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Proiect cofinanţat din FSE prin Program Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 
Acțiune: OS6.7, OS6.9, OS6.10 
Titlu proiect: Antreprenor UBB! 
Acronim proiect: AUBB 
Cod proiect: POCU/379/6/21/124662 
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
 
 

LISTA ÎNSCRIERILOR RESPINSE ÎN CADRUL SESIUNII A 2-A DE SELECȚIE  
 

 
Nr. 
crt. ID Observații 

1.  100 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

2.  1007 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

3.  1008 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

4.  1048 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

5.  1049 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

6.  105 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

7.  1086 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

8.  1089 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

9.  109 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

10.  113 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

11.  115 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

12.  117 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

13.  125 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

14.  1346 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

15.  136 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

16.  1362 Înscrierea on-line a fost transmisă însă după data limită conform Metodologiei de 
selecție, respectiv 28.05.2021 

17.  137 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

18.  138 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

19.  1382 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

20.  1384 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 
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21.  146 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

22.  1464 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

23.  147 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

24.  1480 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

25.  1481 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

26.  1485 Înscrierea on-line a fost transmisă însă după data limită conform Metodologiei de 
selecție, respectiv 28.05.2021 

27.  1486 Înscrierea on-line a fost transmisă însă după data limită conform Metodologiei de 
selecție, respectiv 28.05.2021 

28.  1494 Înscrierea on-line a fost transmisă însă după data limită conform Metodologiei de 
selecție, respectiv 28.05.2021 

29.  1501 Înscrierea on-line a fost transmisă însă după data limită conform Metodologiei de 
selecție, respectiv 28.05.2021 

30.  1504 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

31.  1506 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

32.  1507 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

33.  1508 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

34.  1509 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

35.  1510 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

36.  157 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

37.  16 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

38.  162 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

39.  163 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

40.  165 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

41.  167 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

42.  168 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

43.  175 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

44.  179 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

45.  183 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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46.  184 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

47.  187 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

48.  19 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

49.  198 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

50.  204 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

51.  205 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

52.  206 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

53.  209 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

54.  21 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

55.  210 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

56.  212 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

57.  213 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

58.  225 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

59.  227 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

60.  228 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

61.  229 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

62.  230 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

63.  242 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

64.  246 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

65.  254 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

66.  255 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

67.  256 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

68.  257 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

69.  263 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

70.  268 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

71.  274 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 



   

 
      Pagina 4 

                    
   

Nr. 
crt. ID Observații 

72.  276 Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de 
eligibilitate conform Metodologiei de înscriere 

73.  279 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

74.  281 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

75.  283 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

76.  285 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

77.  291 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

78.  300 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

79.  301 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

80.  302 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

81.  310 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

82.  311 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

83.  330 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

84.  334 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

85.  337 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

86.  342 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

87.  344 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

88.  347 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

89.  349 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

90.  353 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

91.  359 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

92.  364 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

93.  368 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

94.  369 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

95.  370 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

96.  371 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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97.  373 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

98.  382 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

99.  392 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

100.  397 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

101.  401 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

102.  404 Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de 
eligibilitate conform Metodologiei de înscriere 

103.  406 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

104.  408 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

105.  418 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

106.  422 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

107.  423 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

108.  431 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

109.  436 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

110.  456 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

111.  46 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

112.  47 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

113.  475 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

114.  483 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

115.  484 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

116.  486 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

117.  49 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

118.  492 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

119.  495 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

120.  50 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

121.  508 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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122.  51 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

123.  516 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

124.  518 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

125.  52 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

126.  521 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

127.  523 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

128.  527 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

129.  531 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

130.  533 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

131.  545 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

132.  55 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

133.  558 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

134.  565 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

135.  57 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

136.  574 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

137.  581 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

138.  584 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

139.  620 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

140.  623 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

141.  625 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

142.  63 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

143.  631 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

144.  632 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

145.  644 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

146.  652 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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147.  655 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

148.  66 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

149.  662 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

150.  666 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

151.  67 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

152.  69 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

153.  690 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

154.  706 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

155.  713 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

156.  716 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

157.  719 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

158.  720 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

159.  722 Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de 
eligibilitate conform Metodologiei de înscriere 

160.  726 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

161.  73 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

162.  738 Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de 
eligibilitate conform Metodologiei de înscriere 

163.  742 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

164.  751 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

165.  755 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

166.  759 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

167.  761 Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de 
eligibilitate conform Metodologiei de înscriere 

168.  762 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

169.  765 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

170.  77 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

171.  778 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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172.  784 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

173.  785 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

174.  789 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

175.  79 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

176.  795 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

177.  797 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

178.  799 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

179.  80 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

180.  804 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

181.  810 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

182.  82 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

183.  826 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

184.  830 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

185.  841 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

186.  842 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

187.  848 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

188.  863 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

189.  867 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

190.  868 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

191.  872 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

192.  879 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

193.  882 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

194.  884 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

195.  887 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

196.  888 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

197.  89 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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198.  90 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

199.  91 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

200.  912 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

201.  916 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

202.  918 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

203.  923 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

204.  93 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

205.  930 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

206.  931 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

207.  932 Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de 
eligibilitate conform Metodologiei de înscriere 

208.  944 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

209.  951 S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

210.  983 S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
dosarului de înscriere la Registratura UBB 

211.  99 S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

 
Manager proiect,  

conf. dr. Alin Mihăilă 


