


 

 

Detalii privind votul on-line 
pentru alegerea consiliului de administratie al CAA Filiala Prahova din 

data de 17.02.2021 
 

Art. 1 In cazul adunarii generale ordinare sau extraordinare, cat si in cazul adunarii 

generale de alegere a organelor de conducere a CAA Filiala Prahova, consiliul de administratie al 

filialei, poate hotari ca votul sa se desfasoare prin mijloace electronice. In aceasta situatie, dupa 

înregistrarea tuturor membrilor filialei, avocaţi cu drept de vot si beneficiari de pensii din CAA, 

in calitate de electori ai CAA Filiala Prahova, cvorumul va fi stabilit in raport cu numărul total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

al membrilor electori ai CAA Filial Prahova, care si-au exprimat opţiunea de vot, cu respectarea 

dispoziţiilor art.68 alin (6) din Statutul CAA. 

Art.2 Consiliul de Administratie al CAA Filialei Prahova va publica pe site-ul Baroului 

Prahova, inaintea datei adunarii generale in care va fi utilizata procedura de vot electronic, 

detaliile privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conţine garanţii cu privire la 

securitatea si corectitudinea procesului de vot si de respectare a secretului votului in cazul 

adunarii generale de alegere a consiliului de administratie. 

Art. 3 Sistemul electronic de votare este implementat in platforma interna a Baroului 

Prahova, fiind gestionat de consultantul informatician/tehnic al Baroului Prahova, deoarece CAA 

Filiala Prahova nu detine un site si nici un consultant informatician/tehnic. 

Art. 4 Sistemul electronic de votare presupune urmatoarele etape in procedura de vot: 

4.1 Competenta consultantilor informaticeni/tehnici si a consiliului de administratie 

al filialei: 

a) preluarea din lista CAA Filial Prahova a adreselor de e-mail, nr. de telefon pentru 

fiecare membru al filialei si trimiterea de invitatii pentru fiecare membru al filalei in parte, pentru 

cei care si-au furnizat adresa de e-mail; 

b) fiecare membru al filialei se va inregistra pe site-ul baroului, accesand linkul de mai 

jos: 

 



https://caaphvot.baroul -prahova.ro/Activare 
c) Avocatul după ce apasa (acceseaza) pe link-ul furnizat mai sus va fi redirectionat către 

aplicaţia de inregistrare ca elector, unde va fi intampinat de următorul mesaj: 

Stimate Coleg(a), 

Va mulţumim ca ati acceptat invitatia de a va inscrie in tabloul avocaţilor 

electori la scrutinul de alegere a Consiliului de Administratie al Filialei 

Prahova. 

 Va rugam sa va setati mai jos datele de 

autentificare 

d) Sub acest mesaj se vor gasi 7 campuri pe care fiecare membru elector le va completa cu 

numele, prenumele, adresa de e-mail, nr. telefon, username dorit, parola dorita, intrebare de 

verificare aferente votului electronic pentru Alegerea Consiliului de Administratie al Filialei 

Prahova. 

 

https://caaphvot.baroul-prahova.ro/Activare


e) Activarea se va finaliza cu apasarea butonului ACTIVARE, situat imediat sub cele 4 

campuri unde avocatul si-a trecut datele si si-a ales user-ul si parola. Se considera inscrierea ca 

elector definitiv si va fi redirectionat catre pagina finala unde va primi urmatorul mesaj: 

Felicitari! V-ati activat cu succes contul de elector. 

In cateva secunde veti primi un e-mail cu datele dvs. de autentificare pentru 

aplicatia de vot. 

Va multumim! Acum veti fi redirectionat catre pagina Baroului Prahova. 

f) 1. Emailul al doilea specificat in pagina finala a aplicatiei, va intra in maximum 25 de 

secunde in Inbox sau Spam (depinde de setari) in casuta de email a avocatului care s-a inregistrat, 

iar mesajul va avea urmatorul continut: 

 

CAA FILIALA PRAHOVA 

Buna ziua, 

In urma inregistrarii dvs. ca elector in cadrul Scrutinului de alegere a 

Consiliului de Administratie al CAA Filiala Prahova 

Datele de conectare, alese de dvs., sunt urmatoarele: 

User: (userul ales de avocat) 

Parola:(parola aleasa de avocat) 

Adresa de conectare la aplicatia de vot este:  

https://caaphvot.baroul-prahova.ro 

Acesta este un mesaj automat trimis de sistemul informatic de vot 

2. Inregistrarea membrilor filelei se va incheia cu 13.02.2021, orele 24. 

g) Adaugarea SESIUNII DE VOT, cu indicarea perioadei in care acesta este deschisa sub 

forma: in data de17.02.2020 sesiunea de vot fiind deschisa intre orele 08.00 si ora 21:00. 

h) Exprimarea OPTIUNII, respectiv a numelui si prenumelui candidatilor pentru fiecare 

demnitatea de avocat consilier si separat consilier-avocat activ membru al filialei, din care se pot 

alege maxim 4 candidati si separat consilier-pensionar membru al filialei, din care se va putea 

alege 1 singur candidat.    

https://caaphvot.baroul-prahova.ro/


i) Dupa exprimarea votului, pe adresa de email a avocatului care si-a exercitat dreptul la 

vot, se va trimite o notificare cu urmatoarul mesaj: 

CAA FILIALA PRAHOVA 

Stimate Coleg, 

Va multumim ca ati participat la sesiunea de votare a Consiliului de 

Administratie al CAA Filiala Prahova 

Acest email este trimis automat si face parte din functionalitatea 

sistemului de vot electronic al CAA Filiala Prahova 

j) postarea pe site-ul Baroului Prahova a rezultatului votului la inchiderea sesiunii la vot. 

4.2. ACTIVITATEA MEMBRILOR CU DREPT DE VOT PENTRU 

ALEGEREA CAA FILIALA PRAHOVA 

a) exprimarea votului se face pentru fiecare buletin de vot, prin apasarea chenarelor in 

care sunt inscrise numele si prenumele candidatilor doriti dupa caz, nepermitand alegerea a mai 

mult de 4 persoane in cazul consilierilor-avocati activi membri al filialei si de 1 persoana 

consilier-avocat pensionar membru al filialei; sistemul electronic va afisa un mesaj de tipul 

“confirmati votul exprimat”; 

b) dupa exprimarea votului, accesarea linkului comunicat este in continuare posibila, fara 

posibilitatea de a mai exercita dreptul de vot sau schimba votul exprimat. 

e) Pentru a da posibilitatea tututror membrilor filialei cu drept de vot sa-si exprime votul, 

la Sediul CAA Fil. Prahova se va asigura accesul la unul dintre calculatoarele de la Serviciul de 

Secretariat, in timpul programului de lucru, respective orele 8.00-16.00, unde doi avocati, care au 

votat in prelabil, desemnati de Consiliul de Administratie al Filialei Prahova vor oferi sprijin 

tehnic pentru accesarea platformei de vot, urmand ca avocatul elector sa-si exprime dreptul de vot 

personal. Atat consilierii consiliului de administratie, cat si avocatii desemnati, trebuie sa asigure 

permanata la Sediul Filalei Prahova a CAA, in intervalul orar in care se va desfasura procedura 

de vot. Procedura de vot poate fi supravegheata de catre observatorii candidatilor. 



Avocatii care nu detin cunostiinte informatice si implicit nu au adresa de e-mail, la sediul 

Filialei Prahova a CAA vor fi ajutati de cei doi avocati, mai sus aratati care ii vor ajuta sa se 

inscrie in platforma de vot, urmand ca individual sa-si exercite dreptul de vot.  

Art.5. 1. Pentru numararea voturilor date in Adunarea Generala Electiva, se constitue o 

comisie de numarare a voturilor compusa din 3 membri ai consiliului de administratie ai 

Consiliului Baroului Prahova. Fiecare candidat are posibilitatea sa-si desemneze un observator. 

Vizualizarea in prelabil a voturilor cu rezultatul votului va putea fi facuta de Comisia de 

numarare si validare impreuna cu observatorii fiecarui candidat, pe o pagina securizata accesibila 

imediat dupa inchiderea votului electronic. 

2. Cel mai varstnic membru al Comisiei de numarare a voturilor va avea functia de 

Presedinte al comisiei, iar cel mai tanar, pe aceea de secretar. 

3. Comisia de numarare a voturilor are urmatoarele atributii: 

a) Stabileste numarul total de voturi exprimate, in baza caruia calaculeaza si stabileste 

daca a fost indeplinit cvorumul legal si, respective, stabileste numarul de voturi inregistrate de 

fiecare candidat, in baza rezultatelor votului transmis de sistemul electronic de votare catre 

pagina securizata unde sunt afisate scorurile obtinute de candidate; 

b) Intocmeste procesul-verbal, care va cuprindeurmatoarele elemente: 

-data si locul intocmirii; 

-numarul totalde voturi exprimate; 

-numarul de voturi obtinute de fiecare candidat in parte, asezarea acestora in ordinea 

stricta a voturilor obtinute; 

-semnatura tuturor membrilor acestei Comisii. 

c) publica procesul verbal pe website-ul Baroului Prahova si la sediul baroului. 

5.4 Dupa inchiderea sesiunii de vot, sistemul electronic de voatre va posta pe site-ul 

Baroului Prahova un mesaj cu rezultatul votului, contabilizand numarul toatal de voturi exprimate 

(in baza caruia se va calcula si stabili daca a fost indeplinit cvorumul legal), precum si voturile 

inregistrate de fiecare candicdat. 



5.5 Comisia de numarare a voturilor isi desfasoara activitatea in sediul CAA Filiala 

Prahova 

Art. 6 Dispozitiile regulamentului adoptata din data de 15.12.2020, care nu sunt 

incompatibile cu sistemul de vot electronic, se aplica in mod corespunzator in cadrul acestei 

procedure. 

DISPOZITII FINALE 

Art. 7. Prezentele detalii se completeaza in mod corespunzator, cu dispozitiile Legii 

72/2016 si al Statutului CAA. 

Prezentele Detalii au fost adoptate de catre Consiliul de Administratie al CAA Filiala 

Prahova in sedinta de astazi 23.12.2020 
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