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Instrumente recomandate pentru a utiliza aplica ia cu succes:ț

PC sau Laptop (an de fabrica ie după 2010)ț

Browser de Internet (Firefox sau Chrome)

ETAPE:

1. Accesarea Contului de Avocat 
În cadrul site-ului Baroului Prahova (https://www.baroul-prahova.ro) se poate observa în col ul ț
dreapta sus un buton negru pe care scrie Login 

Foto1. Accesarea butonului de Login din site-ul Baroului Prahova

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


2. Autentificarea în Contul de Avocat 
După ce a i accesat butonul negru de Login ve i ajunge în pagina de autentificare. Introduce i în ț ț ț
câmpurile corespunzătoare, username-ul i parola primite de la Secretariatul Baroului PH. ș

Parola nu este vizibilă, fiecare literă va fi înlocuită cu un punct imediat după ce a i tastat-o.ț

După introducerea credenţialelor corect apăsa i butonul magenta Login din dreapta.ț

Foto 2. Autentificarea în contul dvs. de avocat



3. Contul de Avocat 
Contul dvs. de avocat vă permite accesul de a vă modifica/actualiza majoritatea datelor i ș
informa iilor publice pe site-ul Baroului Prahova. Pentru a vota online apăsa i butonul mare galben ț ț
pe care este scris Vot Online

Foto 3. Contul dvs. de avocat



4. Pagina de instruc iuni multimediaț  
După apăsarea butonului galben din contul dvs. de avocat, ve i ajunge pe o pagină intermediară ț
votului, unde pute i viziona (dacă dori i să vede i mecanismul de vot) pa ii i modalită ile existente ț ț ț ș ș ț
în cadrul acestei aplica ii.ț

După vizionare, sau dacă nu dori i să viziona i clipul video i dori i să trece i direct la procesul de ț ț ș ț ț
votare, bifa i cu mousul fix în căsu a de sub videoclip, în dreptul căreia se află mesajul:ț ț
„Am vizionat clipul, vreau sa votez”

Foto 4. Instruc iuni multimedia de vot. Bifarea căsu ei.ț ț

După bifarea căsu ei va apărea butonul care vă direc ionează direct la procesul de vot.ț ț



5. Procesul de votare 

5.1. Introducere Token
Fiecare avocat are un cod de cifre pentru corecta iș
buna desfă urare a procesului de vot online.ș

Este scris sus cu ro u i trebuie introdus prin tastare înș ș
dreptul lacătului negru suprascriind textul TOKEN

5.2. Alegerea delega ilorț  
La fel cum a i bifat caseta de la etapa 4, pute i bifaț ț
maxim 3(trei) căsu e conform op iunilor dvs.ț ț

Dacă v-a i răzgândit în cazul unui candidat, sau a maiț
multora, sau a i bifat eronat, ave i la dispozi ie unț ț ț
buton RESETARE OPTIUNI, care la apăsare va reseta
căsu ele ca fiind goale, nebifate.ț

Dacă nu dori i să alege i niciun candidat, lăsa iț ț ț
căsu ele goale i trece i la pasul următor.ț ș ț

5.3. Votarea op iunilor următoareț  
Pentru celelalte op iuni ave i la dispozi ie 3 varianteț ț ț
pentru fiecare problemă: DA, NU sau Mă ab in, dupăț
cum se poate vedea în imaginea din dreapta.

5.4. Finalizarea votului 
După ce a i votat i v-a i verificat încă odată op iunileț ș ț ț
apăsa i butonul portocaliu de jos cu denumireaț
VOTEAZA.

Aten ie! După apăsarea butonului nu mai ave iț ț
posibilitatea de a mai intra în această pagină, votul
fiind considerat valid i definitiv.ș



Pentru a utiliza o variantă

 demonstrativă a aplica ieiț

accesa i link-ul de mai jos:ț

https://www.baroul-prahova.ro/demo/

https://www.baroul-prahova.ro/demo/
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