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Positive Projects S.R.L. 

Adresă: Str. Constantin Titel 

Petrescu, Nr. 16, Bl. C31, Sc. A, Et. 1, 

Ap. 12, Sector 6, București  

Tel.: +40 217 256 593 

Mobil: +40 722 783 960 

Website: www.positiveprojects.ro 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Doresc să confirm înscrierea mea în cadrul Programului “FINANCE 4 ALL” optând pentru pachetul 

de (bifați cu X conform opțiunii dumneavoastră): 

 5 sesiuni individuale, cu un preț total de 1.000 lei, inclusiv TVA;  

 3 sesiuni individuale, cu un preț total de 750 lei, inclusiv TVA.  

NUME ȘI PRENUME _________________________________________________________________ 

CNP ______________________________________________________________________________ 

PROFESIA SAU FUNCȚIA______________________________________________________________ 

DATE DE FACTURARE ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

TELEFON __________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________________________ 

Pentru înscriere, vă rugăm să transmiteți acest formular scanat și semnat olograf sau salvat în .pdf 

și semnat cu certificate digital calificat la adresa de e-mail: irina@positiveprojects.ro.  

Cod promo pentru reducere de 10% (dacă este aplicabil)____________________________________ 

Plata prețului se va face în contul IBAN RO72INGB0000999905532495, deschis la ING Bank N.V. 

Amsterdam Sucursala Bucureşti, având ca titular societatea Positive Projects SRL, CIF RO32934020 

în baza facturii care vi se va transmite prin e-mail la finalul acestei luni.  

Prin prezenta declar şi îmi dau acordul în mod liber cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu 

caracter personal menționate mai sus în scopul înscrierii la acest program de formare și în vederea 

facturării. Sunt informat de către operator că aceste date vor fi administrate în condiţii de 

siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Sunt informat de dreptul de a retrage 

consimțământul în orice moment a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

Acest formular are valoare de contract comercial, fiind guvernat de Condițiile generale de furnizare 

a serviciilor de consultanță Positive Projects SRL.  

Data înscrierii: ___/___/_______                                                   Semnătură: ____________________ 
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