
Act de identitate al 

alegătorului: 

Ghidul dvs

Tot ce trebuie să știți  
despre actul de identitate  
cu fotografie pentru 
alegerile locale britanice 
din luna mai 2023
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Pe data de joi 4 mai 2023, vor avea loc 
alegerile locale pe întreg teritoriul 
Angliei.

La aceste alegeri, va trebui să prezentați un 
act de identitate cu fotografie pentru a vă 
putea exprima votul la secțiile de votare.

Această broșură explică ce acte de identitate 
cu fotografie puteți folosi pentru a vota. 
Totodată, explică și cum puteți solicita un act 
de identitate al alegătorului gratuit, cunoscut 
și sub numele de Certificat de Autorizare a 
Alegătorului, dacă aveți nevoie de unul.
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C
înregistrez pentru um mă 

a vota?

Pentru a vota la aceste alegeri, trebuie să vă înregistrați 
în acest scop până la ora 23:59 în data de luni 
17 aprilie 2023.

Dacă nu v-ați înregistrat niciodată, v-ați mutat recent la o adresă 
diferită, sau v-ați schimbat numele, înregistrați-vă pentru a vota 
online la www.gov.uk/register-to-vote. Puteți face solicitare și 
prin completarea unui formular de cerere tipărit.

Dacă aveți nevoie de ajutor ca să vă înregistrați pentru a vota, sau 
doriți să solicitați un formular de cerere, contactați echipa de servicii 
electorale din cadrul consiliului dvs. local. Pentru a afla informațiile 
de contact ale echipei de servicii electorale locale, vizitați 
electoralcommission.org.uk/voter sau apelați linia noastră de 
asistență telefonică la 0800 328 0280. 

http://www.gov.uk/register-to-vote
http://electoralcommission.org.uk/voter
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La ce alegeri votez?

Alegerile locale au loc în 230 de consilii din Anglia la data de 
joi 4 mai 2023 și includ alegeri pentru consiliul local, primărie și 
consiliile comunale.  

Pentru a afla dacă au loc alegeri în  
zona dumneavoastră puteți accesa 
electoralcommission.org.uk/voterID

%  Sau apelați linia noastră de asistență  
telefonică la 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/voterID
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Ce acte de 
identitate pot 
folosi pentru  
a vota?

Va trebui să prezentați 
doar unul din aceste acte 
de identitate cu fotografie, 
dar acesta trebuie să fie 
versiunea originală și nu  
o fotocopie.

Puteți folosi oricare dintre următoarele acte de identitate cu fotografie 
acceptate pentru a vă putea exprima votul la secția de votare.

Călătorii 
internaționale  
Pașaport

Călătorii locale
Anumite legitimații 
concesionare de 
călătorie

Conducere și parcare
• Permis de conducere   

(inclusiv permis 
provizoriu)

• Legitimație de   
parcare pentru 
persoanele cu 
handicap (Blue 
badge)

Dovada vârstei  
Carte de identitate cu 
marca PASS

Alte documente  
emise de guvern  
• Document de  

imigrare  
biometric

• Legitimație   
militară

• Anumite cărți   
de identitate 
naționale
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Dacă aveți un act de identitate cu fotografie acceptat care este 
expirat, puteți încă să-l folosiți pentru a vă exprima votul la o secție 
de votare dacă fotografia încă seamănă cu dumneavoastră.

Dacă nu aveți deja un act de identitate cu fotografie acceptat, sau 
dacă nu sunteți sigur că fotografia mai seamănă cu dvs., puteți 
solicita un act gratuit de alegător, cunoscut  și sub numele de 
Certificat de Autorizare a Alegătorului.  

Trebuie să fiți înregistrat pentru a vota înainte de a solicita 
Certificatul de Autorizare a Alegătorului. Când vă înregistrați pentru 
a vota, veți fi întrebat dacă aveți un act de identitate cu fotografie 
sau dacă doriți să solicitați un Certificat de Autorizare  
a Alegătorului.

Pentru mai multe informații referitoare 
la actele de identitate acceptate, vizitați  
electoralcommission.org.uk/voterID

%  Sau apelați linia noastră de asistență 
telefonică la 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/voterID
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Solicitarea unui 
Certificat de 
Autorizare a 
Alegătorului

Termenul – limită pentru solicitarea unui Certificat de 
Autorizare a Alegătorului în scopul utilizării acestuia la 
alegerile locale este ora 17:00 în data de marți 25 
aprilie, dar trebuie să-l solicitați cât mai curând posibil 
în caz că echipa de servicii electorale trebuie să verifice 
diferite informații cu dvs.

Puteți solicita un Certificat de Autorizare a Alegătorului  
online la https://voter-authority-certificate. 
service.gov.uk/

Puteți solicita acest document și prin completarea unui formular de 
cerere tipărit și expedierea acestuia către echipa de servicii electorale 
din cadrul consiliului dvs. local. Puteți face această solicitare și în 
persoană la biroul dvs. local de servicii electorale.

Dacă aveți nevoie de ajutor la solicitarea Certificatului de Autorizare 
a Alegătorului sau doriți să solicitați un formular de cerere, 
contactați echipa de servicii electorale din cadrul consiliului dvs. 
local. Pentru a afla informațiile de contact ale acestora vizitați 
electoralcommission.org.uk/voter sau apelați linia noastră de 
asistență telefonică la 0800 328 0280.

http://electoralcommission.org.uk/voter
https://voter-authority-certificate.service.gov.uk/
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Ce informații trebuie să ofer 
atunci când solicit un Certificat 
de Autorizare a Alegătorului?
Când solicitați un Certificat de Autorizare a Alegătorului, va trebui să 
vă furnizați

• Numele • Data nașterii

• Adresa • Numărul de asigurare națională 

Dacă nu vă cunoașteți Numărul de asigurare națională, sau dacă nu 
aveți unul, puteți totuși să completați solicitarea. Echipa de servicii 
electorale din cadrul consiliului dvs. local vă va contacta pentru a vă 
solicita alte documente care să vă confirme identitatea.

De asemenea, va trebui să prezentați și o fotografie odată cu 
solicitarea dvs. Cerințele cu privire la fotografie sunt similare cu cele 
pentru fotografia de pașaport. 

Aflați mai multe despre cerințe la  
electoralcommission.org.uk/voterID

%  Sau apelați linia noastră de asistență 
telefonică la 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/voterID
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Ce se va întâmpla la 
secția de votare?

Când ajungeți la secția de votare, un membru al personalului:

1. Vă va cere numele și adresa pentru a vă găsi în registru

2. Vă va solicita actul de identitate cu fotografie, pentru a verifica 
dacă este acceptabil

3. Dacă actul dvs. de identitate este acceptabil, vi se va înmâna 
buletinul de vot și veți fi îndrumat către una din cabinele de 
votare pentru a-l completa, ca de obicei.

O zonă privată va fi disponibilă la secția de votare, pentru ca 
actul dvs. de identitate cu fotografie să poată fi verificat în mod 
confidențial, dacă doriți acest lucru. Aceasta poate fi o camera 
separată, sau o zonă separată printr-un paravan, în funcție de secția 
de votare.

Personalul secției de votare se află acolo pentru a vă ajuta. Dacă 
aveți nevoie de asistență în orice moment, nu ezitați să o solicitați.



Are there other ways to vote?
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Mai există și 
alte modalități 

de a vota?Vot prin poștă
Nu trebuie să furnizați acte de identitate 
cu fotografie pentru a vota prin poștă.

Pentru a solicita votul prin poștă, va trebui să completați 
un formular de cerere pentru vot poștal și să vă asigurați 
că acesta ajunge la echipa de servicii electorale din cadrul 
consiliului dvs. local înainte de ora 17:00 în data de marți 
18 aprilie 2023.

Veți primi buletinul dvs. de vot prin poștă. Completați și returnați 
buletinul, asigurându-vă că ați alocat timp suficient pentru ca acesta 
să ajungă la consiliul dvs. local înainte de ora 22:00 în data de joi 4 
mai. Dacă nu vă puteți expedia votul poștal astfel încât să ajungă în 
timp util la destinație, puteți să-l duceți direct la secția dvs. de votare 
sau consiliul dvs. local în ziua alegerilor.

Vot prin reprezentant 
(permiterea unei persoane în care aveți încredere să voteze 
în numele dumneavoastră)

Pentru a solicita votul prin reprezentant, completați un 
formular de cerere și trimiteți-l către echipa de servicii 
electorale din cadrul consiliului dvs. local astfel încât acesta 
să ajungă înainte de ora 17:00 în data de marți 25 
aprilie 2023.

Persoana pe care o selectați să voteze în numele dvs. va trebui să se 
prezinte la secția dvs. de votare pentru a vota și va trebui să prezinte 
propriul act de identitate cu fotografie pentru a vă putea exprima 
votul. Nu este nevoie să prezinte actul dvs. de identitate atunci când 
votează în numele dumneavoastră.
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În caz de urgență când nu vă puteți deplasa la secția de votare în 
persoană, puteți solicita reprezentare de urgență până la ora 17:00  
în data de joi 4 mai.
Pentru mai multe informații sau pentru a obține un formular de cerere 
pentru vot poștal sau prin reprezentant, vizitați electoralcommission.
org.uk/voter sau apelați linia noastră de asistență telefonică la  
0800 328 0280.

Cum pot afla 
mai multe?

Dacă aveți întrebări sau doriți să obțineți 
aceste informații într-un format accesibil, 
vizitați electoralcommission.org.uk/
voterID sau apelați linia noastră de 
asistență telefonică la 0800 328 0280 
sau scanați codul QR de mai jos.

Această broșură a fost produsă de Comisia Electorală.
Comisia Electorală este autoritatea independentă care supraveghează 
alegerile și finanțele politice reglementate în Marea Britanie. Scopul 
activității noastre este acela de promovare a încrederii publice în 
procesul democratic și asigurarea integrității acestuia.

Urmăriți-ne pe
@ElectoralCommUK

facebook.com/ElectoralCommissionUK

@ElectoralCommissionUK

http://electoralcommission.org.uk/voterID
https://twitter.com/electoralcommuk/
https://www.facebook.com/electoralcommissionuk/
https://www.instagram.com/electoralcommissionuk/?hl=en
http://electoralcommission.org.uk/voter
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M-am înregistrat să votez? 
Am un act de identitate cu 
fotografie? 

Am actul meu de identitate la 
dispoziție pentru a-l lua cu  
mine la secția de votare în  
ziua alegerilor?

Dacă nu , am solicitat o carte  
de alegător gratuită?
Am votat?

Termenul-limită pentru a vă 
înregistra pentru votare la 
alegerile locale din anul 2023 
este ora 23:59 în data de luni 
17 aprilie.

Termenul-limită pentru a solicita 
un Certificat de Autorizare a 
Alegătorului pentru alegerile 
locale din anul 2023 este ora 
17:00 în data de marți 25 
aprilie.

Vizitați electoralcommission.org.uk/voterID sau apelați linia 
noastră de asistență telefonică la 0800 328 0280 pentru mai 
multe informații cu privire la: 
• Înregistrarea pentru vot  
• Ce act de identitate cu fotografie va fi acceptat la secția de 

votare  
• Cum să solicitați un act de alegător gratuit

http://electoralcommission.org.uk/voterID

