siptu.ie
http://www.hsa.ie/


 
  

• Să dați angajatorului dvs. numărul dvs. PPSN (Numărul unic de identificare). El/ea va anunța 
apoi biroul impozite că ați început munca.  

• La primirea numărului dvs. PPSN de la Departamentul de Protecție Socială, puteți aplica pentru 
un certificat de credite fiscale prin completarea formularului 12A (Cerere pentru un certificat de 
credite fiscale și nivel maxim supus cotei standard de impozitare) și să-l trimiteți biroului 
impozite. Solicitați angajatorului dvs. un formular 12A. Angajatorul dvs. vă va spune la care 
birou de impozite trebuie să depuneți formularul 12A. Dacă angajatorul dvs. nu deține un 
formular 12A, puteți obține unul de la orice birou de impozite sau la telefonul 1890 306 706. 
Ideal ar fi să faceți toate acestea cât mai curând posibil după ce ați acceptat o ofertă de muncă 
- chiar dacă este o angajare cu normă redusă sau pe perioada vacanțelor. Acest lucru va 
permite angajatorului dvs. și biroului de impozite să rezolve toate lucrurile înainte de prima zi de 
plată.  

Ce urmează? 

Biroul de impozite vă va trimite dvs. și angajatorului dvs. un certificat de credite fiscale și nivel maxim 
supus cotei standard de impozitare, care stabilește în detaliu suma creditelor fiscale 1 datorate dvs.  

Când începeți să plătiți impozit pe venit? 

În mod normal, începeți să plătiți impozit de la prima zi de încasare a salariului. Suma de plată a 
impozitului depinde de nivelul salariului dvs. și de suma creditelor dvs. fiscale.  
 
Cuprins cu sumele de impozit (o singură persoană)  
 
• 20% din primii 36.800,00 € obținuți 
• 40% din toate veniturile peste 36.800,00 € 
 
A se reține:  
Cifrele afișate mai sus au corecte la momentul publicării lor. Cu toate acestea, ele pot suferi modificări. 
Pentru clarificări și informații suplimentare, vă rugăm contactați Venituri la 01 865 5000 sau accesați 
www.revenue.ie  

 
SECURITATE SOCIALĂ  

 
Dacă vă gândiți să veniți în Irlanda pentru a locui, lucra, studia sau pensiona, este important pentru dvs. 
să cunoașteți sistemul de securitate socială din Irlanda.  
 
În Irlanda, majoritatea angajatorilor și angajaților (peste 16 ani și sub 66 ani) plătesc contribuții la 
asigurări sociale (CAS) la Fondul de Asigurări Sociale. Acolo vă vor ajuta să vă calificați la plățile 
contributorii pentru bunăstarea socială, cum ar fi  ajutor de șomaj, ajutor de boală sau pensie de stat 
(contributoriu). contribuția pe care o plătiți este în funcție de veniturile dvs. și ocupația dvs. și de aceea 
poartă numele de contribuție la asigurările sociale după venituri (ASV). Contribuțiile la asigurările 
sociale sunt împărțite pe diferite categorii, denumite clase sau rate de contribuție. Clasa și suma 
contribuției plătite este determinată în funcție de natura muncii dvs. Pentru mai multe informații despre 
contribuțiile ASV, accesați site-ul web al Departamentului de Protecție Socială (Department of Social 
Protection): www.welfare.ie  
 

Mutarea în Irlanda și drepturile dvs. de securitate socială 

Dacă veniți dintr-o țară unde se aplică reglementările UE sau acordurile bilaterale de securitate socială 
(țări UE/ZEE), drepturile dvs. de pensie din cealaltă țară sunt protejate în momentul când vă mutați în 

 
1 Acestea sunt indemnizații fiscale personale acordate persoanelor fizice printr-un sistem de credite fiscale 

http://www.revenue.ie/
http://www.welfare.ie/


 
  

Irlanda. Puteți combina înregistrările dvs. de asigurare din Irlanda cu cele din cealaltă țară pentru a vă 
putea încadra la plata unei pensii sau a unei asigurări sociale. 

Plăți pentru asistență socială 

Dacă veniți dintr-o țară unde se aplică reglementările UE (o țară UE/ZEE), trebuie să aveți asupra dvs. 
formularele U1 (fostul E301) și E104. Aceste formulare se găsesc la agenția pentru securitate socială 
specifică din țara din care veniți și care vă oferă detalii privind dosarul dvs. de asigurări sociale. În cazul 
în care nu aveți contribuții de asigurări sociale suficiente din cealaltă țară și/sau din Irlanda, vă puteți 
încadra la plata unei indemnizații de asistență relevantă în circumstanțele dvs. Plățile indemnizațiilor de 
asistență nu au legătură cu dosarul dvs. de asigurări sociale. În cazul în care venitul dvs. se situează 
sub un anumit nivel, vă puteți încadra la plata unei sume corespunzătoare nevoilor dvs. De asemenea, 
pentru a primi plăți de asistență socială în Irlanda, trebuie îndeplinite anumite condiții de reședință.  

Transferul ajutorului de șomaj 

Dacă nu aveți un loc de muncă, ajutorul de șomaj din țara de unde plecați poate fi transferat după ce l-
ați încasat de 4 săptămâni. Conform regelemărilor UE, puteți solicita transferul acestuia în Irlanda și 
dvs. trebuie să prezentați o copie a formularului U2 (care înlocuiește formularul E303) cu detalii privind 
plata. Când ajungeți în Irlanda, trebuie să vă înregistrați la oficiul local pentru bunăstare socială în 
termen de o săptămână. Apoi, puteți primi ajutorul timp de 13 săptămâni (în unele cazuri, până la 26 
săptămâni). Veți încasa aceeași sumă ca cea pe care ați fi încasat-o în țara de unde ați plecat. 

DESCHIDEREA UNUI CONT BANCAR 

Veţi afla că un cont bancar este necesar dacă dumneavoastră locuiţi şi lucraţi în Irlanda. Deţinerea unui 
cont bancar vă permite să păstraţi banii, să faceţi operaţiuni financiare, să primiţi salariul etc.  

Majoritatea băncilor solicită un act de identitate cu  fotografie (precum paşaportul sau permisul de 
conducere) şi dovada adresei (precum factura pentru serviciile comunale adresată solicitantului). Nu 
puteţi folosi acelaşi document drept dovadă a identităţii şi a adresei dumneavoastră.  

Pentru informaţii suplimentare şi o listă a documentaţiei valabile vizitaţi: www.citizensinformation.ie     

 
SERVICII MEDICALE 

Dacă sunteți cetățean al UE/ZEE sau elvețian și călătoriți sau locuiți în Irlanda, aveți dreptul să primiți 
tratament gratuit în locurile publice din Agenția pentru Servicii de Sănătate (ASS) și spitalele publice, în 
cazul în care vă îmbolnăviți sau aveți un accident.  

Cardul European de Asigurări de Sănătate (CEAS) vă facilitează accesul la îngrijire medicală mai rapid 
și mai ușor. Reprezintă dovada faptului că faceți parte dintr-o schemă de asigurări de sănătate 
administrată de un alt stat membru al UE/ZEE sau Elveția.  
 
Serviciile de ambulatoriu din spitalele publice sunt de asemenea gratuite, dar este posibil ca unele 
persoane să plătescă o taxă inițială dacă aceștia nu dețin o trimitere din partea unui medic (MF-medic 
de familie). În cazul în care vă aflați într-un spital privat sau o rezervă privată dintr-un spital public, 
trebuie să plătiți atât spitalizarea, cât și tratamentul. În cazul în care aveți o asigurare privată de 
sănătate, puteți deconta costurile parțial sau integral.  
Pentru informații detaliate privitor la serviciile spitalelor din Irlanda, vă rugăm consultați 
www.citizensinformation.ie 

 

 

https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

Urgențe / victime 

Majoritatea spitalelor generaliste și câteva spitale de specialitate au departamente pentru primiri 
urgențe și victime la care pacienții pot apela fără a avea trimitere de la un MF. În cazul în care vă 
prezentați fără o trimitere de la un MF, este posibil să plătiți. Totuși, dacă este necesar să reveniți 
pentru vizite ulterioare în legătură cu acceași afecțiune sau accident, nu mai trebuie să plătiți din nou.  

Servicii medicale gratuite - carduri de sănătate 

Un card medical emis de către Agenția pentru Servicii de Sănătate (HSE) din Irlanda permite 
deținătorului să beneficieze de anumite servicii medicale gratuite. În cazul în care veniturile dvs. se 
situează sub un anumit nivel, este posibil să aveți dreptul la servicii medicale gratuite (un card de 
sănătate). Acest lucru poate fi verificat la biroul dvs. local al Agenției pentru Servicii de Sănătate. Dacă 
s-a emis un card de sănătate pe numele dvs., cardul trebuie în mod normal să vă acopere pe dvs. și pe 
soțul/soția aflat în întreținere și copiii din întreținere. Puteți găsi detalii cu privire la biroul dvs. local al 
Agenției pentru Servicii de Sănătate în cartea telefonică locală sau pe www.hse.ie  

Asigurare privată de sănătate 

În Irlanda se găsesc mai mulți furnizori de asigurări private de sănătate. 
Companii private de asigurări de sănătate: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

EDUCAȚIE 

Guvernul irlandez oferă educație gratuită atât la nivel primar, cât și gimnazial.  
Educația de nivel superior este formată din anumite domenii. Domeniul universitar, domeniul tehnologic 
și colegiile educaționale primesc fonduri substanțiale de la stat (este posibil să se plătească anumite 
taxe de înscriere). În plus, există un număr de colegii private independente. Admiterea la cursuri 
aprobate de nivel terțiar este extrem de competitivă iar locurile se alocă pe baza notelor obținute la 
examenul de absolvire – examenul final de absolvire a nivelului secundar de școlarizare.  

Cursurile la zi sunt obligatorii de la vârsta de 6 ani până la 16 ani. Departamentul de Educație 
(Department of Education) este responsabil cu sistemul educațional din Irlanda. 

Comparabilitatea / Transparența calificărilor 
Informațiile sunt disponibile în mai multe limbi la 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/


 
  

INFORMAȚII DESPRE IRLANDA 

Caracteristici geografice  

Insula Irlandei este situată în extrema de nord-vest a Europei.  
Suprafaţa: 70.282 km2 (Irlanda de Nord 14.139 km2) 

Clima  

Influenţată de Golf Stream (Curentul Golfului) şi cu vânturi predominante din sud-vest clima este 
omogenă şi temperaturile sunt destul de uniforme în întreaga ţară. Cele mai reci luni sunt Ianuarie şi 
Februarie cu temperatura medie ziua între 4oC şi 7oC, în timp ce Iulie şi August sunt cele mai calde 
(14oC – 16oC). Temperaturile extreme ale aerului, -10 oC şi peste 30 oC, sunt extrem de rare.  

În zonele joase nivelul mediu anual de precipitaţii este în mare parte situat între 800 şi 1200 mm însă 
variază de la mai puţin de 750mm în unele zone estice până la 1500mm în zonele din vest.  În zonele 
muntoase precipitaţiile anuale pot să depăşească 2000mm. 

Populaţie  

5,01 milioane    

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta Oficiul Central de Statistică al Irlandei; www.cso.ie   

Limba  

Limba engleză este recunoscută în calitate de a doua limbă oficială însă este limba de lucru în afara 
zonelor Gaeltacht unde limba irlandeză continuă să fie vorbită. 

Religia 

Constituţia Irlandeză garantează tuturor cetăţenilor libertatea conştiinţei şi profesarea şi practicarea 
religiei.  

Politica  

În decembrie 1921 a fost semnat un tratat Anglo - Irlandez şi 26 de comitate au obţinut independenţă în 
calitate de Stat Liber Irlandez. La şase comitate din Ulster li s-a oferit propriul parlament în Belfast  în 
1920 şi au rămas în cadrul Regatului Unit.  

O nouă constituţie a fost introdusă în 1937 şi Irlanda a rămas neutră pe timpul celui de-a Doilea Război 
Mondial. În 1949 a fost constituită Republica Irlandeză. Irlanda a fost admisă în ONU în 1955  şi a 
aderat la comunitatea Economică Europeană în 1973 împreună cu Regatul Unit şi Danemarca. 

Economia 

În calitatea sa de economie internațională, cu o piață internă mică, Irlanda este puternic dependentă de 
comerțul extern. Irlanda este citată adesea ca fiind una dintre cele mai deschise piețe din lume și se 
clasează pe locuri fruntașe în cadrul indexurilor de globalizare.  

ADRESE UTILE 

AMBASADA 

Adresa ambasadei statului dvs. este disponibilă în cartea telefonică irlandeză, la secțiunea Misiuni 
diplomatice și consulare. 

http://www.cso.ie/


 
  

EURES Irlanda  

European Employment Service 
Department of Social Protection 
Serviciile Europene pentu Muncă 
Departamentul de Protecție Socială 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefon: 00353 1 673 2544 
e-mail: eures@welfare.ie    
Pagină web: www.euresireland.ie    

DREPTURILE ANGAJAȚILOR 

Department of Enterprise, Trade and Employment 
Workplace Relations Customer Service 
Departamentul de întreprinderi, comerț și ocuparea forței de muncă  
Serviciul Clienți pentru Relațiile la Locul de Muncă 
O'Brien Road, Carlow 
Telefon: +353 59 917 8990 
Pagină web: www.workplacerelations.ie     

 
Department of Justice 
The Irish naturalisation & Immigration Service 
Departamentul de Justiție  
Serviciul Irlandez pentru Naturalizare și Imigrare 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 602-8202 
Telefon verde:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie  
Pagină web: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre, European Union House, 
Centrul European pentru Informații Publice, Casa Uniunii Europene,  
Strada Dawson nr. 18, Dublin 2.  
Telefon: + 353 1 634 1111 
Pagină web: http://ec.europa.eu/ireland   
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

EURES 

Pagină web: www.eures.europa.eu  

MINISTERE GUVERNAMENTALE 

Department of Social Protection  
Pentru Biroul locaL de Bunăstare Socială/ Centrul Inteo 
Accesați: www.welfare.ie    
 
Department of Education 
Departamentul de Educație 
Strada Marlborough, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 6400  
Email: info@education.gov.ie  
Pagină web: www.education.ie  
 
Department of Foreign Affairs  
Departamentul de Afaceri Exterior 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

Strada Stephen's Green nr. 80, Dublin 2. 
Telefon: + 353 1 4082000 
Pagină web: www.dfa.ie   

SERVICII MEDICALE 

Department of Health 
Departamentul de Sănătate  
Hawkins House, Strada Hawkins, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 635 4000  
Pagină web:  www.health.gov.ie  
 
Agențiile Zonale ale Serviciului de Sănătate  
Birourile din țară.  
Pagină web: www.hse.ie  or www.citizensinformation.ie   

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 

Autoritatea pentru Sănătate și Siguranță 
Clădirea Metropolitană  
Strada James Joyce, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 6147000     

Telefon verde 1890 289 389  

Email: wcu@hsa.ie  

Pagină web: www.hsa.ie   

IMPOZITE 

Comisarii fiscali, birourile din țară. 
Dacă sunați din afara Irlandei: 00353 1 6474444.   
Telefoane verzi locale disponibile pe Pagina de web: www.revenue.ie   

SINDICATE 

Congresul Irlandez al Sindicatelor (CIS) 
Piața Parnell, nr. 31-32, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 7777 
Pagină web: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefon: + 353 1 8586300 
Telefon verde: 1890 747 881 
Email: organising@siptu.ie  
Pagină web: www.siptu.ie  
 
Informații despre statul irlandez 
www.gov.ie  
 
Informații despre serviciile publice 
www.citizensinformation.ie   
 
 

Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de trai și de muncă din Irlanda, 
vă rugăm contactați consilierii dvs. locali EURES sau prin e-mail la adresa 
eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:eures@welfare.ie

