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LISTA ÎNSCRIERILOR RESPINSE ÎN CADRUL SESIUNII 1 DE SELECȚIE 
 

Nr.crt. ID Observații 

1.  2454 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

2.  2443 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

3.  2030 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

4.  2102 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

5.  2293 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

6.  1946 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

7.  2028 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

8.  2119 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

9.  2450 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

10.  2156 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

11.  2045 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

12.  1689 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

13.  2444 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

14.  2474 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

15.  2117 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul 

pentru completarea formularului de înscriere on-line. 

16.  1877 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

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

17.  2021 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

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

18.  2025 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

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

19.  1902 
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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20.  2120 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

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

21.  2044 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

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

22.  1907 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-

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

23.  2029 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

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

24.  1918 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

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

25.  2536 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

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

26.  2121 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

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

27.  2140 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

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

28.  2542 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de 

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

29.  1818 

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

completare a chestionarului și transmitere a dosarului de înscriere la 

Registratura UBB Cluj-Napoca. 

30.  1890 

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

completare a chestionarului și transmitere a dosarului de înscriere la 

Registratura UBB Cluj-Napoca. 

31.  1917 

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

completare a chestionarului și transmitere a dosarului de înscriere la 

Registratura UBB Cluj-Napoca. 

32.  1879 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

33.  2245 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

34.  2550 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

35.  2197 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

36.  1986 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

37.  2566 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

38.  2331 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

39.  2176 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

40.  2086 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

41.  1936 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 
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42.  2027 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

43.  2126 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

44.  2034 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

45.  2035 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

46.  2549 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

47.  1911 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

48.  1929 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

49.  2148 
Dosar de înscriere incomplet și/sau lipsă documente conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă cadre didactice. 

 

 

Manager proiect, 

conf. dr. Alin Mihăilă 


