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LISTA DOSARELOR RESPINSE ÎN CADRUL  

SESIUNII 2 DE SELECȚIE 
 

 

Nr.crt. ID Observații 
1.  

934 Nu se îndeplinesc criteriile de eligibilitate confrom Metodologiei de selecție 

2.  
1350 

Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în Metodologia de 
selecție, respectiv data de 05.11.2021. 

3.  
1492 

Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în Metodologia de 
selecție, respectiv data de 05.11.2021. 

4.  
1496 Înscrierea on-line necesită completări. 

5.  
2350 

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

6.  
2351 

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

7.  
2360 

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

8.  
2372 

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

9.  
2391 

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

10.  
2395 

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

11.  
2398 

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

12.  
2438 

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

13.  
2439 

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

14.  
2440 

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

15.  
2585 

S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

16.  
2612 

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

17.  
2617 

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

18.  
2644 

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

2664 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 
completarea formularului de înscriere on-line. 

20.  
2665 

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

21.  
2667 

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

22.  
2740 

S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

23.  
2756 

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

24.  
2758 

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

25.  
3087 

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

26.  
3132 

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

27.  
3137 

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

28.  
3140 

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

29.  
3159 

S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca. 

30.  
3207 

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

31.  
3248 

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

32.  
3515 

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

33.  
3544 

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

34.  
3597 

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

35.  
3620 

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

36.  
3663 

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

37.  
3852 

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

38.  
3884 

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

39.  
3984 

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

40.  
4056 

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

41.  
4115 

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

42.  
4126 

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

4134 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 
completarea formularului de înscriere on-line. 

44.  
4936 

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

45.  
4937 

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 

 


