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   ANEXA 7 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI ELECTRONIC 

 

Cu cel puțin 2 zile calendaristice înainte de exercitarea votului,  pe  adresele  de  poștă electronica 

instituționale de tip @student.rau.ro, toți votanții înregistrați vor primi un mesaj care va anunța detaliile 

procesului  de  vot:  orarul  de  votare,  numărul  de  candidați,  modul  de  exercitare  a  votului  (numărul 

minim/maxim de opțiuni ce pot fi alese).  

Fiecare votant are dreptul să voteze reprezentanții studenților în Consiliul facultății din care face 

parte și reprezentanții studenților în Senatul universitar (pe 2 buletine de vot distincte). În situația în 

care nu trebuie aleși  noi  reprezentanți  ai  studenților în  Consiliul  facultății,  va  exista  un  singur  

buletin  de  vot  pentru reprezentanții studenților în Senatul universitar.  

Cu maxim 24 de ore înainte de începerea procesului de vot, toți votanții înregistrați vor primi pe 

adresa de poștă electronică instituțională, de tip @student.rau.ro, un mesaj care va conține detalii 

privind: perioada de timp în care se poate exercita votul, identificatorul unic al votantului și cheia sa de 

acces în cabina de vot virtuală, precum și un link direct către cabina de votare virtuală.  

În ziua votului, începând cu ora de deschidere a cabinei de vot virtuale, toți votanții înregistrați 

vor primi pe adresa de poștăelectronică instituțională, de tip @student.rau.ro, un mesaj care va conține: 

perioada de timp în care se poate exercita votul, identificatorul unic al votantului și cheia sa de acces în 

cabina de vot, precum și un link direct către cabina de votare.În  cazul în  care  se  accesează direct  link-

ul  primit  prin  poșta  electronica (apăsând butonul „Click Here to Vote”), cabina de vot va recunoaște 

automat identificatorul unic și cheia votantului, acesta fiind pus direct în situația de a vota, respectiv de 

a alege unul/mai mulți candidați.  

În  cazul în  care  nu  se  poate  accesa  directlink-ul  primit  prin  poșta  electronică,  votantul  

poate  accesa  din orice navigator web adresa: https://rau.electionrunner.com , alege scrutinul activ, 

introduce identificatorul unic și cheia de acces primite prin poșta electronica și apoi își exprimă votul. 

Orice votant are posibilitatea de a alege de pe buletinul de vot un număr de opțiuni între 0 și numărul 

maxim de locuri disponibile pentru respectivul scrutin.  

Înainte de exprimarea opțiunilor de vot sistemul va cere confirmarea faptului că votantul este 

sigur de alegerile  făcute  și  că  dorește  să-și  exprime  votul  final.  După  confirmare,  votantul  nu  mai  

poate vota/schimba opțiunile.  

Imediat după încheierea votului, votantul va primi dovada criptată a exprimării votului său, în 

forma unei imagini grafice pe care o poate descărca pe dispozitivul de pe care a votat. Acest fișier (codul 

unic din interiorul său) este necesar în cazul în care votantul dorește să ceară un audit informatic privitor 

la votul său.  

Dacă în procesul de votare apar probleme, votanții se vor putea adresa, în scris, Biroului Electoral 

Central al Studenților (adresa de email: becs@rau.ro ), care are obligația de a soluționa, pe loc, sesizările. 
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