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Să aveți documentele de identitate pregătite pentru a vota 
Trei opțiuni pentru a confirma identitatea sau adresa 

 
 
 

Opțiunea 1  

 
 

Arătați unul dintre aceste documente de identitate 
• permisul de conducere 
• orice alt document de identitate eliberat de o agenție guvernamentală (federală, provincială/teritorială 

sau locală) cu fotografia, numele și adresa curentă  

Opțiunea 2  

 
+ 

 

Arătați două documente de identitate 

Amindouă documentele trebuie să conțină numele dumneavoastră și cel puțin unul trebuie să conțină 
adresa dumneavoastră curentă 
Exemplu:  
• cardul informativ al alegătorului și extras bancar 
• factură de întreținere și carte de identitate de student 

Nu le aveți? Nici o problemă!  
Vedeți mai jos lista de documente de identitate acceptate pentru opțiunea 2  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

De la guvern sau agenție guvernamentală 

• carte de membre d’une bande • carte de membru al unui trib indian 

• certificat de naissance • certificat de naștere 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • carte de cetățenie canadiana sau certificat 

• carte d’identité des Forces canadiennes • carte de identitate a forțelor militare canadiene 

• passeport canadien • pașaport canadian 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • carte eliberată de o autoritate locală Inuit 

• permis d’arme à feu • permis de posesie a armelor de foc 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • cec emis sau talon de plată de la guvern 

• relevé de prestations du gouvernement • declarație de beneficii de la guvern 

• carte d’assurance-maladie • carte de sănătate 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • formularul de impozit pe venit 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• certificat de statut de indian sau confirmare de 
înregistrare temporară 

• carte de bibliothèque • permis de bibliotecă 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • permis de pescuit, pus capcane pentru animale sau 
permis de vânătoare 

• carte d’identité d’une régie des alcools • carte de identitate de la o companie de alcool 

• carte de Métis • Carte de Métis 
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• carte de la Sécurité de la vieillesse • carte de identitate a asigurării de bătrânețe 

• carte de libéré conditionnel • carte de identitate pentru o persoană eliberată 
condiționat 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • formularul de impozit sau evaluare a proprietății 

• carte de transport en commun • abonament pentru transportul în comun 

• carte d’assurance sociale • carte cu numărul de asigurare socială 

• document de propriété d’un véhicule • certificatul de proprietate a vehicolului 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • carte de sănătate de la Ministerul afacerilor veteranilor 
de război 

D’Élections Canada De la Alegerile Canada 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• un formular individualizat, adresat de Alegerile 
Canadiene unui rezident dintr-o instituție medicală de 
îngrijire pe termen lung 

• carte d’information de l’électeur • cardul informativ al alegătorului 

D’un établissement d’enseignement De la o instituție de educație 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

• corespondență provenind de la o școală, colegiu sau 
universitate 

• carte d’identité d’étudiant • carte de identitate de student 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

De la o instituție de îngrijire de sănătate 

• carte de donneur de sang • carte de donator de sânge 

• carte de l’INCA • carte de identitate a CNIB ( Institutul național canadian 
pentru orbi) 

• carte d’hôpital • carte de pacient al unui spital 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• eticheta de pe un medicament cu rețetă 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• brățara de identitate emisă de vreun spital sau de o 
instituție medicală de îngrijire pe termen lung 

• carte d’une clinique médicale • carte de pacient al unei clinici medicale 

D’une institution financière De la o instituție financiară 

• état de compte bancaire • extras  bancar 

• carte de crédit • carte de credit 

• relevé de carte de crédit • extras de carte de credit 

• état de compte d’une caisse populaire • declarație de la societatea de credit 

• carte de débit • carte de debit 

• certificat, police ou relevé d’assurance • certificatul de asigurare, polița de asigurare sau o 
declarație de asigurare 
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• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• contractul sau formularele de ipotecare a casei 

• état des prestations d’un régime de retraite • formularele planului de pensie 

• chèque personnel • cec personal 

D’un organisme privé De la o instituție privată 

• carte d’employé • carte de angajat 

• bail ou sous-bail d’habitation • contract de închiriere sau sub-închiriere 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• factură de întreținere ( ex. electricitate; apă; servicii de 
telecomunicație incluzând telefonul, cablul sau satelitul 
de televiziune ) 

Lettres de confirmation Scrisori de confirmare 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • scrisoare de la un custode, gardian public sau tutore 
public 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• o scrisoare de confirmare a rezidenței din partea unei 
autorități tutelare locale al unui grup sau al unei rezervații 
a Primelor națiuni sau al Inuiților 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• scrisoare de confirmare a rezidenței, a dreptului de a sta, 
a admiterei sau o declarație de prestații de servicii din 
partea uneia din următoarele instituții: 
− rezidență studențească 
− rezidență pentru persoane în vârstă 
− o instituție medicală de îngrijire pe termen lung 
− un adăpost pentru săraci 
− o instituție care oferă mâncare pentru săraci 
− o instituție rezidențială comunitară 

Documente adiționale pot fi adăugate. Acceptăm extrase si facturi electronice. Imprimați-le și arătați-le pe mobile device. 
 

Opțiunea 3  

 
+ 

 

Dacă nu aveți document de identitate 
Puteți să votați dacă declarați identitatea și adresa în scris și aveți pe cineva care vă cunoaste la 
circumscripția electorală și care să fie înscrisă în aceeași circumscripție electorală ca și dumneavoastră și 
poate să garanteze pentru dumneavoastră. 
 
Această persoană trebuie să prezinte dovezi de identitate și de domiciliu. O persoană poate să 
garanteze doar pentru o singură persoană (except în instituții medicale de îngrijire pe termen lung). 
 

 
Lista completă de documente aceptate este disponibilă în diferite limbi la elections.ca.   
Pentru alte formulare, ca braille și audio, telefonați la 1-800-463-6868. 
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