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Să aveți documentele de identitate pregătite pentru a fi prezentate 

Arătați: 

• Permisul de conducere, SAU 
• Cartea de identitate provincială/teritorială, SAU 
• Alt document de identitate eliberat de o agenție guvernamentală cu fotografia, numele și adresa 

curentă, SAU 
• Două documente de identitate. Ambele documente trebuis să conțină numele dumneavoastră și 

unul dintre ele trebuie să aibe deasemenea și adresa dumneavoastră. 
 
Pieces with your name: Acte de identitate cu numele dumneavoastră: 
• health card • carte de sănătate 
• Canadian passport • pașaport canadian 
• birth certificate • certificat de naștere 
• certificate of Canadian citizenship • certificat de cetățenie canadiană 
• citizenship card • carte de cetățenie 
• social insurance card • carte cu numărul de asigurare socială 
• Indian status card • certificat de statut de indian 
• Canadian Forces identity card • carte de identitate a forțelor militare canadiene 
• Veterans Affairs health card • carte de sănătate de la Ministerul afacerilor 

veteranilor de război  
• old age security card • carte de identitate a asigurării de bătrânețe 
• hospital card • carte de pacient al unui spital 
• medical clinic card • carte de pacient al unei clinici medicale 
• label on a prescription container • eticheta de pe un medicament cu rețetă 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
• brățara de identitate emisă de vreun spital sau de 

o instituție medicală de îngrijire pe termen lung 
• blood donor card • carte de donator de sânge 
• CNIB card • carte de identitate a CNIB ( Institutul național 

canadian pentru orbi) 
• credit card • carte de credit 
• debit card • carte de debit 
• employee card • carte de angajat  
• student identity card • carte de identitate de student 
• public transportation card • abonament pentru transportul în comun 
• library card • permis de bibliotecă 
• liquor identity card • carte de identitate de la o companie de alcool 
• parolee card • carte de identitate pentru o persoană eliberată 

condiționat 
• firearms card • permis de posesie a armelor de foc 
• licence or card issued for fishing, trapping or 

hunting 
• permis de pescuit, pus capcane pentru animale 

sau permis de vânătoare  
 



Pieces with your name and address: Documente cu numele și adresa dumneavoastră: 
• utility bill (e.g. electricity; water ; 

telecommunications services including telephone, 
cable or satellite ) 

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

• bank statement • extras  bancar 
• credit union statement • declarație de la societatea de credit 
• credit card statement • extras de carte de credit 
• personal cheque • cec personal 
• government statement of benefits • declarație de beneficii de la guvern 
• government cheque or cheque stub • cec emis sau talon de plată de la guvern 
• pension plan statement • formularele planului de pensie 
• residential lease or sub-lease • contract de închiriere sau sub-închiriere  
• mortgage contract or statement • contractul sau formularele de ipotecare a casei 
• income tax assessment • formularul de impozit pe venit  
• property tax assessment or evaluation • formularul de impozit sau evaluare a proprietății 
• vehicle ownership • certificatul de proprietate a vehicolului 
• insurance certificate, policy or statement • certificatul de asigurare, polița de asigurare sau o 

declarație de asigurare 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
• corespondență provenind de la o școală, colegiu 

sau universitate 
• letter from a public curator, public guardian or 

public trustee 
• scrisoare de la un custode, gardian public sau 

tutore public 
• targeted revision form from Elections Canada to 

residents of long-term care facilities 
• un formular individualizat, adresat de Alegerile 

Canadiene unui rezident dintr-o instituție medicală 
de îngrijire pe termen lung 

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

• 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 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statemnet of benefits from one 
of the following designated establishments: 

• 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: 

– student residence – rezidență studențească 
– seniors’residence – rezidență pentru persoane în vârstă 
– long-term care facility – o instituție medicală de îngrijire pe termen 

lung 
– shelter – un adăpost pentru săraci 
– soup kitchen – o instituție care oferă mâncare pentru săraci  

Acceptăm cărți de identitate și documente emise în formele lor originale. În legătură cu documentele 
emise electronic ( ca de exemplu note de plată sau facturi electronice ), le acceptăm tipărite sau ni le 
puteți arăta pe un dispozitiv mobil ( telefon, tabletă). 

Aveți documente de identitate dar nu puteți să vă dovediți domiciliul? 

Depuneți jurământ Prezentați două documente de identitate cu numele dumneavoastră și rugați o 
persoană care vă cunoaște să garanteze pentru domiciliul dumneavoastră. Această persoană trebuie să 
prezinte dovezi de identitate și de domiciliu și să fie înscrisă în aceeași circumscripție electorală ca și 
dumneavoastră. Această persoană poate să garanteze doar pentru o singură persoană. 

Aceste informații sunt disponibile și în alte limbi și alte formate. 
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