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LISTA ÎNSCRIERILOR RESPINSE ÎN CADRUL SESIUNII 1 DE SELECȚIE 
 

Nr.crt. ID Observații 

1.  1001 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

2.  1002 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

3.  1017 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

4.  1085 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

5.  1088 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

6.  1347 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

7.  1350 Dosarul de înscriere transmis necesită completări. 

8.  1351 Dosarul de înscriere transmis necesită completări. 

9.  1352 Dosarul de înscriere transmis necesită completări. 

10.  1353 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

11.  1383 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

12.  1387 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

13.  1388 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

14.  1390 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

15.  1391 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

16.  1392 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

17.  1393 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

18.  1394 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

19.  1403 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

20.  1404 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 
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21.  1405 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

22.  1407 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

23.  1409 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

24.  1410 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

25.  1413 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

26.  1414 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

27.  1416 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

28.  1419 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

29.  1420 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

30.  1427 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

31.  1428 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

32.  1437 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

33.  1438 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

34.  1440 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

35.  1442 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

36.  1444 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

37.  1445 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

38.  1446 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

39.  1447 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

40.  1449 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

41.  1450 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

42.  1452 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

43.  1454 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 
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44.  1455 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

45.  1466 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

46.  1469 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

47.  1470 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

48.  1482 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

49.  1489 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

50.  1492 Dosarul de înscriere transmis necesită completări. 

51.  1496 Înscrierea on-line necesită completări. 

52.  1497 Dosarul de înscriere transmis necesită completări. 

53.  1502 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

54.  335 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

55.  378 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

56.  379 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

57.  413 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

58.  450 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

59.  453 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

60.  455 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

61.  460 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

62.  462 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

63.  464 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

64.  485 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

65.  532 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

66.  543 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

67.  568 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

68.  619 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 



 
  

 
      Pagina 4 

                    
   

Nr.crt. ID Observații 

69.  679 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

70.  767 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

71.  798 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

72.  832 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

73.  844 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

74.  873 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

75.  874 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

76.  875 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

77.  876 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

78.  880 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

79.  909 Dosarul de înscriere transmis necesită completări. 

80.  914 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

81.  934 
Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în 

Metodologia de selecție, respectiv data de 31.05.2021. 

82.  936 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

83.  947 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

84.  948 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

85.  952 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

86.  960 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

87.  964 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

88.  969 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

89.  977 Înscrierea on-line necesită completări. 

90.  978 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

transmitere a dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

91.  981 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

92.  984 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 



 
  

 
      Pagina 5 

                    
   

Nr.crt. ID Observații 

93.  985 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

94.  987 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

95.  988 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

96.  989 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

97.  990 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

line, însă nu s-a finalizat și transmis înscrierea on-line. 

98.  993 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

99.  994 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

100.  997 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

 

 

Manager proiect, 

conf. dr. Alin Mihăilă 


