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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: Azi Student, Mâine Antreprenor! 
Acronim proiect: ASMA 
Cod proiect: POCU/379/6/21/123894 
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
 
 

LISTA ÎNSCRIERILOR RESPINSE ÎN CADRUL SESIUNII A 1-A DE SELECȚIE 
 

 
Nr. 
crt. 

ID Observații 

1.  1009 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

2.  1012 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

3.  1031 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

4.  104 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

5.  1040 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

6.  1042 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

7.  1044 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

8.  1047 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

9.  110 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

10.  111 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

11.  118 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

12.  119 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

13.  120 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

14.  124 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

15.  130 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

16.  135 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

17.  144 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

18.  149 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

19.  15 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

20.  152 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

21.  155 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 
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22.  156 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

23.  158 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

24.  166 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

25.  169 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

26.  174 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

27.  176 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

28.  177 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

29.  18 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

30.  180 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

31.  182 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

32.  185 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

33.  189 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

34.  191 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

35.  195 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

36.  196 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

37.  197 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

38.  201 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

39.  203 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

40.  215 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

41.  216 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

42.  22 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

43.  223 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

44.  23 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

45.  231 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

46.  232 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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47.  234 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

48.  235 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

49.  24 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

50.  243 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

51.  245 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

52.  247 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

53.  25 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

54.  253 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

55.  258 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

56.  26 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

57.  265 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

58.  269 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

59.  277 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

60.  282 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

61.  286 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

62.  287 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

63.  29 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

64.  305 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

65.  307 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

66.  308 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

67.  312 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

68.  313 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

69.  32 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

70.  320 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

71.  323 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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72.  325 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

73.  331 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

74.  34 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

75.  340 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

76.  351 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

77.  357 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

78.  358 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

79.  36 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

80.  362 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

81.  363 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

82.  366 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

83.  37 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

84.  372 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

85.  375 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

86.  376 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

87.  377 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

88.  38 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

89.  380 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

90.  381 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

91.  384 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

92.  385 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

93.  391 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

94.  394 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

95.  399 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

96.  400 
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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97.  402 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

98.  403 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

99.  409 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

100. 410 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

101. 411 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

102. 412 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

103. 415 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

104. 416 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

105. 419 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

106. 425 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

107. 426 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

108. 428 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

109. 43 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

110. 432 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

111. 440 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

112. 441 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

113. 443 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

114. 447 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

115. 45 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

116. 452 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

117. 458 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

118. 467 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

119. 468 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

120. 472 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

121. 474 
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. 477 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

123. 479 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

124. 481 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

125. 482 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

126. 491 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

127. 505 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

128. 509 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

129. 512 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

130. 513 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

131. 515 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

132. 522 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

133. 524 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

134. 525 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

135. 526 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

136. 528 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

137. 529 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

138. 53 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

139. 54 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

140. 541 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

141. 542 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

142. 549 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

143. 551 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

144. 554 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

145. 555 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

146. 556 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 
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147. 557 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

148. 561 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

149. 563 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

150. 566 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

151. 569 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

152. 570 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

153. 571 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

154. 576 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

155. 580 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

156. 582 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

157. 583 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

158. 585 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

159. 589 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

160. 591 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

161. 593 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

162. 595 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

163. 598 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

164. 601 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

165. 604 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

166. 606 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

167. 607 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

168. 610 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

169. 62 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

170. 629 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

171. 638 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

172. 640 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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173. 641 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

174. 649 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

175. 654 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

176. 659 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

177. 660 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

178. 674 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

179. 677 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

180. 680 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

181. 682 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

182. 688 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

183. 689 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

184. 691 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

185. 692 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

186. 693 Înscrierea on-line sau dosarul de înscriere necesită completări 

187. 695 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

188. 696 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

189. 697 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

190. 699 
Nu s-au îndeplinit în anul universitar 2020-2021 condițiile cumulative de eligibilitate 
conform Metodologiei de înscriere 

191. 711 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

192. 714 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

193. 718 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

194. 728 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

195. 741 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

196. 743 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

197. 757 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 
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198. 758 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

199. 76 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

200. 766 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

201. 768 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

202. 772 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

203. 776 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

204. 777 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

205. 779 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

206. 787 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

207. 790 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

208. 793 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

209. 796 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

210. 829 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

211. 83 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

212. 836 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

213. 852 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

214. 86 
S-a validat înscrierea on-line, dar nu s-a finalizat demersul de transmitere a dosarului 
de înscriere la Registratura UBB 

215. 861 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

216. 865 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

217. 902 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

218. 919 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

219. 922 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

220. 926 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

221. 94 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

222. 950 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 
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223. 96 
S-a inițiat demersul pentru completarea formularului de înscriere on-line, dar nu s-a 
finalizat și transmis înscrierea on-line 

224. 967 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

225. 97 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

226. 98 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

227. 992 
S-a realizat contul în platforma JR, însă nu s-a făcut demersul pentru completarea 
formularului de înscriere on-line 

 
 

Manager proiect,  
Mihaela Bucur 


