
Nr. crt. Ţara Documente

1 Africa de Sud 1. permis de reşedinţă temporară (temporary residence)
2. permis de reşedinţă permanentă (permanent residence)

2 Albania document de reşedinţă (Leje Qendrimi per te Huaj)
3 Algeria permisul de şedere 

4 Angola 1. viza de muncă aplicată pe paşaport
2. carte de reşedinţă pentru străini

5 Arabia Saudită permis de reşedinţă (Iqama)

6 Argentina 1. adeverinţa privind dreptul de reşedinţă permanentă sau temporară
2. document naţional de identitate (documneto national de identidad)

7 Armenia 1. permis de reşedinţă temporară
2. permis de reşedinţă permanentă

8 Australia
1. viza de reşedinţă permanentă
2. permisul de conducere

9 Austria 1. dovadă de înregistrare a reşedinţei (Meldezettel)
2. adeverinţă de înregistrare a reşedinţei (Anmeldebescheinigung)

10 Azerbaidjan 1. permis de muncă
2. viză de şedere pe termen lung

11 Belarus permis de şedere (Vid na Jitelstvo)

12 Belgia

1. cartea de identitate electronică pentru străini (document pe suport de plastic): (fr.) Titre de sejour / (nl.) Verblijfstitel;
2. cartea de identitate pentru străini (document pe suport de hârtie): (nl.) Identiteitskaart voor vreemdeling /  (fr.) Carte 
d’identité d’etranger;
3. certificatul de înscriere la registrul străinilor: (fr.) Certificat d’inscription au registre des etrangers / (nl.) Bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister.

13 Bosnia şi Herţegovina 1. colant aplicat în paşaport privind reşedinţa
2. decizie privind aprobarea şederii temporare

14 Brazilia cartea de identitate pentru străini (cedula de identidad extranjeros)

15 Bulgaria 1. cartea de identitate permanentă
2. cartea de identitate temporară

16 Canada 1. card de reşedinţă permanentă (Permanent Residence Card) 
2. permis de şedere (visa record of landing)

17 Cehia
1. permis de şedere permanentă
2. colant aplicat în paşaport privind permisiunea de şedere permanentă
3. adeverintă privind reşedinţa
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18 Chile 1. cartea de identitate pentru străini (cedula de identidad extranjeros)
2. certificat de reşedinţă permanentă (certificar)

19 Cipru
1. certificat de înregistrare (Certificate of Registration)
2. certificat de reşedinţă permanentă (Certificate of Permanent Residence)
3. permis de imigrare (Immigration Permit)

20 Columbia cartea de identitate pentru străini (Cedula de Extranjeria)

21 Croaţia
1. permis de reşedinţă 
2. adeverinţă (Boravak) 

22 Cuba carnet de identitate pentru străini
23 Danemarca permis de reşedinţă 
24 Egipt viza de şedere 

25 Elveţia

1. permis de şedere temporară (autorisation de sejour- Livret B VE/AELE)
2. permis de şedere permanentă (autorisation d`etablissement- Livret C CE/AELE)
3. permis de şedere pentru activităţi lucrative (autorisation de sejour avec activite lucrative- Livret Ci CE/AELE)
4. permis de şedere de scurtă durată (autorisation de courte duree- Livret L CE/AELE)

26 Emiratele Arabe Unite permis de reşedinţă  
27 Etiopia permisul special de şedere temporară 

28 Filipine 1. viza de reşedinţă aplicată în paşaport
2. certificatul de înregistrare pentru străini (Alien Certificate of Registration)

29 Finlanda permis de şedere 

30 Franţa
1. atestaţia temporară de şedere
2. titlul de şedere
3. carte de rezident

31 Germania

1. titlul de şedere (Aufenthaltstitel)
2. permisiunea de şedere temporară (Fiktionsbescheinigung)
3. permisul de şedere (Aufenthaltserlaubnis)
4. adeverinţa de înregistrare a locuinţei (Meldebescheinigung)
5. adeverinţa de liberă alegere a domiciliului/UE

32 Grecia

1. cartea de identitate de rezident
2. colant aplicat în paşaport care atestă dreptul de sedere (Adia diamonis) 
3. colant aplicat în paşaport care atestă dreptul de munca (Adia paramonis) 
4. adeverinta pentru depunerea cererii de emitere a permisului de sedere (VVOSI)

33 India viza indiană 
34 Indonezia permis de şedere temporar
35 Iordania document de reşedinţă (ikamah)
36 Iran în legislaţia locală nu este prevăzută noţiunea de reşedinţă pentru străini
37 Irlanda document care conţine numărul de asigurare socială (Personal Public Service Number)
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38 Israel carte de identitate emisă pentru cetăţenii străini rezidenţi 

39 Italia
1. atestatul de înregistrare în registrul de populaţie rezidentă
2. cartea de identitate pentru străini
3. certificatul de reşedinţă

40 Japonia document de reşedinţă (certificate of alien registration)

41 Kazahstan
1. carte de migraţie
2. permis de şedere 
3. carte de identitate pentru străini

42 Kenya cartea de identitate pentru străini

43 Kuweit 1. cartea de identitate pentru străini
2. viza de reşedinţă 

44 Liban
1. permis de şedere pentru reîntregirea familiei;
2. permis de şedere pentru angajare în muncă;
3. permis de şedere pentru studii.

45 Libia viza de lungă durată

46 Lituania
1. viza tip D
2. permis temporar de reşedinţă
3. permis permanent de reşedinţă

47 Luxemburg
1. certificat de reşedinţă

2. drept de şedere (Titre de sejour)

48 Macedonia
1. permis sau dovada pentru straini de sedere temporara 
2. permis pentru straini de sedere permanenta 
3. carte de identitate pentru straini 

49 Malaezia cartea de identitate pentru străini (Expatriate Identification Card)
50 Malta cartea de identitate pentru străini

51 Marea Britanie

1. ştampila sau vignieta pe paşaport privind dreptul de şedere permanentă (indefinite leave to enter/remain)
2. viza pe paşaport (leave to remain)
3. certificat de înregistrare (albastru) privind accesul liber pe piaţa muncii  
4. certificat de înregistrare (galben) privind desfăşurarea de activităţi pe cont propriu, calitatea de student care are dreptul să 
lucreze în regim part-time, privind statutul de persoană care are resurse suficiente pentru a se întreţine fără a apela la 
resurse publice 
5. autorizaţia de muncă (violet) privind dreptul de a lucra în Marea Britanie (accession worker card)
6. documentul care atestă înregistrarea la autorităţile locale privind confirmarea şi stabilirea taxelor locale
7. contractul de închiriere înregistrat la autorităţile locale
8. documentul care conţine numărul naţional de asigurare (National Insurance Number)
9. permisul de conducere                                                                                                              

52 Maroc carte de sejur 
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53 Mexic 1. atestat de reşedinţă temporară (Forma migratorie 3)
2. atestat de reşedinţă pe durată nedeterminată (Forma migratorie 2)

54 Republica Moldova permis de şedere

55 Muntenegru 1. viză de lungă durată 
2. carte de identitate pentru străini

56 Nigeria 1. permisul temporar de şedere
2. permisul de rezident

57 Norvegia viza de reşedinţă (Oppholdstillatelse)

58 Noua Zeelandă
1. vizele de reşedinţă existente pe paşapoarte
2. permisele de conducere

59 Olanda
1. permis de şedere
2. adeverinţă (extras) din evidenţele primăriei care atestă reşedinţa
3. colant aplicat paşaport care atestă reşedinţa

60 Pakistan card de reşedinţă  

61 Peru 1. carte de identitate pentru străini (documento national de identidad)
2. carnet de străin (carne de extranjeria)

62 Polonia 1. adeverinţa de înregistrare a şederii
2. permis de şedere permanentă

63 Portugalia

1. viză de lucru
2. viză de studiu
3. certificat de cetăţean european
4. carte de reşedinţă permanentă
5. titlul de reşedinţă

64 Qatar 1. colant privind reşedinţa
2. actul de identitate pentru străini

65 Rep. Coreea 1. viza (Korean Visa)
2. documentul de înregistrare a străinilor (Alien Registration Card)

66 Rep. Populară Chineză

1. permis de şedere permanentă
2. permis de şedere temporară
3. permis de şedere pentru străini
4. colantul privind prelungirea vizei

67 Rep. Democrată Coreea în legislaţia locală nu este prevăzută noţiunea de reşedinţă pentru străini
68 Rusia permis de şedere (vid na jitelstvo)

69 S.U.A.

1. permis de reşedinţă permanenţă în SUA (green-card)

2. permis/legitimaţie de muncă

3. permis de conducere

4. document de identitate pentru străini (state ID) 6. viză de scurtă durată pentru studii, afaceri, muncă, activităţi religioase
70 San Marino carte verde sau permisul de muncă
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71 Serbia 1. document de şedere temporară (privremeni boravak)
2. document de şedere permanentă (stalni boravak)

Senegal autorizaţie de şedere (recepisse de depot d`une demande d`autorisation d`etablissement)

72 Singapore 1. permis de şedere temporară
2. permis de muncă 

73 Siria 1. cartea de identitate permanentă sau temporară
2. permisul de muncă

74 Slovacia permis de şedere
75 Slovenia permis de şedere (registration certificate)

76 Spania

1. certificat de cetăţean comunitar (Certificado de registro como residente comunitario)
2. carte/card de reşedinţă (Tarjeta de extranjero)
3. dovada depunerii actelor pentru obţinerea certificatului (Solicitud de Certificado de registro como residente comunitario)
4. certificat de reşedinţă (Certificado del derecho a residir con carácter permanente)
5. documentul care atestă înscrierea în registrul municipal (Empadronamiento)

77 Sri Lanka viza de reşedinţă
78 Sudan viza sudaneză din paşaport

79 Suedia 1. adeverinţă de înregistrare pentru cetăţenii comunitari cu drept de şedere
2. extras din registrul de evidenţă a persoanelor 

80 Thailanda permisul de şedere 
81 Tunisia viza aplicată în paşaport
82 Turcia permisul de reşedinţă (IKAMET TEZKERESI/RESIDENCE PERMIT)
83 Turkmenistan card de migraţie/ permis de şedere

84 Ucraina
1. permisul de şedere
2. viza de şedere aplicată pe paşaport

85 Ungaria
1. certificat de înregistrare 
2. permise de şedere temporară 
3. permis de şedere permanent

86 Uruguay cartea de identitate pentru străini 
87 Uzbekistan ştampila din paşaportul turistic privind reşedinţa (popriska)
88 Venezuela cartea de identitate pentru străini (cedula de identidad -Extranjero)

89 Vietnam 1. certificat de şedere
2. card de şedere 
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Notă: 

a. Din documentele prezentate în tabelul sus menţionat trebuie să rezulte expres că titularul are reşedinţa în străinătate, pe o perioadă de minim 15 zile. 

b. Persoanele cu dublă cetăţenie care au reşedinţa în străinătate pot să îşi exercite dreptul de vot, cu condiţia ca din documentul care atestă cetăţenia străină 
(paşaport, carte de identitate, etc.) să rezulte explicit faptul că are reşedinţa în străinătate. 

c. Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consular îşi va putea exercita dreptul de vot exclusiv pe baza paşaportului diplomatic sau a paşaportului de 
serviciu, indiferent de tipul sau valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile locale. 

d. Nu există reguli speciale în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot de către funcţionarii internaţionali cetăţeni români sau alte categorii de personal 
(militari, poliţişti). Acestora li se aplică regulile generale. 

e. Datele centralizate nu cuprind un număr de 3 ţări datorită faptului că misiunile diplomatice nu au primit răspuns de la autorităţile locale în acest sens. 
Acestea sunt: Irak, Georgia, Zimbabwe. 


