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LISTĂ DOSARE RESPINSE  

ÎN CADRUL Concursului  

TÂRGUL ON-LINE AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU 

 

Nr.crt. ID Observații 

1.  6727 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

2.  6792 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

3.  6642 Dosarul de înscriere a fost respins. 

4.  6821 
Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în Metodologia 

de selecție, respectiv data de 07.04.2022 

5.  6674 Dosarul de înscriere a fost respins. 

6.  6286 Dosarul de înscriere transmis necesită completări 

7.  6774 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

8.  6815 
Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în Metodologia 

de selecție, respectiv data de 07.04.2022 

9.  6790 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

10.  6755 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

11.  6713 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

12.  6682 Dosarul de înscriere a fost respins. 

13.  6687 S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 
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dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

14.  6684 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere online, însă 

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

15.  6761 
Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în Metodologia 

de selecție, respectiv data de 07.04.2022 

16.  6637 Dosarul de înscriere a fost respins. 

17.  6745 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

18.  6791 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

19.  6685 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

20.  6747 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

21.  6798 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

22.  6788 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

23.  6787 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

24.  6676 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

25.  6709 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

26.  6789 Dosarul de înscriere a fost respins. 

27.  6681 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere online, însă 

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

28.  6793 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  



 
  

 

      Pagina 3 

                    
   

Nr.crt. ID Observații 

29.  6671 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

30.  6820 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

31.  6634 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

32.  6683 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

33.  6639 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

34.  6814 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

35.  6770 
Înscrierea on-line a fost transmisă după data limită prevazută în Metodologia 

de selecție, respectiv data de 07.04.2022 

36.  6686 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere online, însă 

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

37.  6272 Dosarul de înscriere transmis necesită completări 

38.  6680 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

39.  6700 Dosarul de înscriere a fost respins. 

40.  6817 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere online, însă 

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

41.  6794 
S-a validat înscrierea on-line, însă nu s-a finalizat demersul de transmitere a 

dosarului de înscriere la Registratura UBB Cluj-Napoca.  

42.  6678 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

43.  6757 
S-a realizat contul în platforma JobRouter, însă nu s-a făcut demersul pentru 

completarea formularului de înscriere on-line. 

44.  6273 Dosarul de înscriere transmis necesită completări 

 


