Descrierea sistemului de vot electronic - SRP 2013

1. Data inceperii votului va fi anuntata cu 3 zile inainte de expirarea termenului de depunere a
candidaturilor. Acest anunt va fi facut printr-un mail, catre toti membrii SRP, care si-au achitat
cotizatia de membru pana la data inceperii alegerilor.
2. Pentru evitarea cazului in care mailurilre ulterioare sa fie interpretate ca spam / junk, va sugeram
sa adaugati adresa de mail de pe care ati primit anuntul de incepere a votului, in contactele
dumneavostra.
3. Odata cu inceperea votului, veti primi un nou mail, ce cuprinde functiile eligibile si candidatii
pentru fiecare dintre aceste functii, ca in imaginea de mai jos:

Aceste imagini sunt cu titlu ilustrativ. Fiecare functie eligibila uninominal va fi nominalizata si in interiorul
ferestei veti regasi toti candidatii care si-au depus candidaturile in termenul desemnat.
In locul termenului “sectiune’’, veti regasi functia pentru care se candideaza.

4. Pentru a vota unul din candidatii Sectiunii 1 – respectiv, functia pentru care se candideaza,
trebuie sa faceti un click pe imaginea sau numele candidatului. In urma acestei actiuni, browserul
dumneavoastra se va deschide automat, confirmandu-va votul:

5. Inchideti browswerul pentru a reveni la fereastra cu candidaturi .
6. Continuati urmand instructiunile de la punctul 4 si 5 si pentru restul functiilor pentru care se
organizeaza alegerile.
7. Odata ce ati votat un candidat, votul este inregistrat ca atare si contorizat. Nu puteti vota decat o
singura data pentru fiecare functie elgibila anuntata. Votul dumneavoastra se acorda unui singur
candidat (nu puteti vota decat o singura data pentru un candidat, pentru o singura functie).
8. Procesul de vot se va desfasura pe o perioada de minim 30 de zile, conform prevederilor
statutare.
9. Orice nelamuriri sau intrebari suplimentare, le puteti trimite la adresa de e-mail: office@srp.ro.
Veti primi in cel mai scurt timp un raspuns.

