
  

 
 
 
Autorizație Electronică de Călătorie (eTA)  

 

Acest ghid în trei părți vă va ajuta să completați corect formularul de cerere pentru o Autorizație 

Electronică de Călătorie (eTA). 

 

- Partea 1: pentru părinți / tutori sau reprezentanți care aplică în numele cuiva. 

 
- Partea 2: pentru toți solicitanții. Ce trebuie să știți pentru a completa formularul cu 

exactitate. Include instrucțiuni pentru rezidenții permanenți legali ai Statelor Unite ale Americii. 
 

- Partea 3: La ce sa vă asteptați după ce ați depus cererea. 

Înainte de a trimite cererea dumneavoastră, examinați-o cu atenție. Asigurați-vă că este completă și 

exactă. 

Introducerea informațiilor incorecte ar putea duce la o întârziere sau chiar un refuz al cererii 

dumneavoastră eTA și/sau să vă împiedice îmbarcarea în avion. 

 

 

Formularul de cerere eTA este disponibil numai în limbile engleză și franceză. Pentru a vă ajuta să 

aplicați pentru o eTA, descrierile fiecărui câmp în formular sunt disponibile în următoarele limbi: 

 ,简体中文, 繁體中文, Deutsch, English, Español, Français , Ελληνικά, Italiano, 日本語 , 한국어 ,العربية 

Magyarul, Nederlands, Polski, Português.   

  

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/arabic.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/simplified-chinese.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/traditional-chinese.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/german.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/english.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/spanish.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/italian.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/japanese.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/korean.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/portuguese.pdf
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PARTEA 1: Date Părinte / Tutore sau Reprezentant 
 

Dacă nu sunteți un părinte/tutore sau reprezentant care solicită o eTA pentru altcineva, mergeți la 

Partea 2 din acest ghid pentru a afla cum să completați formularul pentru dvs. 

Prima întrebare este dacă sunteți un părinte/tutore sau un reprezentant care solicită o eTA în numele 

altei persoane. 

Un reprezentant este o persoană care are permisiunea de la o persoană care doresțe să 

călătorească sau să emigreze în Canada să contacteze Imigrare, Refugiați și Cetățenie Canada 

(CICR), în numele lor. Reprezentantul poate fi plătit sau nu și include părinți sau tutori care fac cerere 

în numele unui copil. Părinții sau tutorii care fac cerere în numele copilului lor trebuie să răspundă la 

aceste întrebări. 

Când cineva numește un reprezentant, poate autoriza de asemenea CICR să ofere informații din 

dosarul lor acestei persoane. Legea emigrarii canadiana reglementează si definește serviciile 

reprezentanților. 

În câmpurile de mai jos, selectați DA (OUI) sau NU (NO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faceți cerere în numele altei persoane? 

Faceți cerere în numele unui minor? 
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PARTEA 1 (A): Date Părinte / Tutore sau Reprezentant  

Y Ați indicat că doriți să faceți cerere în numele altei persoane. Vă rugăm să introduceți informații 

despre dvs. în această secțiune. 

Selectați una dintre următoarele opțiuni. 

 

Eu sunt: 

Membru al familiei sau prieten 

Membru al unei organizații 

neguvernamentale sau religioase 

Membru al Consiliului de Reglementare al 

Consultanților pentru Imigrări (ICCRC) 

Societate de drept provincială sau 

teritorială din Canada 

Chambre des notaires du Quebec 

Agent de turism 

 

 

Eu sunt 

Sunteți plătit să reprezentați solicitantul și să completați formularul în numele acestuia? 

 

Numele de familie  

 

Prenumele  

Numele companiei, organizației 

 

Adresa poștală 

 

Telefon 

Fax 

Adresa de email 

 

Declarația reprezentantului 

 
Prin bifarea casetei de mai sus declarați că informațiile de contact și personale de mai sus sunt adevărate, complete și corecte.  

Prin bifarea casetei de mai sus înțelegeți și acceptați că sunteți persoana desemnată de către solicitant să își desfășoare activitatea 

pentru solicitant sau în numele acestuia sau al sponsorului in relația acestuia cu serviciul de Imigrare, Refugiați și Cetățenie 

Canada și cu Agenția de Servicii de Frontieră Canadiene. 
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După ce ați introdus informațiile dvs selectați NEXT. Acest lucru vă va duce la partea din formular 

unde va trebui să introduceți informațiile despre persoana pentru care faceți cererea. 

PARTEA 2: Cum se completează cererea de Autorizație Electronică de 

Călătorie (eTA) 
 

Dacă aplicați pentru dvs, trebuie sa raspundeți NU la prima întrebare. 

Dacă sunteți un părinte / tutore sau reprezentant care solicită o eTA pentru altcineva, va trebui să 

răspundeți DA. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Partea 1 a acestui ghid. 

 

După ce faceți clic pe NEXT veți ajunge la secțiunea formularului unde trebuie să introduceți detaliile 

despre solicitant (dvs. sau persoana pentru care faceți cererea). 

 

Pentru călătorii români  

Solicitanții care dețin un pașaport electronic românesc sunt eligibili pentru a depune o cerere pentru 

eTA. Cetățenii români care dețin un pașaport non-electronic, cum ar fi pașaportul temporar, necesită 

o viză de rezidență temporară (TRV) pentru a călători spre sau pentru a tranzita Canada. Înainte de a 

continua cu cererea dumneavoastra eTA, vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări suplimentare 

pentru a vă determina eligibilitatea. 

 

Faceți cerere în numele altei persoane? 

Faceți cerere în numele unui minor? 



5 

 

 

Ce document de călătorie intenționați să utilizați pentru a călători în Canada? 

 

Selectați documentul de călătorie pe care il veți folosi pentru a călători în Canada din 

următoarele opțiuni: 
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Pașaport – simplu electronic 

Un pașaport eliberat cetățenilor pentru călătorii ocazionale, cum ar fi vacanțe și călătorii de afaceri. 

Pașaport – diplomatic 

Un pașaport eliberat cetățenilor care sunt funcționari de rang înalt de guvern, diplomați și reprezentanți 

și delegați ai unui guvern. 

Pașaport – oficial 

Un pașaport eliberat în mod normal pentru cetățeni care sunt oficiali guvernamentali non-diplomati, 

care călătoresc în interes de afaceri oficiale de guvern. 

Utilizați în cazul în care pe coperta frontală a pașaportului este scris ‘oficial’. 

Pașaport – serviciu 

Un pașaport eliberat în mod normal pentru cetățeni care sunt oficiali guvernamentali, nu diplomați, care 

călătoresc în interes de afaceri oficiale de guvern. 

Utilizați în cazul în care pe coperta frontală a pașaportului este scris ‘serviciu’.  

Pasaport temporar/de urgență  

Un pașaport eliberat cetățenilor în caz de urgență, în cazul în care eliberarea unui pașaport simplu 

electronic nu este posibilă. Aceste documente sunt adesea valabile pentru o perioadă scurtă de timp. 

Document de călătorie pentru refugiați 

Un document de călătorie eliberat persoanelor care nu sunt cetățeni, cu statut de persoană protejată, 

inclusiv refugiații prin Convenție și persoanele care au nevoie de protecție. Notă: nu sunteți eligibil sa 

aplicați pentru un eTA folosind acest document. Este posibil să aveți nevoie de viză sau un alt tip de 

document de călătorie pentru a călători în Canada. 

Document de călătorie/pașaport pentru cetateni străini eliberat pentru non-cetățenii statului in 

care se afla. Un document de călătorie sau pașaport eliberat pentru non-cetățenii care locuiesc 

permanent sau temporar în țara care a eliberat documentul, dar nu sunt cetățeni ai acestei țări. Notă: 

nu sunteți eligibil sa aplicați pentru o eTA folosind acest document. Este posibil să aveți nevoie de viză 

sau un alt tip de document de călătorie pentru a călători în Canada. 

Permis de re-intrare în Statele Unite ale Americii (I-327). Un document de călătorie eliberat de 

către Statele Unite ale Americii (SUA), Cetățenie și Servicii de Imigrare a SUA, pentru rezidenții 

permanenți legali, pentru a le permite să călătorească în străinătate și să se întoarcă în SUA fără a fi 

nevoie de a obține o viză speciala de întoarcere pentru rezidenți. 

Document de călătorie pentru refugiați in Statele Unite ale Americii (I-571) Un document de 

călătorie eliberat de Statele Unite ale Americii (SUA), Cetățenie și Servicii de Imigrare pentru 

noncetățeni care au fost recunoscuți ca refugiați sau li s-a acordat azil. Dacă dețineți un I-571 sunteți 

eligibil pentru a aplica pentru o eTA numai dacă sunteți un rezident permanent legal al S.U.A. 
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Ce țară a emis pașaportul? 

Selectați țara care a eliberat pașaportul. Selectați codul de țară care se potrivește cu cea de pe 

pașaport. Găsiți acest cod de trei litere pe pagina de informații din pașaport - a se vedea câmpul 

numit  “Codul”, “Țara emitentă” sau “Autoritate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care este naționalitatea menționată pe pașaport? 

Selectați câmpul naționalitatea de pe pagina de informații din pașaportul dvs.   
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PARTEA 2 (B): Datele de pașaport ale solicitantului 

Fiți foarte atenți atunci când introduceți informațiile privind pașaportul.  

Dacă introduceţi numărul de paşaport greşit s-ar putea să nu vi se permită să vă 
îmbarcați pentru un zbor spre Canada.  
 
 

 Puteţi afla doar la aeroport dacă aţi făcut o greşeală.  
 Va trebui să aplicaţi din nou pentru o eTA.  
 În funcţie de situaţia dumneavoastră, este posibil să nu puteţi obţine o eTA în ultimul minut.  

 
Sfaturi pentru a introduce corect numărul paşaportului:  
 

 Introduceţi numărul paşaportului care se află în partea de sus a paginii cu informaţii despre 
paşaport (pagina cu fotografia).  

o Nu introduceţi numărul de pe prima pagină a paşaportului sau numărul din partea de 
jos a paginii cu fotografia.  

 Cele mai multe numere de paşaport au 8-11 caractere. Dacă numărul pe care intenţionaţi să îl 
introduceţi este mult mai scurt sau mai lung decât acesta, verificaţi dacă utilizaţi numărul 
corect.  

 Numerele paşaportului sunt compuse dintr-o combinaţie de litere şi cifre. Fiţi foarte atenţi cu 
litera O şi numărul 0, cu litera i şi numărul 1.  

 Nu introduceţi nici un caracter special (cratimă) sau spaţii.  
 

Titularii de paşaport francez 
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Ultimul nume este numele de familie. 

 

Primul nume este prenumele. 

 

Introduceți TOATE numele așa cum apar pe pașaport. 

 

Numele modificat: În cazul în care pașaportul include o modificare manuală a numelui (numelor) în 

secțiunea observații din pașaport, introduceți numele așa cum apare în această secțiune. Pagina de 

observații se referă la o secțiune a pașaportului în care funcționarii de imigrare autorizați pot face note 

importante (observații). 

 

Numărul de pasaport 

Numărul de pasaport (re-intrați) 

Nume de familie / ultimul nume 

Prenume/primul nume 
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ApostrofuL: Dacă numele dvs. are un apostrof, introduceți-l în formular. Exemplu: D'Orsay, O'Neil. 

 

Ordinea numelor: Consultați zona de citire optică de pe pașaport (porțiunea de sub fotografia și informațiile 

biografice, numită uneori "cod de bare") pentru a confirma în ce ordine ar trebui să introduceți numele dvs. în 

cerere. Pe prima linie a acestei porțiuni din pașaport, veți vedea cel mai probabil o literă, un chevron (<), o 

abreviere a naționalitații, numele de familie, două chevrons (<<) și prenumele dumneavoastră. 

Dacă numele este/sunt scurtate sau tăiate în această parte a pașaportului, dar numele complet este scris în 

porțiunea superioară a pașaportului, introduceți numele care apare în porțiunea superioară. Bazați-vă 

întotdeauna pe partea de jos pentru a determina ordinea numelui (numelor). In exemplul de mai jos, clientul 

va introduce: Martin, Sarah. 

 

 

 

Relații filiale: Dacă pașaportul include "fiul" sau "fiica" sau "bin" sau "Bint" și numele tatălui dvs  în porțiunile 

de sus sau de jos ale pașaportului, nu introduceți acest text sau numele tatălui dvs in nici unul dintre 

câmpurile de nume ale formularului de cerere. 

De exemplu, în cazul în care pașaportul indică Ahmad bin Husain bin Mohamed într-un singur domeniu, vă 

rugăm să introduceți numele de familie ca Husain și numele dat ca Ahmad. 

În cazul în care pașaportul indică o relație filială cu "Ibn","ben" sau "ould wuld", și numele tatălui dvs. în 

porțiunile superioare sau inferioare ale paginii, vă rugăm să nu introduceți acest lucru sau numele tatălui dvs. 

în nici unul dintre câmpurile numelui atunci când completați formularul de cerere. De exemplu, în cazul în care 

pașaportul dumneavoastră indică Husain Ould Ahmad Ould Muhammad într-un singur domeniu, vă rugăm să 

introduceți numele de familie ca Ahmad și numele dat ca Husain. 

 

Cratima (liniuță de unire): Dacă numele dvs. are o cratimă introduceți-o pe formular. Exemplu: Mary-Anne, 

Smith-Hansen. 

Doar un singur nume pe pașaport: Dacă există doar o singură linie de nume pe pașaport, puneți numele 

întreg în acest spațiul numelui de familie.  

Folosirea numelui mamei, tatălui sau numele strămoșilor: În cazul în care numele de pe pașaport 

include numele mamei, tatălui, bunicului sau strămoșului de sex masculin în zona de citire optică de pe 

pașaport (porțiunea de mai jos de fotografie și informațiile biografice, numită uneori "cod de bare"), 

introduceți acest nume pe formularul de cerere. 
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Relații maritale: Dacă pe pașaport apare scris "épouse de","EpsE" sau "ep. " ("Soțul"),"soția lui" sau 

"soțul", în porțiunile de sus sau de jos, nu introduceți acest lucru sau numele soțului dvs. în spațiile pentru 

numele de familie sau pentru prenume din formularul de cerere. 

Exemplu: dacă pe pașaportul dumneavoastră scrie Smith EP. Paul Sajan în câmpul numelui de familie, și 

John William în câmpul prenumelui, introduceți Smith în câmpul numelui de familie și John William în 

câmpul prenumelui. 

 

Titluri, prefixe, grade, decorare: În cazul în care pe pașaport apar un titlu, prefix, sufix, calificare 

profesională sau academică, decorare, onoare, de atribuire, sau statutul ereditar, nu le introduceți pe 

formularul de cerere, dacă nu se află în zona de citire optică a pașaportului (porțiunea de mai jos de 

fotografie și informații biografice, numită uneori "cod de bare"). 

Caractere ale alfabetului non-Roman : Doar caracterele alfabelui roman pot fi introduse pe cererea 

dvs. De exemplu : Aa, Bb, Cc si accente franțuzești ca : é, è, ê, ë, û.  

Țara dumneavoastră este responsabilă ca numele dvs. să apară cu litere romane in pașaportul dvs. 
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 Furnizați data nașterii, sexul, țara sau teritoriul și orașul în care v-ați născut. 

Selectați data eliberării și data expirării pașaportului. Puteți găsi aceste informații pe pagina din 

pașaport unde se află fotografia și data nașterii (de asemenea, cunoscută sub numele de pagina cu 

date biometrice). 

 

 

 

 

a.) Data nașterii 

Selectați data nașterii așa cum apare în 

pașaport. 

b.) Sex 

Din meniul vertical selectați sexul (masculin, 

feminin, nespecificat), așa cum se arată pe 

pașaport. 

c.) Țara / teritoriul nașterii 

Din meniul vertical selectați numele țării afișat 

în câmpul “locul nașterii” pe pașaport. 

d.) Orașul nașterii 

Introduceți numele orașului / localitatea / sat 

care apare în câmpul “locul nașterii“ pe 

pașaport. Dacă nu există nici un oraș / 

localitate / sat pe pașaport introduceți numele 

orașului / localitatea / satul în care v-ați 

născut. 

 

Selectați anul Selectați luna Selectați ziua 

Selectați anul Selectați luna Selectați ziua 

Selectați anul Selectați luna Selectați ziua 

Data eliberării pașaportului 

Data expirării pașaportului 
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PARTEA 2 (C): Datele personale ale solicitantului 

A ceastă secțiune a formularului vă întreabă detalii personale cum ar fi naționalitățile dvs. 

suplimentare, starea civilă și dacă ați aplicat anterior să intrați sau să rămâneți în Canada. 

Ați aplicat anterior să intrați sau să rămâneți în Canada?  

Dacă ați selectat DA, consultați secțiunea de mai jos cu privire la introducerea 

identificatorul unic de Client (UCI) 

 

Identificator unic client (UCI) / Visa canadiană anterioară, eTA sau numărul 

autorizației (opțional) 

 

În cazul în care, în trecut, ați depus o cerere de a veni în Canada, cum ar fi un permis 

de studiu sau permis de muncă, veți primi un identificator unic de Client (UCI), din 

partea Guvernului Canadei. 

 

Cautați acest număr pe scrisorile primite de la noi sau pe documentul de imigrare care 

v-a fost eliberat. Exemplu: permis de studiu, permis de muncă, sau viză de vizitator. 

 

Dacă nu știți ce este UCI: 

• introduceți "NA“ în domeniul respectiv, sau 

• introduceți numărul documentului de imigrare (de exemplu: permis de studii, permis 

de muncă sau numărul de viză vizitator). 

 

 

 

 

Eu sunt: 

 

Căsătorit 

O căsătorie trebuie să fie recunoscută în 

conformitate cu legile țării în care a fost 

realizată și în conformitate cu legislația 

canadiană. 

Separat legal 

Separat înseamnă că doi oameni sunt 

căsătoriți dar nu mai trăiesc împreună și nu 

doresc să trăiască din nou împreună. 

Divorţat 

Divorțat înseamnă că o instanță a acordat un 

divorț și că o căsătorie s-a încheiat. Cei doi 

oameni nu mai sunt căsătoriți. 

Căsătoria Anulată 

O căsătorie anulată este o căsătorie care 

este declarată în mod legal ca nevalidă. 

Atunci când o căsătorie este anulată, 

aceasta înseamnă că această căsătorie nu 

era valabilă încă de la început. 

Văduv(ă) 

Acest lucru înseamnă că soțul (soția) 

dumneavoastră a murit și că nu v-ați re-

căsătorit sau intrat într-o relație de drept 

comun (parteneriat consensual). 

Parteneriat consensual 

Un partener consensual este o persoană de 

sex opus sau de același sex cu care ați trăit 

într-o relație de tip marital în mod continuu 

timp de cel puțin un (1) an și cu care nu 

sunteți căsătoriți. Odată ce ați trăit împreună 

pentru primul an, separări temporare nu vor 

termina relația. 

Niciodată Casatorit / Singur 

Nu ați fost niciodată căsătorit și nici într-o 

relație de parteneriat consensual. 

 

Ați aplicat sau ați obținut vreodată o viză, un eTA sau un permis pentru vizită, trăit, muncă sau studiu în Canada? 

 

Identificator unic client (UCI) / Visa Canadiană Anterioară, eTA sau numărul autorizației (opțional) 

Identificator unic client (UCI) / Visa Canadiană Anterioară, eTA sau numărul autorizației (re-introduceți) 

Starea civilă 

Alte Naționalități 
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PARTEA 2 (D): Informații privind locul de muncă 

A ceastă secțiune a formularului vă cere să introduceți ocupația și detaliile aferente. Utilizați lista 

tradusă de opțiuni prezentate mai jos pentru a selecta ocupația dumneavoastră. Dacă nu este nimic 

identic cu ocupația dvs., selectați ceva similar. 

 

Ocupația * 

 

Ocupații în artă, cultură, recreere și sport  

Ocupații  în finanțe și administrație 

Ocupații în educație, drept și comunitate sociala, servicii guvernamentale  

Ocupații în sănătate 

Casnic/ă 

Ocupații în management 

Producție și utilități  

Forțele militare/armate 

Științele naturii și ocupații conexe 

Resurse naturale, agricultura și ocupații legate de producție 

Pensionar/ă 

Vânzări și servicii 

Student/ă 

Meseriași, operatori de transport și de echipamente și ocupații conexe 

Fără ocupație 

 

a.) Profesia 

Selectați opțiunea care descrie cel mai bine situația de angajare 

actuală. Consultați lista de mai jos pentru opțiuni. 

b.) Titlul postului 

Selectați opțiunea care descrie cel mai bine locul de muncă. 

Vă rugăm să furnizați numele companiei, angajatorului, școala sau 

facilitatea, după caz. 

c.) Numele companiei, angajatorui,  sau școala 

Introduceți numele angajatorului. Dacă sunteți student introduceți 

numele școlii dvs. 

d.) Țara / teritoriul 

Din meniul vertical, selectați numele țării în care se află angajatorul. 

Dacă sunteți student, selectați țara în care se află școala 

dumneavoastră. 

e.) Oraș  

Introduceți numele orașului / localitatea în care se află angajatorul. 

Dacă sunteți student introduceți orașul în care se află școala 

dumneavoastră. 

f.) Din ce an? 

Selectați anul cînd ați început să lucrați sau să studiați pentru 

angajator, sau școala. 
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PARTEA 2 (E): Datele pentru a fi contactat 

Această secțiune a formularului vă cere să introduceți informațiile de contact. Asigurați-vă că adresa 

de e-mail este validă. Aceasta va fi folosită pentru a comunica cu dvs. despre cererea dvs. 

 Părinții care aplică pentru minori pot introduce propria adresă de e-mail dacă preferă. 

PARTEA 2 (F): Adresa de reședință 

Această secțiune a formularului vă cere să introduceți detaliile rezidențiale. Introduceți adresa de 

domiciliu permanent. Nu introduceți o adresă în care locuiți temporar. Nu introduceți o căsuță poștală 

- cererea dumneavoastră va fi refuzată. 

 

a. Numărul apartamentului/unitate (dacă este 

cazul) 

Introduceți apartamentul, unitatea sau numărul 

apartamentului, dacă este cazul. 

b. Strada/numărul străzii sau numele casei 

Introduceți numărul străzii sau numele casei după caz. 

Nu introduceți apartamentul, unitatea sau numerele de 

apartament în acest domeniu. Acestea ar trebui să fie 

introduse în câmpul "apartament / unitate". 

c. Adresa stradă/numele străzii 

Introduceți numele străzii, împreună cu identificatorul 

standard (cum ar fi "Strada", "Bulevard", etc). De 

exemplu, "Maple Bulevard" este acceptabil, dar 

abrevierea cum ar fi "Maple Bld. " nu este. 

d. Adresa stradă/numele linia 2 (dacă este cazul) 

Introduceți informații suplimentare despre adresă  dacă 

este necesar. 

 

Guvernul Canadei respectă Legea 

Privind Limbile Oficiale  și se 

angajează să asigure ca informațiile și 

serviciile noastre să fie furnizate atât 

în franceză și engleză. 

 

Vă rugăm să selectați limba preferată 

de comunicare. 

 

Limba preferată pentru a vă contacta 

Adresa de email 

Adresa de email 
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PARTEA 2 (G): Informații despre călătorie 

DDacă știți data la care vă veți deplasa, răspundeți DA la întrebarea “Știți când veți călători în 

Canada?“. Introduceți anul, luna și ziua în care intenționați să călătoriți. Dacă ați confirmat detaliile de 

zbor, vă rugăm să introduceți, de asemenea, ora de plecare. Dacă nu știți când veți călători în 

Canada, vă rugăm să selectați NU (NO). 

 

 

 

 

Selectați anul Selectați luna Selectați ziua 

Selectați ora Selectați minutul Selectați fusul orar 

e. Oraș  

Introduceți  numele orașului unde locuiți. 

f. Țara/teritoriul 

Selectați numele țării sau teritoriului unde locuiți. 

g. Provincia/stat (dacă este cazul) 

Selectați provincia sau statul în care locuiți. 

h. Cod poștal 

Introduceți  codul poștal. 

i. District/Regiune (dacă este cazul) 

Introduceți districtul sau regiunea în care locuiți. 

 



17 

PARTEA 2 (H): Întrebări despre trecut    

Această secțiune a formularului vă întreabă despre istoricul de călătorie și de imigrare anterioare. 

Dacă răspunsul este DA (YES) la oricare dintre următoarele întrebări, vă rugăm să furnizați cât mai 

multe detalii posibil pentru a ajuta procesarea. 

Întrebarea 1: V-a fost vreodată refuzată o viză sau un permis, vi s-a refuzat intrarea în, 

sau vi s-a ordonat să părăsiţi Canada sau orice altă ţară/teritoriu? 

Selectaţi DA dacă v-a fost vreodată refuzată o viză sau un permis, vi s-a refuzat intrarea în, sau vi s-a 

ordonat să părăsiţi Canada sau orice altă ţară/teritoriu. Dacă aţi selectat DA, pentru fiecare refuz 

indicaţi ţara care v-a refuzat o viză sau un permis sau v-a refuzat intrarea, precum şi motivele care v-

au fost furnizate de către această ţară. 

Întrebarea 2: Aţi comis vreodată, aţi fost arestat pentru, acuzat sau condamnat pentru 

orice infracţiune penală în orice ţară/teritoriu? 

Selectaţi DA dacă aţi comis vreodată, aţi fost arestat pentru, ați fost acuzat sau condamnat pentru 

orice infracţiune penală în orice ţară/teritoriu. Dacă aţi selectat DA, pentru fiecare arestare, acuzaţie, 

sau condamnare, vă rugăm să indicaţi locul (oraş, ţară), când (lună/an), natura infracţiunii, şi 

sentinţa. 
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Întrebarea 3: În ultimii doi ani, aţi fost diagnosticat cu tuberculoză sau aţi fost în contact 

direct cu o persoană cu tuberculoză? 

Selectaţi DA dacă în ultimii doi ani aţi fost diagnosticat cu tuberculoză, sau aţi fost în contact direct cu 

o persoană care are tuberculoză. Dacă selectaţi DA, o întrebare suplimentară va apărea. 

Întrebarea 3 a): Este contactul dumneavoastră cu tuberculoza rezultatul faptului ca 

lucrați în domeniul sănătăţii? 

Selectaţi DA dacă contactul dumneavoastră cu tuberculoza este rezultatul faptului ca lucrați în 

domeniul sănătăţii. Dacă selectaţi DA, o nouă întrebare va apărea. 

Întrebarea 3 b): Aţi fost vreodată diagnosticat cu tuberculoză? 

Selectaţi DA dacă aţi fost vreodată diagnosticat cu tuberculoză. 

Întrebarea 4: Aveţi una dintre aceste condiţii? 

Dacă aveţi una dintre aceste condiţii - sifilis netratat, dependenţă netratată de droguri sau de alcool, 

sau o condiţie netratată de sănătate mintală sau psihoză, vă rugăm să selectaţi din meniul vertical. 

Selectaţi NICIUNA DINTRE CELE DE MAI SUS, dacă nu aveţi una dintre aceste condiţii. 
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PARTEA 2 (I): Consimțământul și declarația 

 În caseta de mai jos “Semnătura solicitantului”, furnizați o semnătura electronică introducând numele 

complet. Dacă aplicați pentru altcineva, introduceți numele acelei persoane în spațiul dedicat 

 

Sunt de acord 

Semnătura solicitantului 

Declarația solicitantului 

 

Am citit și am înțeles declarația de mai sus. Declar că informațiile pe care le-am dat în această cerere sunt adevărate, 

complete și corecte. 

 

Înțeleg că denaturarea este o infracțiune în conformitate cu secțiunea 127 din Legea Privind Imigrația și Protecția 

Refugiaților și poate duce la o constatare de inadmisibilitate în Canada sau scoaterea din Canada.  

 

Sunt de acord că, prin tastarea numele meu și făcând clic pe semn, semnez electronic cererea mea. 
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După ce introduceți numele dvs., sau numele persoanei pentru faceți cererea, faceți clic pe  “Mai 

departe spre plată”. Apoi vi se va cere să plătiți taxa de CAD $ 7. 

 

PARTEA 3 – La ce să vă asteptați după ce trimiteți cererea 

 
După ce plătiţi pentru cererea dumneavoastră, ar trebui să obţineţi un e-mail cu o confirmare de 

primire de la IRCC în câteva minute. În cele mai multe cazuri, solicitanţii vor primi, de asemenea, un 

e-mail care confirmă aprobarea eTA la scurt timp după depunerea cererii.  

Cu toate acestea, unele aplicaţii pot avea nevoie de mai multe zile pentru a fi procesate. În cazul în 

care acest lucru se întămplă si cu cererea dumneavoastră, vă puteţi aştepta la o confirmare de 

primire e-mail şi un alt email de la IRCC la scurt timp după, care vă va informa care sunt următorii 

paşi. 

 

E-mail de confirmare de primire de la CICR 
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Dacă ați primit un e-mail de confirmare, puteți utiliza instrumentul de  Verificare a progresului eTA 

pentru a urmări evoluția cererii dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de: 

 numărul de cerere care începe cu litera V, care poate fi găsit în partea de sus a e-mailului, și 
 

 detalii din pașaportul folosit pentru a aplica pentru eTA dumneavoastră. 

 

Odată ce cererea dumneavoastră a fost aprobată, veţi primi următorul e-mail: 

 

 

 

Verificaţi numărul paşaportului  

Verificaţi dacă numărul paşaportului din e-mail-ul de 
aprobare eTA corespunde exact numărului din paşaport 
cu care veți călători. Dacă nu corespunde, trebuie să 
faceţi o cerere din nou. 

Dacă introduceţi numărul de paşaport greşit, s-ar putea să nu vi se permită să vă îmbarcați 

în zborul spre Canada.  

 Puteţi afla doar la aeroport dacă aţi făcut o greşeală.  

 Va trebui să aplicaţi din nou pentru o eTA  

 În funcţie de situaţia dumneavoastră, este posibil să nu puteţi obţine o eTA în ultimul minut. 

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=en&_ga=1.166093110.964241749.1455216554
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1. Puteți face cerere și plăti numai pentru o singură persoană de fiecare dată. De exemplu pentru o 

familie de trei persoane va trebui să completați și să depuneți formularul de trei ori. 

 

2. Asigurați-vă că verificați și căsuța poștală electronică nedorită a adresei de e-mail pe care ați 

furnizat-o pe formularul de cerere eTA (spam). Unele filtre de spam pot bloca email-uri automate 

de la CICR. Verificați căsuța poștală electronică regulat pentru că e-mailurile pot fi uneori mutate 

din mesajele primite în căsuța poștală electronică nedorită. 

 

3. Confirmarea dvs. de e-mail poate fi utilizată ca referință, cu toate acestea, nu aveți nevoie să o 

imprimați pentru a călători. O eTA este legată electronic de pașaport sau document de călătorie și 

este valabilă timp de cinci ani sau până la expirarea pașaportului sau documentului de călătorie. 

 

4. Dacă eTA a fost aprobată, dar ați introdus greșit datele de pașaport, cum ar fi numărul 

pașaportului greșit pe formularul de cerere eTA, nu veți putea sa vă îmbarcați la bordul avionului. 

Pentru a evita posibile întârzieri de călătorie, asigurați-vă că introduceți în mod corect numărul dvs. 

de pașaport. 

 

5. Informațiile dvs. nu pot fi salvate și aveți timp limitat pentru a completa formularul. Verificați 

documentul de ajutor pentru a vă asigura că aveți tot ce este nevoie pentru a completa formularul. 

 


