
Desemnarea candidaților USR PLUS la alegerile parlamentare din decembrie 2020 se face prin votul

intern al tuturor membrilor din cele două partide. Astfel, membrii USR PLUS vor vota printr-un sistem

de vot electronic numit Zeus (pe Internet) pentru a ne desemna candidații (cei care vor fi pe lista USR

PLUS la alegerile parlamentare). 

Pe buletinul de vot se vor regăsi toți candidații care s-au înscris și au rămas în cursa internă pentru

Camera Deputaților și pentru Senat. Dintre aceștia, trebuie să alegeți 2 candidați pentru Camera

Deputaților și 1 candidat pentru Senat. Pentru lista de vot pentru Camera Deputaților puteți alege un

candidat căruia să îi oferiți 3 puncte și încă un candidat căruia să îi oferiți un punct. Pentru Senat, un

vot este egal cu un punct. 

Câștigătorul va fi desemnat candidatul cu cele mai multe puncte acumulate.

Cvorumul va fi atins la 50% + 1 din totalul de votanți eligibili și anume 957 voturi.

Vă rugăm să vă uitați și în spam în caz că nu ați primit e-mailul cu instrucțiuni de vot.

Vă reamintim că după alegerea candidaților trebuie să vă asigurați că dați ”Submit ballot” sau „Introdu

buletinul în urnă”  și că puteți vota de oricâte ori doriți și doar ultimul vot va conta.

Votul se desfășoară prin platforma ZEUS între 26.09.2020 ora 12:00 CEST și 28.09.2020 ora 12:00

CEST.

Pentru  întrebări  vă  rugăm  să  ne  contactați  pe  adresa  helpdesk.diaspora@usrplus.ro

REGULILE VOTULUI
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Se  deschide  emailul  primit  de  la  Zeus  Elections  <elections@zeus.grnet.gr>

Citiți  instrucțiunile  și  identificați  l ink-ul  de  vot  în  email  care  are  forma  ex:

https://zeus.grnet.gr/zeus/elections/4df56d45-7e1b-4cd5-95b7-

f6c2fabe53fd/polls/bf89bd70-1987-468d-b5e4-6421c197e7ac/ l/16826718-2766-

4c05-3575-b4d36716b196/9axJBHGJQX  (vezi  Fig  1) .

Deschideți  cu  click  dreapta  și  alegeți  opțiunea  "Deschide  în  Incognito" sau

"Deschide  în  fereastră  privată" .

Votul  se  poate  face  folosind  o  versiune  recentă  a  browser-elor  Chrome  sau  Firefox.  

Pașii  de  urmat  pentru  a  vota  sunt:

INSTRUCȚIUNI VOT



Așteptați maxim 10 secunde pentru inițializarea cabinei de vot pentru Camera Senatului

apoi apăsați Start. (vezi Figura 4) În fereastra deschisă bifați căsuța corespunzătoare

candidatului preferat și apăsați Start. 

Că sunteți pe site-ul corect - adresa din bara de adresă să înceapă cu

https://zeus.grnet.gr/

Că legătura este securizată - lacătul din stânga adresei site-ului

Că scrutinul este organizat de USR - numele “UNION SAVE ROMANIA” apare pe pagină

în stânga sus.

Urmând pașii de până acum ați ajuns pe site-ul oficial de vot - Zeus. Totuși, recomandăm să

verificați că sunteți pe site-ul oficial urmărind următoarele 3 elemente de siguranță:

1.

2.

3.
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Citiți pe această primă pagină instrucțiunile de completare a buletinului de vot  apoi apăsați

pe Intră în cabina de vot (vezi Fig 2). Se va deschide o altă fereastră de unde puteți alege

pentru care din cele două camere parlamentare doriți să votați: Senat sau Camera

Deputaților. Alegeți de aici prima opțiune, anume Votează la toate scrutinele - astfel

sistemul vă va ghida automat pentru votul la ambele camere parlamentare. (vezi Figura 3).

O nouă fereastră a fost deschisă și aici puteți verifica și confirma alegerea făcută. Dacă

numele corespunde bifați căsuța de confirmare a faptului că sunteți singur și că nimeni

altcineva nu a văzut cum ați votat.
Apăsați pe Introduceți buletinul în urnă. În scurt timp primiți un e-mail care vă confirmă

faptul că ați votat pentru camera Senatului. (vezi Figura 5)

Sistemul tocmai a deschis o nouă ferestră, unde veți putea vota candidații preferați pentru

Camera Deputaților. Apăsați Start. Aici se va deschide o fereastră cu toți candidații rămași în

cursa pentru alegerile pentru Camera Deputaților.

Identificați candidații pe care doriți să îi votați și acordați-le următoarele punctaje:  3 puncte

(pentru cel mai bun) și 1 punct (pentru al doilea preferat). Pentru a da 3 puncte unui

candidat vă rugăm să selectați căsuța marcată cu ”3” din dreptul acelui candidat. Pentru a

da 1 punct unui candidat vă rugam să selectați căsuța marcată cu ”1” din dreptul acelui

candidat. Apăsați Continuă.  (vezi Figura  6)

VOTUL PROPRIU-ZIS



NU trimiteți (ex. forward) emailul cu linkul de vot nimănui (nici măcar administratorilor

scrutinului). NU arătați niciodată altcuiva acel link.

Dacă vă schimbați ideea pe parcursul celor 2 zile de vot, e bine să știți că vă puteți modifica

votul până în ultimul moment (chiar dacă ați votat deja). Va fi luat în considerare ultimul vot

exprimat. Pentru aceasta, reluați procedura de vot de la început urmând aceiași pași. 

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați pe adresa helpdesk.diaspora@usrplus.ro

Votați informați!

Comisia Electorală

În această fereastră deschisă automat verificați că ați selectat corect candidații preferați și

apoi bifați căsuța de confirmare a faptului că sunteți singur și că nimeni nu a văzut votul

dumneavostră. 
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VOTUL PROPRIU-ZIS

Introduceți buletinul în urnă apăsând acest buton. Imediat după aceasta primiți automat un

e-mail care vă confirmă faptul că ați votat. 

FOARTE IMPORTANT
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6


