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e-am întors de curând din Rio de Janeiro, unde a avut loc refuz. Aşa cum vă spuneam şi mai demult, atunci când cineva spune „nu” 
spectaculosul eveniment Profit Sharing Brazilia. A fost o întâlnire oportunităţii Forever, acest „nu” înseamnă, de fapt, „nu încă” sau „încă nu a 
incredibilă, la care suntem fericiţi că am putut participa. A fost, ca venit momentul cel mai bun pentru mine”. Un alt exemplu de „graţie” este să 

întotdeauna, o încântare să-i răsplătim pe liderii noştri extraordinari şi să le ai răbdare cu clienţii tăi, cu noii distribuitori, cu echipa ta şi cu liniile paralele. 
împărţim sute de mii de dolari pentru eforturile lor şi pentru devotamentul lor Fă-ţi timp să le asculţi întrebările şi problemele şi, procedând astfel, vei 
exemplar. Participarea la astfel de evenimente înseamnă muncă şi plăcere deveni un exemplu despre ceea ce înseamnă respectul şi munca în echipă şi 
deopotrivă, iar noi preţuim cu adevărat timpul petrecut cu prietenii noştri din le vei lăsa tuturor o amintire de neşters. 
întreaga lume.

Amintiţi-vă că nimeni nu este perfect. Ar trebui să fim recunoscători pentru 
Suntem parte a unei companii remarcabile, cu oameni deosebiţi. Cu cât acest lucru, deoarece însuşi procesul prin care ne depăşim limitele, învăţăm 
petrec mai mult timp în compania lor, cu atât mai mult îmi dau seama că din propriile greşeli şi ne sărbătorim succesele reprezintă firele din care 
suntem într-o companie a oamenilor care lucrează pentru oameni. Succesul ţesem împreună această minunată tapiserie care se numeşte „viaţă”.
nostru depinde mai degrabă de abilitatea noastră de a-i face pe ceilalţi să se 
simtă doriţi şi utili, decât de respectarea celor scrise în cărţile de specialitate 
despre felul în care se conduce o afacere. Nu sugerez, prin aceasta, că trebuie 
să ignorăm ceea ce am învăţat deja despre cum să ne conducem în mod 
profesionist afacerea Forever. Cred că ar trebui, de fapt, să o tratăm ca pe o 
pasiune, nu ca pe o modalitate de a face timpul să treacă mai repede. Ceea ce 
vreau să spun este că nu ai nevoie de o diplomă MBA (Master of Business 
Administration) pentru a atinge succesul în această afacere. Este suficient să 
munceşti cu seriozitate şi pasiune şi să-i tratezi pe cei de lângă tine aşa cum 
ţi-ai dori să fii tu însuţi tratat. 

Ne confruntăm deseori cu o concepţie greşită în ceea ce priveşte tipologia 
oamenilor de afaceri... Se crede că aceştia trebuie să fie duri, lipsiţi de 
sentimente şi de multe ori aroganţi. Sunt conştient de 
faptul că, uneori, presiunea la care suntem supuşi 
încercând să devenim tot mai buni determină un nivel 
crescut al stresului, ceea ce ne pune răbdarea la 
încercare. Dar felul în care reacţionăm în astfel de 
situaţii determină dezvoltarea noastră ca lideri. 
„Graţie în condiţii de presiune” este o expresie care 
ilustrează foarte bine această situaţie. Adevăraţii lideri 
dau totdeauna impresia că deţin controlul absolut, 
indiferent de ceea ce se petrece în sufletul lor. 

Această „graţie” se poate manifesta în multe feluri. 
Unul dintre exemplele cele mai evidente este 
politeţea, mai ales atunci când te confrunţi cu un 

Mesajul Preşedintelui 

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan
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vem un început de an formidabil. Echipa Forever România este în plină 
ascensiune, numărul de baxuri creşte în fiecare lună, energia urcă la 
cote record. Primele luni ale lui 2007 s-au desfăşurat sub semnul 

excelenţei, iar mobilizarea şi dinamismul sunt impresionante. Am avut un 
Success Day extraordinar, într-o sală arhiplină. 4100 de colaboratori Forever 
şi oameni dornici să ne cunoască au ales să fie alături de noi la această 
sărbătoare a succesului, şi încă mulţi alţii şi-au dorit să participe la această 
întâlnire. Asta arată interesul deosebit pentru evenimentele unde se simte 
pulsul companiei şi există pentru toţi impulsul maxim ca vulturul să-şi 
deschidă aripile grandioase şi să cucerească înălţimile.

Ca întotdeauna, orele pe care le-am petrecut împreună au fost foarte bogate, 
am trăit şi ne-am împărtăşit unii altora experienţe remarcabile. Ne-a inspirat 
prezenţa liderilor extraordinari care se află în top. Am învăţat din marile lor 
reuşite care motivează şi ridică întreaga echipă din România, asigurându-i un 
loc de merit în ierarhia europeană şi internaţională. Ne-au însufleţit sfaturile 
lor şi mai ales, exemplul lor. Îi felicităm din toată inima şi le spunem că datorită 
lor ţara noastră se află azi printre cei mai buni. E o bucurie să fim împreună, să convinşi că acest triplu eveniment unic în istoria Forever va fi o nouă 
avem dovada vie că succesul este o călătorie fără distanţe, este o alegere de experienţă excepţională, aşa cum ne-a obişnuit mereu compania. Aşteptăm 
fiecare zi, pe care ei o fac din nou şi din nou, încurajându-i pe toţi cei care se cu nerăbdare să-i revedem pe Rex, Gregg, Aidan, Navaz, să fim alături de cei 
află în proces de formare şi descoperire a puterii interioare nelimitate. Şi ştiţi mai buni colaboratori Forever din întreaga lume şi să-i cunoaştem pe 
unde este locul vostru: chiar lângă ei, umăr la umăr în ascensiunea care are câştigătorii marilor cec-uri Profit Sharing. 
drept limită doar cerul.

Până atunci vă dorim să trăiţi din plin fiecare zi, fiecare oră şi să cereţi vieţii tot 
Se simte un nou suflu, Forever este în acelaşi ritm cu primăvara care face ce este mai bun, pentru că meritaţi. Descoperiţi liderul din voi înşivă, luaţi 
copacii să vibreze de sevă. Ne-am molipsit de explozia de viaţă care readuce controlul total asupra propriei vieţi şi asupra propriei afaceri Forever. 
verdele intens în ierburi şi frunze. În Forever se simte energia unui nou Succes fără limite şi ascensiune continuă! 
început, iar entuziasmul celor care au decis să facă primul pas spre împlinirea 
ţelurilor şi au fost alături de noi la Success Day ne îndreptăţeşte să fim 

Cu consideraţie,
convinşi că Forever România se pregăteşte să cucerească noi înălţimi. 

E o primăvară de toată frumuseţea. Chiar în momentele când scriem aceste 
rânduri suntem în toiul pregătirilor pentru triplul eveniment Forever care va 
avea loc la Stockholm. Abia aşteptăm să ajungem în sala unde peste 600 de 
distribuitori vor reprezenta România. Vom fi acolo pentru toţi, şi pentru cei 
care anul acesta nu şi-au propus să se califice la Raliul din Suedia. România a 
participat totdeauna într-un număr mare la aceste întâlniri, dar suntem 
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Util

De ce iubim Forever? 

Cunoaşteţi cumva o altă companie care să le ofere colaboratorilor atât de multe posibilităţi de câştig?! Forever este cu 
siguranţă cea mai mare oportunitate din lume. Fie că te afli la început de drum sau ai deja o echipă numeroasă, 
eforturile de a promova produsele şi afacerea Forever îţi sunt răsplătite pe măsură,  dacă munceşti cu dăruire, 
respectând Politicile Companiei. Planul nostru de marketing are succes pentru că este generos şi simplu, special 
conceput pentru a te sprijini să ajungi acolo unde îţi doreşti. 

Unul dintre primele lucruri pe care le află colaboratorii Forever atunci când se decid să se implice în afacere este 
diferenţa dintre „distribuitor” şi „consumator”. Conform capitolului 2 din Politicile Companiei, „consumatorul este 
orice persoană care achiziţionează produsele pentru consumul personal”, iar „distribuitorul este orice persoană de 
peste 18 ani care a semnat un Formular de Înscriere şi (…) achiziţionează produsele direct de la unul dintre 
depozitele firmei, la preţul de depozit.”

Nu întâmplător ne-am oprit tocmai asupra acestor definiţii şi, de asemenea, nu întâmplător am pus pe primul loc al 
modalităţilor de câştig din afacerea Forever acel procent de 43% profit din vânzări.
Din punctul de vedere al afacerii Forever, oamenii se împart în două mari categorii: cei care doresc produsele doar 
pentru consum şi cei care, pe lângă aceasta, doresc să-şi formeze o echipă şi să-şi dezvolte propria afacere. Pe 
aceştia din urmă compania îi încurajează, oferindu-le posibilitatea să achiziţioneze produsele la preţ de depozit. 
Atunci când abia te-ai înscris, eşti la început de drum şi încerci să-ţi construieşti echipa, poţi câştiga bonus după 
comenzile tale personale şi 43% profit din vânzările cu amănuntul, la preţul recomandat de vânzare, către clienţii tăi fideli din afara reţelei de distribuitori 
Forever (au dreptul de a vinde produsele Forever mai departe către clienţi din afara reţelei doar distribuitorii autorizaţi fiscal conform legislaţiei în vigoare din 
România). Preţul recomandat de vânzare, stabilit de către conducerea companiei din Statele Unite, trebuie să-l respectăm cu toţii, indiferent de 
nivelul la care ne aflăm în Planul de marketing. Nu întâmplător compania ne răsplăteşte cu bonusuri lunare calculate pe baza preţului recomandat de 
vânzare Merită să luăm exemplu de la marii lideri, care au succes şi se menţin în top tocmai datorită faptului că au respectat dintotdeauna Politicile Companiei. 
Şi pentru ei, ca şi pentru toţi cei implicaţi în afacerea 
Forever, acest procent de 43% a fost extrem de 
important atunci când erau la început de drum şi este 
la fel de important şi acum. Atunci reprezenta o sumă 
cu care reuşeau să-şi acopere o parte a cheltuielilor, 
acum reprezintă garanţia unei afaceri simple, corecte 
şi copiabile de către toţi membrii echipei. De fapt, 
reprezintă cheia succesului. 

Ce ne oferă afacerea Forever? Cum putem câştiga bani din afacerea Forever?
Multiple oportunităţi de sporire a venitului 43% profit din vânzări
Produse consumabile de calitate excepţională Între 5% şi 8% bonus din vânzările personale
Stabilitate financiară Între 3% şi 13% bonus din vânzările echipei
Experienţă în domeniu de aproape 30 de ani Bonus de conducere – 6%, 3%, 2% de la prima, a doua şi respectiv a treia 
Prezenţa pe piaţa internaţională generaţie de Manageri din propria echipă
Bonusuri calculate la preţ de consumator Între 400 şi 800 euro lunar în cadrul Programului Stimulativ de Merit

Împărţirea profitului companiei în cadrul programului unic Profit Sharing
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Planul de Marketing FOREVER
Bonusul GEM 

Prima generaţie A 2-a generaţie A 3-a generaţie

6%

3%
2%

Bonusul de conducere

7% 4% 3%

6% 5%

8%

9%

5% 4%

Diamant
25 Manageri

Dublu Diamant
50 Manageri

Triplu Diamant 
75 Manageri

Diamant-Safir
17 Manageri

Safir
9 Manageri

Soaring 
5 Manageri

Senior 
2 Manageri

Manager 
Asist. Supervizor
5%

3%

5%8%

5%10%13%

Bonusul de Volum de Grup

Manager 
18%

Asist. Manager 
13%

8%
Supervizor 

pc indică puncte credit
 

Bonusul de Volum Personal 

25 pc 75 pc 120 pc

Pentru că ne pune la dispoziţie produse pentru sănătate şi frumuseţe de o calitate excepţională. Ne ajută să ne facem noi prieteni şi să călătorim în locuri de vis 
din întreaga lume. Şi, de asemenea, pentru că ne dă şansa să dezvoltăm propria afacere, ne oferă timpul şi banii care ne permit să facem exact ceea ce ne 
dorim în viaţă. 

2 pcDistribuitor Nou

43% Profit

Reducere 30% 
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Este foarte adevărat că tentaţia firească a fiecăruia dintre noi, atunci când Având în vedere toate acestea, este firesc să vă puneţi întrebarea „Totuşi, 
promovăm produsele, este să le vindem către clienţi la preţul de depozit (mai unde greşesc şi ce nu merge bine?” 
mic decât cel de consumator), tocmai pentru a-i „câştiga” de partea noastră. 
O perioadă de timp s-ar putea ca totul să meargă bine şi să fim solicitaţi 
constant să furnizăm produse clienţilor noştri, dar succesul în această Se creează confuzie şi neînţelegeri între distribuitori şi clienţi, ceea ce 
afacere trebuie planificat pe termen lung. afectează negativ credibilitatea afacerii Forever şi, implicit, succesul propriei 

noastre afaceri pe care încercăm să o dezvoltăm.
Imaginaţi-vă următoarea situaţie: „Lista mea de contacte conţine 10 clienţi, Cei care doresc să se limiteze la câştigurile din vânzarea cu amănuntul vor 
cărora trebuie să le livrez în fiecare lună câte un flacon de Aloe Vera Gel şi o fi dezavantajaţi.
cutie de Forever Essentials. Merg lună de lună la depozit, cumpăr aceste 
produse la preţul de depozit, străbat oraşul în cele mai diverse locuri pentru a 
mă întâlni cu clienţii, le dau produsele solicitate şi încasez de la ei 
contravaloarea lor calculată tot în funcţie de preţul de depozit. Străbat înapoi 
drumul către casă şi când încerc să fac bilanţul zilei constat cu tristeţe că nu 
m-am ales decât cu o oboseală accentuată şi cu un acut sentiment de 
nemulţumire că afacerea mea stă pe loc”. Gândiţi-vă că acest scenariu se 
repetă câteva luni la rând şi încercaţi să vă imaginaţi care ar fi starea voastră 
de spirit atunci:

Cu siguranţă frustrarea ar fi cuvântul de ordine. Parcă acum câteva luni, 
când v-a fost prezentată afacerea Forever în cuvinte atât de frumoase, vi s-a 
spus că veţi scăpa de grijile financiare. Iar situaţia actuală nu pare deloc să 
sugereze acest lucru.

Aţi cunoscut şi aţi început să folosiţi produsele, aţi reuşit să vă faceţi o bază Soluţia acestor probleme stă în mâinile voastre şi depinde doar de voi cât de 
de clienţi şi aţi trăit mereu cu speranţa că, oferindu-le produsele la preţul de repede veţi atinge succesul în Forever.
depozit, îi veţi convinge să vi se alăture în echipă şi să se înscrie, la rândul lor, 
ca distribuitori. Din păcate, nici acest lucru nu s-a întâmplat. 

Pentru că, în acelaşi timp, le vom prezenta şi posibilitatea de a se înscrie ca 
distribuitori şi de a cumpăra ei înşişi produsele direct de la companie, la preţul 
de depozit. 30% mai puţin înseamnă o reducere substanţială, nu credeţi?

Pentru că vom beneficia de câştiguri imediate şi ne vom simţi răsplătiţi 
pentru munca depusă.

Pentru că stă în firea omului să facă achiziţii la cel mai mic preţ posibil şi, 
astfel, clienţii noştri vor deveni mult mai repede partenerii noştri de echipă.

Pentru că, dintre clienţii noştri, cu siguranţă nu vor dori cu toţii să devină 
distribuitori. Dar este foarte probabil să-şi dorească să furnizeze produsele 
mai departe altor clienţi, iar în acest caz se vor baza pe sprijinul şi sfaturile 
noastre.

La sfârşit, dar nu în ultimul rând, pentru că Forever Living este o companie 
care îşi respectă colaboratorii şi calculează bonusurile lunare la preţul 
recomandat de vânzare. Dacă suntem respectaţi, trebuie să răspundem, la 
rândul nostru, cu respect. 

Va fi doar în avantajul nostru şi vom reuşi să ne construim o afacere tot mai 
prosperă, vom fi un exemplu pentru echipa noastră şi, de ce nu, chiar şi pentru 
liniile paralele. Concurenţa sănătoasă este cel mai important motor al 
succesului.

Ce se întâmplă dacă facem reduceri de preţ clienţilor?

De ce să vindem clienţilor produse la preţul recomandat de vânzare?

Vă dorim să aveţi încredere în toate instrumentele de lucru pe care vi le pune la dispoziţie compania şi, astfel, să vă atingeţi toate ţelurile propuse! 
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Eveniment

Pe lista dorinţelor tale sigur se află “să particip la Super 
Raliul de la Anaheim”. În curând nu va mai fi o simplă 
dorinţă pentru că perioada de calificări s-a încheiat. Ai 
muncit cu drag, ai depus un efort considerabil, condus 
de un ţel. Acum e timpul să fii răsplătit. Felicitări tuturor 
celor care au ştiut să-şi urmeze visul şi să creadă în 
realizarea lui. Iată numele celor care în perioada 2-4 
august vor fi vedete la Anaheim:

Vă felicităm cu drag!

SILVER POST RALLY TOUR
(peste 2500 pc)

Dorin & Dana Ion Viorica Şuţă Maria & Mihai Nicolae
Mádly Susana & Ludovic Bardócz István & Ildikó Livia & Ioan Creţ
Adiel & Magdalena Miu Ilie & Adriana Carciuc Cristina & Ilie Iscrulescu

Aurel & Veronica Meşter Aurelia & Aurică Năstase Aurelia & Dumitru Olteanu Mihaela & Octavian Gruioniu
Camelia & Daniel Dincuţă Petru & Gheorghiţa Vasin Valeria Prescurea Constanţa & Haralambie Furtună
Maria Pop Aurel & Cornelia Durigă Alexandru Popescu Carmen & Dorel Ciutacu
Szabó Éva Adriana & Constantin Vasile Elena & Adrian Cristache Gál Irén

Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Ulbrecht Susana & Gavril
Benedek József Mihály & Judit Kovács Adalbert István & Emese
Camelia & Vasile Oprea Georgeta Cicioiu Raveca & Constantin Iacomi
Valentin & Sonia Florescu Ileana & Eugen Cirlea Luminiţa & Nicolae MihuPetru & Emilia Truşcă
Veres Juliana Adelia Pop Gabriela Ţuţuianu & Marian Tudor Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Ana & Beniamin Gruian Liviu & Luminiţa RednicTatiana & Vasile Tofan
Maria Buzdugan Camelia & Nicolae CatrinaMihaela & Ion Dumitru
Mariana Iuga Felicia & Siminel Sumanariu
Claudia & Daniel Stanciu Mariana & Eugen TudoricuKogler Horaţio Réti Grósz István & Judit Dana & Costel PopElena BădrăganVajda Katalin Carina & Sebastian Iacătă Mihaela Paulina DanAna AmzaElisaveta & Alexandru Pocaznoi Maria & Mircea Săcuiu Simona & Viorel MotofeleaŞtefan & Lucica NemeşRamona & Dorin Vingan Eugen & Maria Plugaru Daniela GheorghiţăElena & Dorinel AnghelConstantin & Tania Popa Kacsó István Estera & Ioan CuzdrioreanNagy Ella RózaMircea & Dana Olariu Maria Domnica Iancu Elena SanduDragoş PostelnicuGizella & Marius Botiş Ioana & Constantin Şerban Letiţia & Vasile MărcuşMariana & Liviu HaităDaniel & Maria Parascan Elena & Ioan Dinuţă Ramona & Eugen OlariuIuliana & Liviu TomaCristiana & Eugen Dincuţă Maria & Alexandru Niculescu Didina TudoseMaria & Mircea BagdasarMarilena & Teodor Culişir Petru Mustea Bodor IstvánMariana Dragomir & Andrei OpreaKele Mónika Maria Duţescu Ioana RucăreanuTatiana & Florin GonţPapp Miklós Carmen & Gabriel Larion Viorica & Marcel CismaruVarga Csaba Attila & VioricaElena & Virgil Angelescu Genoveva Ianişevschi Luminiţa UţăMaria & Mircea ZecheruLeonora & Florea Baciu Ana & Constantin Chelu Flavius BololoiGheorghe & Adelina FilipIulia Beldiman Viorel & Dumitra Dincă Atena & Vasile BîrleaCsoma JózsefSmaranda Sălcudean Doina & Neculai Iordache Paul Alexandru LazinDaniel & Mariana LunguEmanoil & Georgeta Mandreşi Victoria & Mircea Mehedinţi Alexandru Răzvan & Daniela PocaznoiMaria Dărăban Iuliana & Iulian Paşol Antoaneta CorneaMaria & Petru Frenţiu Elena & Ovidiu Velişcu Veronica & Emil PopMagdalena & Mihai Neagu Angelica & Ioan Lucuţ Cristina Luminiţa FloreaValerica & Gheorghe Ţâmpu Ligia & Doru Paşcan Elena & Constantin MarinMarinela Tuţuleasa Daniel Cifor Marcela Stoica Ştefan SanduDerzsi Sámuel & Etelka Constantin & Axenia Petre Mirabela Macoveanu Viorica & Viorel MocaDoina & Dănuţ Hanganu Bucurel & Gyöngyike Ghirdă Marinela & Marin Ristea Măndiţa Nicoleta IftodeCorina & Dorin Frandeş Livia & Gheorghe Cusiac Bandi Attila & Izabella Constantin & Magdalina NiţuMarcela & Ion Şerban
Deák Mihály & Katalin Pokorny IstvánAszalos Ibolya & Csaba
Felicia & Vasile ŞantaNiculina Ştefana
Ioan & Paraschiva PăcuraruRodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Elena Mihăiţa SanduMariana & Silviu UrsuMircea & Raluca Fage

RALIU ŞI POST RALIU (peste 1 BILET LA RALIU (peste 250 pc)
1500 pc)

1 NOAPTE DE CAZARE ŞI 2 
BILETE LA RALIU (peste 750 pc)

RALIU

3 NOPŢI DE CAZARE ŞI 2 BILETE 
LA RALIU (peste 1000 pc)

2 BILETE LA RALIU
(peste 500 pc)

Silver Post Rally Tour
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isp z ie. d o iţ

, 13  t
Duminică  mai, se dă s artul Crosului „Fii sănătos cu Aloe vera”. 

Ia ţ pr e n i  vin   Pi ţa
- i i te i şi o în a  

Cha l s e ullr e  D  Ga e d m ni ,, u i că

1 m i, 3 a l  ra 9: !a o 00

 Vă aşteptăm cu drag!  
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1 BILET LA RALIU (peste 250 pc)
Florin & Olimpia Brînduş
Daniela Ţiţeiu
Ana & Ion Andrei
Călin & Mirandolina Maghiari

Dorina & Ioan Suciu Adrian & Maria Prie Emilia & Dinu PotopAdina & Mihai Stoian
Mihaela Grigoriu Elena & Marian Moraru Maria Mărcuşan DumitruViorica & Alexandru Petrar
Gavril & Gheorghiţa Pop Repka Elisabeta Cristiana & Cristian PuşcaşIoan & Doina Velescu
Aurelia & Gheorghe Popa Daniela & Ion Epure Elena & Constantin TocituJana Pârşe
Balog Dávid & Ildikó Virginia & Gabriel Iorgulescu Veronica & Cristian CiurtinIonel Alban
Lavinia Carciuc Daniel Marin Rinco István & TündeRaveca & Liviuţ Dunca
Eugenia Petrescu Laura & Dan Tatic Anca Petronela PopescuMaria Molnar
Csirák Irén Mariana & Nicolae Risteiu Palaghia PopFlorentina Şerban
Carmen & Vasile Smadu Natalia & Ion Barbonie Iordache AndronicDomniţa & Onisim Bontaş
Petru & Gabriela Grijincu Romul & Lidia Todea Elena IsofacheRodica Fulga
Vasilica & Gheorghe Tuţuianu Agocs Ecaterina & Ioan Nicolae & Lidia ComaneciIoan & Doina Rusu
Pál Ildikó & Sándor Ana Olar & Ioan Ionuţaş Georgeta Florentina PopaMaria & Gheorghe Ion
Daniela & Laurenţiu Cristescu Mariana & Gheorghe Dobre Elena ŞomârdoleaMihai & Elionora Păstrăvanu
Gherghina & Ştefan Enache Floare & Gheorghe Teritean Elisabeta & Vasile CuciceaDaniela Şapcaliu
Iuliana & Victoraş Pîrşan Liana Maria Costea Rodica HodreaSergiu Sevcenco & Valentina Musteaţă
Mariana & Daniel Demeter Constantin & Florentina Pavel Ana Maria & Paul BăgăceanProfira Asandei
Mariana & Angel Rădoi Viorica & Valerian Stănilă Ana Maria & Paul TanţăuLucian & Cerasela Ploscar
Ionela & Cezar Pricop Petru & Claudia Bivol Anuţa Luminiţa BrînduşaFlorentina & Pavel Anton
Ştefan Condurachi Vasilica & Gheorghe Ştefan Volumia & Octavian SîngeorzanAlina & Daniel Blendea
Neculai Verciuc Cristian Boerescu Ioana TraşcăRareş & Maria Stănescu
Mihaela Olteanu Ioan & Rodica Portelli Iulia AlbuUjlaki Csaba & Anna Mária
Iuliana Mirela Popescu Maria Cristina DănălacheLidia & Marius Chereş
Angela & Valentin Gheorghe Florian & Florina IlieLiliana & Ciprian Lazăr

* Calificarile prezentate se bazeaza pe punctele credit acumulate
   în România în perioada aprilie 2006 - martie 2007.



Cosmeticaloe 

Aşadar, doamnelor şi domnişoarelor, cu un strop de imaginaţie şi combinând 
după propria dorinţă şi inspiraţie produsele din gama Sonya Colour 
Collection veţi avea în acest sezon un look de invidiat.

Indiferent de tipul de machiaj ales, tenul trebuie să arate impecabil. Folosiţi 
selectorul de fond de ten pentru a alege nuanţa de Cream to Powder 
Foundation care vi se potriveşte. Corectaţi cearcănele şi imperfecţiunile cu 
ajutorul paletei corectoare Colour Concealer Wheel (cod 184) şi finisaţi cu 
Translucent Pressed Powder şi Blush într-o nuanţă armonizată cu tenul şi 
restul machiajului.

Odată îndeplinită această etapă, puteţi trece la partea cea mai frumoasă, 
punându-vă în valoare creativitatea şi simţul artistic.

„Smokey eyes” sunt la modă şi în acest sezon.
îi puteţi „obţine” folosind fardurile de pleoape Crystal Stilul „Sport elegant” 

Waters (138), Sterling (145), Charcoal (155);
este şi el la modă în 

pentru conturul ochilor aveţi la dispoziţie creioanele acest sezon. În acest 
Midnight Black (174) sau Jazz (178); caz, machiajul este bine să fie simplu, cât mai natural.

rimelul negru (170) va desăvârşi acest machiaj ce încercaţi un fond de ten şi o pudră cu o nuanţă mai închise decât 
conferă mister privirii. culoarea tenului, pentru un aspect uşor bronzat (sfat: pentru un bronz 

în nuanţe superbe, aveţi la dispoziţie Aloe Sunless Tanning Lotion);
Dacă stilul „Smokey eyes” nu vă avantajează, puteţi opta pentru un machiaj rimelul negru rămâne preferat şi pentru acest stil;
clasic, simplu, cu accent tot asupra ochilor. pentru buze, optaţi pentru unul dintre gloss-urile Sonya: Crystal Clear 

conturaţi-i cu creion dermatograf; (190), Vanilla Pearl (191), Sunglow (192), Berry Mauve (193).
datorită texturii deosebite a fardurilor, le puteţi folosi şi ca tuş de pleoape 

(sfat: folosiţi pensula specială – smudger din Sonya Brush Kit);
finisaţi cu rimelul negru. Genele vor fi alungite şi îndesite, dar vor rămâne 

netede, suple şi flexibile.
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Un nou sezon primăvară – vară, noi tendinţe în machiaj, aceeaşi 
gamă Sonya Colour Collection, ce ne pune la dispoziţie o largă 
varietate de produse pentru machiaj cu care ne putem adapta 
rapid noilor tendinţe. Pentru acest sezon, specialiştii ne propun 
câteva stiluri vestimentare, fiecăruia fiindu-i asociat un anumit 
tip de machiaj.



O vestimentaţie sofisticată va fi foarte bine pusă în valoare de un machiaj 
proaspăt, cu farduri în culori calde, cu lumini şi umbre:

puteţi încerca fardurile de pleoape French Vanilla (132), Ginger (133),   Pot 
of Gold (150), Sunfire (153)

combinaţi nuanţa Sunfire cu Cactus Green (141). Efectul va fi garantat.
pentru conturul ochilor, creionul Burnished Brown (176) este o alegere 

potrivită şi inspirată;
finisaţi cu rimel maro (171)
în ceea ce priveşte machiajul buzelor, optaţi pentru un lip gloss 

transparent, foarte la modă în acest sezon (Crystal Clear 190, Vanilla Pearl 
191).
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Este adevărat că nu a venit încă sezonul 
de plajă, dar nu uitaţi că şi soarele de 
primăvară poate provoca arsuri cutanate, 
datorită radiaţiilor ultraviolete. Folosiţi deci 
Aloe Sunscreen cu factor de protecţie 30 
înainte de realizarea machiajului.

Hidrataţi-vă tenul cu R3 Factor Skin Defense, Firming Foundation Lotion 
sau una dintre emulsiile Aloe Lotion sau Aloe Moisturizing Lotion.

Zona din jurul ochilor este mult mai sensibilă decât restul tenului, nu 
conţine glande sebacee şi de aceea se ridează mult mai uşor. Folosiţi zilnic 
Forever Alluring Eyes.

Machiajul face parte din personalitatea noastră şi unele dintre noi nici nu 
concepem să ieşim din casă nearanjate. Nu uitaţi însă ca seara, înainte de 
culcare, să vă şi demachiaţi corespunzător. Aveţi la dispoziţie Exfoliating 
Cleanser şi Sonya Eye Make-Up Remover pentru zona delicată din jurul 
ochilor. Datorită conţinutului bogat în gel de Aloe vera, Aloe Liquid Soap poate 
fi folosit şi ca demachiant. Continuaţi demachierea cu loţiunea tonică 
Rehydrating Toner (dacă o păstraţi în frigider, efectul răcoritor este garantat). 
Desăvârşiţi procesul hidratându-vă tenul şi aplicând crema pentru conturul 
ochilor. Abia acum puteţi merge liniştite la culcare.

Şi pentru că personalitatea unei doamne nu înseamnă numai machiaj, vă 
invităm să aveţi în vedere şi manichiura. Un strop de Alpha-E Factor aplicat pe 
cuticule vă poate fi de ajutor. Nu uitaţi de hidratarea mâinilor, atât de supuse 
agresiunilor zilnice, Aloe Lotion sau Aloe Moisturizing Lotion. 

Aranjaţi-vă coafura cu Forever Aloe Styling Gel şi/sau Pro-Set. 
Îmbrăcaţi ţinuta care vă inspiră şi vă dă încredere pentru o nouă zi, 

pulverizaţi un strop de parfum 25th Edition for Women şi veţi avea cu 
siguranţă o zi minunată.

Nu uitaţi să împărtăşiţi colegelor de serviciu şi prietenelor secretul look-
ului vostru impecabil. 

Tendinţele în machiaj pentru sezonul primăvară – vară 2007 
înseamnă bun gust, naturaleţe, rafinament şi delicateţe care, 
cu siguranţă, avantajează orice femeie în orice situaţie.

Cu Sonya Colour Collection veţi reuşi toate acestea şi, pe lângă 
schimbarea de look care nu vă va permite să treceţi 
neobservată, vă veţi schimba şi starea de spirit, veţi fi mai 
încrezătoare în voi însevă şi în succesul vostru.

Vă dorim o primăvară în care să străluciţi!

E t a-x r
sfaturi



10 aprilie 2007 ,  Nr. 96

Eveniment

Nici nu ne-am dat seama când au trecut cele două luni de la ultima noastră întâlnire din Cluj. Când eşti 
implicat în Forever şi faci ceea ce-ţi place, timpul zboară fără să-ţi dai seama. Sâmbătă, 24 martie, a fost un 
nou prilej de bucurie, pentru că ne-am reîntâlnit cu forţe proaspete şi acea stare de spirit optimistă pe care 
ne-o dă totdeauna venirea primăverii. A fost o întâlnire excepţională, cu speakeri remarcabili şi invitaţi de 
primă mână. 
S-a dovedit încă o dată că afacerea noastră funcţionează, în primul rând datorită vouă, dragi colaboratori, 
care v-aţi mobilizat exemplar şi aţi făcut ca Sala Palatului să fie arhiplină. Peste 4.100 de persoane au fost 
alături de noi la sărbătoarea bucuriei şi a succesului Forever. Îi felicităm din suflet pe toţi cei care au mai făcut 
un pas în Planul de Marketing şi le dorim mult succes mai departe! Felicitări şi celor care s-au recalificat ori au 
obţinut un nou nivel la Programul Stimulativ de Merit: Vera şi Aurel Meşter, Diamant Safir Manageri, Emilia şi 
Petru Truşcă, Senior Manageri. Şi nu în ultimul rând, felicitări pentru galeria echipei Meşter, care s-a dovedit 
cea mai bună pe întreg parcursul întâlnirii noastre.

 

Le mulţumim gazdelor, Carina şi Sebastian Iacătă, Senior Manageri, pentru entuziasmul, energia şi 
spontaneitatea cu care au moderat spectacolul. Mulţumiri, de asemenea, tuturor speakerilor pentru ideile 
pline de inspiraţie pe care ni le-au împărtăşit. Managerii Generali, Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra, ne-
au vorbit despre calităţile unui lider autentic şi despre asemănările dintre activitatea în Forever şi sportul de 
performanţă. 

Gazde:  Carina şi Sebastian Iacătă, 
             Senior Manageri

Marius Urzică, Campion mondial 
şi olimpic

Compact

Câştigătoarea concursului de make-up 
Sonya Colour Collection
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Dana Ion, Senior Manager a moderat concursul de 
make-up şi ne-a învăţat să strălucim cu ajutorul 
gamei Sonya Colour Collection. Felicitări tuturor 
celor care au acceptat provocarea de a participa la 
acest concurs. Echipa formată din Ulbrecht 
Susana şi Mariana Dobra a fost câştigătoarea 
marelui premiu pus în joc, un Sonya Glamour 
Showcase, dar toate echipele concurente au 
demonstrat că produsele de machiaj Sonya pot 
face adevărate minuni. 

Dr. Szocs Gábor
Manager General

Bodor István, Manager

Dr. Şerban Damian

Cristiana Dincuţă, 
Senior Manager

Am aflat de la Bodor István, Manager, că 
succesul este în fiecare dintre noi; trebuie doar 
să luăm hotărârea de a-l descoperi. Doctorul 
Şerban Damian, consultantul pe probleme de 
nutriţie al companiei noastre, ne-a dat 
informaţii preţioase despre antioxidanţi şi rolul 
acestora în organismul uman.
Cristiana Dincuţă, Senior Manager, a oferit 
tuturor celor prezenţi o lecţie de viaţă, 

subliniind faptul că putem fi fericiţi cu adevărat numai dăruind. Iar în Forever asta facem cu toţii: dăruim dragoste şi un 
stil de viaţă sănătos. Benedek József Mihály, Senior Manager, ne-a îndemnat să privim Forever din punct de vedere 
raţional, astfel încât să ne dăm seama singuri că în afacerea noastră succesul se atinge numai prin dăruire şi 
profesionalism. Mulţumiri încă o dată tuturor pentru discursurile cu care ne-au încântat!

Benedek József Mihály, 
Senior Manager

Dana Ion, Senior Manager

Dr. farm. Szocs Dóra
Manager General
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Asistent Supervizori

Supervizori

Am dansat şi am cântat alături de copiii de la Liga Minorilor, am 
simţit primăvara pe acordurile celor de la Ro'Strings Qvintet, în ciuda 
vremii posomorâte. În final, am avut parte de un concert extraordinar 
al trupei Compact şi întreaga sală le-a fredonat melodiile. 

i  l r
L ga Minori o

Asistent Manageri

Ro Stri gs Qv nt
' n  i et

Felicitãr  ii º  
m ucc s!ult s e

Asistent Supervizori
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aRom nian  ldeGo n Team

Vă aşteptăm şi în luna mai la o nouă întâlnire a vulturilor. Până atunci, mult succes tuturor!     

Alexandra Rotărescu, Departament Marketing

Ilie & Adriana Carciuc, Soaring Manageri
Elena Bădrăgan, Senior Manager

Programul Stimulativ de Merit

13

Cea mai bună galerie
Echipa Meşter

Campionul olimpic şi mondial, 
gimnastul Marius Urzică, alături de 
băieţii din Romanian Gold Team: 
Bogdan Orzaţă, Dan Tăzlăuanu şi 
Costel Ciubotariu ne-au prezentat un 
exerciţiu spectaculos, o adevărată 
demonstraţie de talent, concentrare şi 
muncă în echipă. La final am avut un 
scurt interviu cu marele campion şi am 
aflat cât de important este să crezi în 
ceea ce faci, cât de mult contează, pe 
drumul spre succes, munca susţinută 
şi perseverenţa.

A fost o zi minunată şi o întâlnire de excepţie pentru toţi cei 
prezenţi la Sala Palatului. Am demonstrat din nou că numai 
atunci când suntem împreună suntem cu adevărat puternici, că 
echipa unită Forever Living Products România generează energii 
nebănuite. Cu toţii am plecat acasă mai plini de viaţă, mai 
încrezători în noi înşine şi mai motivaţi să reuşim.                         
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De fiecare dată “Success Day” depăşeşte ideea de sărbătoare a succesului. 
Acest eveniment devine un spaţiu de comunicare, un mod direct de împărtăşire 
a reuşitelor şi a eşecurilor, un dialog viu cu arta şi sportul. “Secretul succesului” 
în aceste domenii înseamnă, pe lângă efort, inteligenţă, tenacitate şi 
consecvenţă, un ideal care se metamorfozează în realitate. Naşterea unui vis de 
victorie seamănă cu magia naşterii unui diamant din carbon pur, aluatul din care 
s-au ivit şi stelele. Dar, pentru ca o piatră sa fie considerata preţioasă, trebuie să 
îndeplinească trei condiţii: frumuseţe, raritate şi durabilitate. Tot aşa fiecare 
dintre noi, deşi e născut să fie învingător, trebuie să dea tot ceea ce are mai bun 
pentru a reuşi, în orice domeniu doreşte: viaţă, carieră, familie. 

Pe 24 martie 2007, în spaţiul generos al Sălii Palatului, s-a aflat printre noi 
Marius Urzică, singurul campion olimpic din gimnastica masculină românească, 
într-o demonstraţie de virtuozitate şi artă împreună cu colegii săi din „Golden 
team“, un produs al gimnasticii de înaltă performanţă din România. Costel 
Ciubotariu, Bogdan Orzaţă, Dan Tăzlăuanu şi, bineînţeles, „Maestrul” lipsă de ostentaţie în momentul victoriei. La acestea se adaugă respectarea 
gimnasticii masculine româneşti, Marius Urzică, îşi folosesc talentul pentru a regulilor, a deciziilor arbitrilor, aplicarea regulilor nescrise ale loialităţii şi 
crea spectacole unice care îmbină muzica şi mişcarea. Sunt frumoşi, entuziaşti, corectitudinii. Termenul „fairplay” îşi poate găsi un echivalent în "sportivitate". 
creativi şi fac din sport un show care, prin dinamică şi expresivitate, devine o Atitudinea aceasta are drept punct de pornire respectul faţă de adversar, 
artă ce uimeşte privirea şi cheamă emoţiile. considerat partener şi camarad de joc, şi devine în acelaşi timp respect faţă de 

sine însuşi prin aprecierea obiectivă a propriei valori, adaugă coechipierul lui 
Bogdan, Costel Ciubotariu.

Dan Tăzlăuanu: Antrenamentele în gimnastica de performanţă, cât şi cele cu 
scop de formare şi perfecţionare a unui spectacol bazat pe acest sport, se 
desfăşoară într-o echipă în care, inevitabil, vor apărea legături strânse de 
colegialitate. În timpul exerciţiului de la orice probă din gimnastică, sportivul 
este singur cu aparatul, pe când într-un spectacol aparatul de lucru îl constituie 
de multe ori chiar colegul de echipă, ca în cazul exerciţiului numit “hand-to-
hand”. “Hand to hand” este caracterizat printr-o succesiune de elemente 
executate de perechi sau grup de 3-4 ce formează piramide şi poziţii foarte 
spectaculoase, într-o uniune perfectă. Totul solicită din partea artiştilor forţă, 
coordonare, mobilitate, supleţe şi un simţ al echilibrului foarte bine dezvoltat.

Bogdan Orzaţă: Gimnastica de performanţă necesită un ritm de viaţă extrem de 
Costel Ciubotariu: “Ne cunoaştem de o viaţă, am crescut împreună în sala de alert, deoarece este foarte scurtă şi foarte intensă, ca existenţa unui fluture. 
gimnastică, suntem ca fraţii, poate de aceea ne-am şi apucat de “hand to hand”, Pătrunderea gimnaştilor în lumea showbiz-ului este un fapt firesc, deoarece noi 
proba aceasta care necesită o coordonare foarte bună. Pe scenă suntem o ne continuăm activitatea şi ca sportivi şi, în acelaşi timp, încercăm ceva nou, alt 
singură persoană”. stil de muncă, alt mediu. Este aceeaşi situaţie şi în cazul celor care aleg 

marketingul în reţea, specific activităţii în Forever. Înseamnă o nouă 
oportunitate şi totodată un nou gen de afacere pe care trebuie să-l înţeleagă şi 
să-l adopte.

Bogdan Orzaţă: Interiorizarea fairplay-ului. Este în primul rând o atitudine de 
demnitate, seninătate şi stăpânire de sine atunci când eşti învins, de modestie şi 

Gimanstica este un sport individual, dar voi sunteţi o echipă. Cum reuşiţi 
să străluciţi împreună?

De ce aţi trecut de la sportul de performanţă la show?

Care este lucrul cel mai important pe care l-ai învăţat din sport?

Întâlniri cu oameni remarcabili

Interviu realizat de Ivana Iancu

Romanian Golden Team
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Puţină lume ştie că Marius Urzică a primit nota 10, ca şi Nadia Comăneci. Da, Marius este premiant în tot ceea ce face. Acesta este crezul 
său: să fie primul, să fie un model.

Marius Urzică este liderul grupului “Golden Team” şi se numără printre aleşii cu stofă de învingător.  La câte concursuri de gimnastică nu 
am stat cu sufletul la gură urmărindu-i mişcările perfecte care făceau aerul să cânte? MArius este un tânăr cu o strălucită carieră 
sportivă, singurul posesor al unei medalii olimpice de aur din istoria gimnasticii masculine româneşti. Palmaresul său numără trei titluri 
mondiale, trei participări la Jocurile Olimpice unde a câştigat o medalie de bronz, două de argint, dar şi titlul de campion olimpic şi 
medalia de aur. Este cel mai titrat sportiv din gimnastica masculină românească.

Marius are o existenţă agitată; la fel ca noi toţi. Dar viaţa sa rămâne conectată la acest pol magnetic care i-a ordonat existenţa - 
gimnastica. În rest, duce o viaţă normală: şi-a construit o casă, încearcă să petreacă cât mai mult timp cu fiul său, învaţă, face un 
masterat în educaţie fizică şi sport. Pare o persoană obişnuită şi cu toate acestea este altfel. Este campion în gimnastica masculină, dar 
şi în viaţă.  

Cum ai ales gimnastica? Toţi băieţii vor să fie fotbalişti.

Marius, cum e să faci istorie şi să rămâi tu însuţi, modest, corect, 
respectând valorile şi educaţia? Cu toate că eşti foarte tânăr, deja 
reprezinţi un model pentru tineri.

Care este rolul antrenorului în performanţele unui sportiv? Cred că ai o 
viziune completă şi complexă, fiindcă ai fost sportiv şi ai avut în fiecare 
perioadă a carierei câte un antrenor. Acum eşti şi tu antrenor. 

Eşti un om realizat pe toate planurile. Care 
este secretul succesului tău?

Învăţăm unii de la alţii. Ce rol au avut antrenorii în cariera ta? Care este 
omul căruia îi datorezi acest drum în gimnastică ?

Crezi că în altă meserie ai fi reuşit la fel?

Mult succes tuturor !
Cum ai învăţat să fii disciplinat şi cum ai ajuns să rămâi şi acum la fel de 
disciplinat?

Antrenamentele te-au solicitat dintotdeauna. Ai suferit fracturi la picioare, 
la piept, ai avut bicepsul rupt, accident care ţi-a lăsat o cicatrice urâtă în 
braţ. Pe lângă clasicele tratamente şi medicamente alopate pentru 
asemenea leziuni şi pentru efort, ai mai folosit şi alt gen de terapii sau 
produse?

Jocurilor Olimpice de la Sydney. Toţi 
sportivii din lotul naţional am consumat Părinţii mei sunt pasionaţi de sport şi lor le datorez începutul. Prima dată am 
gelurile de aloe, batoanele energizante intrat într-o sală de antrenament la Gheorghieni, unde m-am născut. De fapt 
Fast Break, Nature-Min. Aloe Heat Lotion fratele meu era deja la gimnastică şi, în primele luni, ai mei mă duceau “pe sus”, 
şi, mai târziu,  Aloe MSM Gel m-au ajutat în iar eu fugeam mereu de la antrenamente. Mi-ar fi plăcut mai mult la hochei. Dar 
tratarea întinderilor musculare. Am folosit din năzbâtii şi greşeli înveţi. Fiindcă eram neastâmpărat, antrenorul mă 
şi folosesc şi acum Forever Essentials şi pedepsea lăsându-mă să mă antrenez singur la calul cu mânere. Aşa am 
Forever Freedom. Cel mai important este început să stăpânesc acest aparat, să-mi formez priza şi să-mi doresc să fiu cel 
să avem grijă de noi. Sănătatea este foarte mai bun. 
importantă si tocmai de aceea toţi cei care 
au posibilitatea să folosească aceste 
produse nu ar trebui să stea pe gânduri: îţi 
ajută organismul să facă faţă efortului şi 
stresului. La aceasta se adaugă o 

Nici gloria şi nici banii nu m-au schimbat şi mă bucur că am reuşit să rămân aşa 
alimentaţie sănătoasă şi mişcare. Eu am o 

cum eram înainte de a cunoaşte succesul. Mă bucur că sunt un model pentru cei 
viaţă modestă şi echilibrată, fără nici un fel 

care vin din spate, pentru noile generaţii care, dacă vor merge pe reţeta mea, 
de excese .

95% muncă şi 5% talent, au toate şansele să reuşească în gimnastica de înaltă 
performanţă.

E greu pentru antrenor, mai ales dacă lucrezi cu cei mici; lor trebuie să li te 
adresezi altfel, nu numai minţii, ci şi inimii. Trebuie să le explici acestor copii, la 
fiecare pas, în aşa fel încât să fie atraşi de gimnastică, să continue să o practice 
în pofida greutăţilor şi aşa, împreună, să executăm corect elementele de bază şi 
să ajungem la reuşită. E greu, dar nu imposibil! Dorinţa de a-mi realiza visul. Am reuşit să am o 

maşină, o casă, să duc o viaţă liniştită din munca 
mea. De asta sunt mândru. Am sacrificat multe, dar orice performanţă cere 
sacrificii.

Cu siguranţă domnului Ferentz József, primul meu antrenor, omul care a 
descoperit talentul din mine şi m-a învăţat să mă pun în valoare. A mers cu mine 

Nu ştiu, dar dacă ar fi să aleg, tot gimnastică aş face. Nu regret nimic şi mă bucur peste tot, în cantonamente şi la concursuri, tocmai pentru a nu mă plafona la 
că am ales sportul. Am avut şi coechipieri şi antrenori buni. Singur nu reuşeşti club. A făcut şi dumnealui eforturi extraordinare, şi-a sacrificat familia 
niciodată. Apreciez echipa dumneavoastră, Forever. Am fost primit cu căldură şi petrecând mare parte din timpul său cu noi, elevii, în sala de antrenament, în 
dragoste de Managerii Generali, Dóra şi Gábor Szocs, pe care-i cunosc din 1999. cantonamente, la competiţii. Şi îi voi fi întotdeauna recunoscător. Această relaţie 
Apreciez modul deschis de a colabora cu lumea sportului. Din această plăcută profesor-elev, mentor-învăţăcel este valabilă în orice domeniu. Ne vine rândul să 
întâlnire am învăţat şi eu lucruri utile. Ştiu că important este omul, omul care împărtăşim altora din experienţa acumulată. E în firea lucrurilor. Şi în activitatea 
sfinţeşte locul. Şi dumneavoastră sunteţi o echipă de aur! Tot ceea ce contează dumneavoastră, a celor din Forever, este important să vă apreciaţi şi să vă 
este să vă doriţi să fiţi campioni în ceea ce faceţi şi să lucraţi zi de zi pentru asta. urmaţi sponsorul. Fără ajutorul, sprijinul şi experienţa acestuia nu veţi putea 
Cu siguranţă satisfacţiile nu vor întârzia să apară.evolua. Este exact ca în sport. Înveţi, te integrezi în echipă, îţi asculţi antrenorul şi 

te disciplinezi. 
 

Greutăţile te disciplinează. Gimnastica în sine este un sport pe care nu-l poţi 
practica decât dacă îi respecţi rigorile şi eşti foarte, foarte ordonat. De fapt, 
sportul mi-a oferit tot ceea ce mi-am dorit. Tocmai de aceea, pentru fiecare lucru 
pe care mi l-am dorit a trebuit să muncesc din greu şi nu mi s-a părut niciodată 
că totul mi se cuvine. Faptul că trebuie să lupţi pentru fiecare lucru mic te face 
disciplinat. De fapt, a contat ce am visat. Totul a depins de mine. Mi-am dorit să 
fiu un exemplu şi am reuşit.

Am consumat produsele Forever încă din 1999. Mi-au fost foarte utile înaintea 
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i experimentat vreodată oboseala de după un drum lung, un drum care nici tu nu crezi în tine, chiar dacă dai puţin înapoi din când în când. 
ţi-a epuizat rezervele de energie şi te-a lăsat frânt dar, în urma căruia, Sentimentul ce te va pătrunde când ajungi în vârf te va răsplăti pentru toate!
ai cucerit un vârf de munte?

Ai avut vreodată sentimentul că vezi infinitul? Poate fi înălţător! În acel 
moment uiţi de sudoarea şi de chinurile prin care ai trecut în timpul în care 
urcai tot mai sus, punând la încercare rezistenţa organismului tău. Iar dacă te 
gândeşti la drumul parcurs, aproape că nici nu-ţi mai aminteşti de peisaj sau 
de pietrele care ţi-au ieşit în cale… Ştii că ai văzut câţiva copaci doborâţi în 
treacăt. Dar mai ştii un lucru! Trebuie să rămâi pe potecă, altfel te rătăceşti. 
Doar dacă mergi pe calea bătătorită de alţii poţi ajunge în vârf! Iar în acest 
sens te vor ajuta marcajele. Orientându-te după ele, întotdeauna vei şti, că 
eşti pe drumul cel bun spre ţelul tău final.
Noi de multe ori am experimentat acest sentiment. Ne plac provocările. 
Petrecem foarte mult timp în natură, cucerind noi şi noi vârfuri. Suntem 
oameni simpli, trăim modest şi muncim din greu. Am învăţat să plătim preţul 
pentru orice. Şi tocmai aceasta ne-a fascinat în Forever. A devenit o nouă 
provocare pentru noi. Un vârf uriaş, ce va fi cucerit! Suntem conştienţi de 
greutăţi, dar calea este bătătorită. Nu avem altceva de făcut, decât să 
mergem pe potecă. Când începi să urci un munte, nu ai de unde să ştii când te 
vei împiedica, când vei întâlni o zonă mai abruptă, de unde apare un bolovan 
rostogolindu-se spre tine, rănindu-te. Ca şi în această afacere, nu te poţi feri 
de toate obstacolele, nu scapi de ele. Dar ai marcaje: sponsorul, în care 
trebuie să crezi ca într-o călăuză. El deja cunoaşte drumul cel mai scurt şi cel 
mai sigur. 
Astfel urmăm şi noi un om, o călăuză competentă în Forever. El este Benedek 
József Mihály, care a remarcat imediat în noi dorinţa arzătoare de a reuşi. 
Experienţa lui şi decizia noastră, puse laolaltă, plus doar şase săptămâni de 
muncă asiduă, ne-au condus la primul izvor: nivelul de SUPERVIZOR. Şi nu am 
făcut nimic altceva, decât ceea ce ni s-a spus. Urmăm metodele simple de 
construire a reţelei. Folosim produsele, instrumentele de lucru, participăm la 
toate întâlnirile organizate de reţeaua superioară, povestim cu entuziasm 
prietenilor despre acest munte fermecat. Şi ei ne cred, deoarece le vorbim din 
inimă. Le-am dat ca exemplu deschizătorii de drumuri, şi văd câţi oameni 
simpli, dar minunaţi, merg încontinuu pe această potecă spre ţelul lor. Am 
trezit o dorinţă în multe inimi. Nimănui nu-i este interzis acest munte! Oricine 
îl poate cuceri. Chiar şi tu, cel care citeşti aceste rânduri! Nu contează, dacă 
nu te simţi în stare. Important este că ai pe cine să te sprijini. Cel din faţa ta 
întinde o mână spre tine. Tu trebuie doar să prinzi această mână, cum şi el ţine 
strâns mâna celui care merge înaintea lui, şi tot aşa până în vârf. Dar nu îi da 
drumul acestei mâini! Ţine-o din răsputeri, căci acest lanţ viu te va trage în 
sus. Şi ţine la fel de strâns şi mâna celor care te urmează, învaţă-i să 
procedeze ca şi tine. Metoda este aceeaşi pe care ai învăţat-o de la înaintaşul 
tău. Se va produce un miracol! Acum tu îi vei ajuta pe cei nesiguri, timizi, iar ei 
vor fi mândri de tine. Chiar dacă eşti epuizat,  chiar dacă eşti rănit, chiar dacă 

Primii paşi 

A
Sztakics Judit şi József Attila

Supervizori
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Luni 12-20, 
mar]i-vineri 9-17

Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 
   0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; 
   Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

Vă reamintim că în prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Programul şi adresele depozitelor Forever România 

Distribuitorii care facturează lunar bonusurile şi sunt plătitori de TVA sunt 
rugaţi să trimită, o dată cu prima factură emisă în luna ianuarie, şi o copie 
după noul „certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA“.
Distribuitorii care doresc să achiziţioneze produse pe PFA, AF sau SRL 
trebuie să aducă, în vederea emiterii facturii de către FLP, o copie după 
noul „certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA”. 
Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale vor trimite în mod 
obligatoriu o copie după acest certificat, chiar dacă nu sunt plătitori de 
TVA, deoarece vechile coduri fiscale identice cu codul numeric personal 
(CNP) NU mai sunt valabile.  
Conform noilor reglementări, nu putem accepta şi, în consecinţă, nu 
putem plăti facturile care nu conţin noul cod fiscal al emitentului. 
Vă mulţumim pentru înţelegere!

17foreverliving.com

Sunt susţinute de cei mai de succes lideri din reţeaua Forever. Vă oferă un 
plus de instruire pentru calificarea dvs. 
la nivelul de Manager.
IMPORTANT! Să aveţi cu dvs. broşurile: 
„Planificarea afacerii Forever” şi 
„De la Supervizor la Manager”

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE 
Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA

IA{I

SALA - IUSTIN MOISESCU

28 aprilie - Eleonora & Florea Baciu
26 mai - Szabó Éva

Toate `ntâlnirile se desf\[oar\ `ntre orele 10:00 - 14:00

Întâlniri lunare de planificare 
a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

în CRAIOVA ARAD

SALA - CASEI SINDICATELOR 

28 aprilie - Maria Pop 
26 mai - Mircea & Dana Olariu

28 aprilie - Camelia & Daniel Dincuţă
26 mai - Constantin & Tania Popa

28 aprilie - Emanoil Mandreşi
26 mai - Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

28 aprilie - Ramona & Dorin Vingan
26 mai - Tatiana & Vasile Tofan

28 aprilie - Iulia Beldiman
26 mai - Vera & Aurel Meşter

28 aprilie - Szabó Éva
26 mai - Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

SALA DE PREZENTARE FOREVER 
Aleea Alexandru nr. 51,  lângă sediul Omniasig

BUCUREŞTI

Acum şi 

Stima]i distribuitori, 

 

Avem rug\mintea ca toate formularele care se înainteaz\ c\tre Forever 
Living Products România (formulare de înscriere, de comand\, fi[e bancare, facturi) s\ fie 
completate integral [i corect cu datele dvs. de identificare (nume, prenume, adres\, CNP, nr. de 
tel). V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

Prin SMS la urmãtorul 
numãr de telefon: 0745 
072 689. Poţi folosi orice tip 
de telefon mobil, conectat 
la oricare dintre furnizorii de telefonie mobilã din România (cu excepţia reţelei Zapp). 
Structura SMS-ului: user parola (user=ultimele 6 cifre ale codului FLP; parola=parola 
distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea user. User-ul ºi parola trebuie 
despãrþite printr-un caracter spaþiu).
Important! Această parolă trebuie să fie  de parola pe care o utilizaţi pentru 
a plasa comenzi on-line.

diferită

Întreb\rile

Important! 

Art. 68  

 legate de utilizarea produselor Forever pot fi trimise, `n scris, la num\rul de fax: 
021.222.89.24 sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. Clemen]a Dumitra[cu [i Dr. Dan 
Noveanu (suplimente nutritive), respectiv Dr. Zenovia Mateescu (cosmetice). R\spunsurile se vor adresa 
în acela[i mod (fax sau email). Acest serviciu este valabil numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru 
care v\ rug\m s\ specifica]i în text codul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii pe teme 
medicale prin telefon. 

Distribuitorii care au depus fişa bancară pentru virarea bonusului sunt rugaţi să meargă la 
sucursala BRD indicată pe fişă, în termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru ridicarea cardului. În 
caz contrar, acesta va fi distrus de către bancă.
  
Având în vedere punctul 5 din Formularul de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor metodologice 
privind Codul de Procedurã Fiscalã (Hotãrârea de Guvern nr. 1050/01.07.2004):

Obligaþia de înregistrare fiscalã
(1) Orice persoanã sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistreazã fiscal, primind 
un cod de identificare fiscalã. Codul de identificare fiscalã va fi:
b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
(5) Contribuabilii care obþin venituri din activitãþi independente, pentru care plãþile anticipate se fac prin 
reþinere la sursã de cãtre plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea înregistrãrii, sã depunã la organul fiscal 
competent declaraþia de înregistrare fiscalã.
 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se depune în termen de 30 de zile de la:
b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, începerii activitãþii, data obþinerii primului venit sau dobândirii 
calitãþii de angajator, dupã caz, în cazul persoanelor fizice.

Cei care ne expediazã facturi de bonus, trebuie sã completeze 
la datele bãncii FLP urmãtorul cont:  
RO16BRDE450SV01007574500

Dragi distribuitori, Sala de prezentare din sediul central (Bd. Aviatorilor, nr.3) de la etajul 2,  
s-a mutat vis-a-vis, pe Aleea Alexandru nr. 51, lângă sediul Omniasig.

În conformitate cu art. 134 din noul Cod Fiscal, rugăm toţi distribuitorii care facturează 
bonusurile către FLP România să emită lunar facturile pentru serviciile pe care le desfăşoară. 
 

Facturile care însumează bonusurile aferente mai multor luni nu vor mai fi acceptate, deoarece 
sumele care reprezintă bonusurile din lunile anterioare nu mai sunt deductibile din punct de 
vedere fiscal (inclusiv TVA-ul). 
 

Facturile emise de către distribuitori în luna în curs trebuie să ajungă la sediul firmei cel târziu 
până în data de 10 a lunii următoare (Exemplu: bonusurile din ianuarie trebuie facturate în 
cursul lunii februarie – cu data de februarie! – iar aceste facturi trebuie să ajungă la Sediul 
Central cel târziu în data de 10 martie). 

1. Pentru cei care vireazã contravaloarea produselor prin bancã (Ordin de platã) contul este:
    RO74BRDE450SV01018054500

Cum plăteşti produsele Forever? 
- la orice unitate CEC ( );
- la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
- la orice sucursală BRD sau prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD),  

- prin trezorerie (pentru cei care vireazã astfel contravaloarea produselor), contul este:
   RO96TREZ7005069XXX001347

în zilele de luni, unităţile CEC vor fi deschise până la orele 18,30

2. Pentru comenzile online [i prin Tel Verde contul este: 
    RO24BRDE450SV09924624500 (cont special pentru colete)

Im
po

rt
an

t 

Verificarea 
punctelor

Dorim să vă informăm că facturile care nu sunt corect 
completate cu noul cod fiscal nu vor putea fi plătite.
Vă rugăm să completaţi citeţ şi corect numele, 
prenumele, seria şi numărul buletinului şi codul 
numeric personal pe foile de vărsământ CEC.

SALA MĂRGINEANU - Facultatea
de Psihologie Babes-Bolyai
Str. Sindicatelor nr.5

r e  iiCa t a lun

„Excelenţa în afaceri” te va ajuta să înţelegi ce înseamnă profesionalismul, 
dăruirea şi munca în echipă pentru orice tip de afacere. 
Dacă vrei să afli care este tipul de leadership necesar pentru a transforma o afacere 
bună într-una excelentă trebuie să citeşti această carte. Dacă doreşti sa descoperi unde 
stă puterea unei echipe eficiente trebuie să citeşti această carte. 
Vei afla că excelenţa stă în spatele lucrurilor simple dar bine gândite. Vei afla că o echipă 
de oameni disciplinaţi, cu gândire disciplinată urmată de acţiune disciplinată reprezintă 
tot ce ai nevoie, pentru a dezvolta o afacere excelentă. Îţi vei privi afacerea cu alţi ochi, 
dintr-un alt unghi, care te va ajuta să te dezvolţi, să creşti, să ai mai mult succes. 
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SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORI

MANAGERI
Ana & Ion Andrei

Iordache & Aneta Andronic
Maria Camelia Cenuşe

Claudia & Alexandru Chiriac-Bănică
Nicoleta & Marian Duminică
Gherghina & Ştefan Enache

Marius Enache
Maria Mărcuşan-Dumitru

Miszig Mihaela
Pál Ildikó & Sándor

Maria Rusu
Romul & Lidia Todea

Simona & Tiberius Voichiţa-Ungureanu

Slatina
Galaţi
Timişoara
Săcele, BV
Piteşti
Bucureşti
Iaşi
Braşov
Satu-Mare
Braşov
Braşov
Braşov
Craiova

Maria & Mircea Bagdasar
Camelia & Vasile Oprea
Cerasela Coandă
Maria Rusu
Maria Dănălache
Adiel & Magdalena Miu
Constantin & Tania Popa
Lelioara & Constantin Mirică
Letiţia & Vasile Mărcuş
Aszalos Ibolya & Csaba
Maria Mărcuşan-Dumitru
Daniel & Mariana Lungu
Mariana & Liviu Haită

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna martie (locul din luna precedent\)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Aurel & Veronica Meşter (1)
Camelia & Daniel Dincuţă (2)
Maria Pop (3)
Cristiana & Eugen Dincuţă (13)
Vajda Katalin (5)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)
Daniel & Maria Parascan (7)
Ramona & Dorin Vingan (6)
Petru & Emilia Truşcă (4)
Szabó Éva (11)
Marilena & Teodor Culişir (10)
Constantin & Tania Popa (12)
Mircea &  Dana Olariu (9)
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean (nou)
Kele Mónika (14)
Aszalos Ibolya & Csaba (17)
Adiel & Magdalena Miu (nou)
Camelia & Vasile Oprea (19)
Smaranda Sălcudean (15)
Petru & Gheorghiţa Vasin (nou)

~n func]ie de 
pc non-manageriale 
realizate `n luna martie

Adiel & Magdalena Miu 
Daniel & Maria Parascan
Daniel & Mariana Lungu 
Camelia & Vasile Oprea 
Eugen & Maria Plugaru
Constantin & Tania Popa 
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Mariana & Liviu Haită
Iuliana & Liviu Toma
Elena & Dorinel Anghel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc ale 
noilor distribuitori 
realizate `n luna martie

Florentina & Marian Butăriţă
Lidia & Iulian Olaru
Aurelian & Sorina Nucea
Maria Camelia Cenuşe
Maria & Cristian Pertea
Nicoleta Dănilă
Adriana Rusu
Doiniţa Nedelcu
Teofil Păduraru
Angela & Andrei Tuturuz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Petru & Gheorghita Vasin
Elvira Florea
Gheorghe Bădescu
Ana Amza
Aurelia & Dumitru Olteanu
Daniela Radu
Lenuţa & Radu Ştefan
Diana & Giani Podasca
Ana & Ion Andrei
Claudia & Alexandru Chiriac-Bănică
Didica & Vasilică Iancu
Gherghina & Ştefan Enache
Simona & Tiberius Voichiţa-Ungureanu
Eugenia Ciobanu
Claudia & Vasile Niculae
Lenuţa Muşat
Claudia & Daniel Stanciu
Miszig Mihaela
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Iuliana & Liviu Toma
Felicia Covaci
Daniel & Maria Parascan
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Ecaterina Diţoiu
Varga Csaba Attila & Viorica
Varga Szilard Csaba

Gheorghe Bădescu
Florentina & Marian Butăriţă

Eugenia Ciobanu
Felicia Covaci

Ecaterina Diţoiu
Paul & Vasilica Gheorghiţă

Didica & Vasilică Iancu
Elena Ivaşcu

Violeta & Dumitru Luca
Delia & Sorinel Mihalcea

Lenuţa Muşat
Claudia & Vasile Niculae

Ion & Mariana Niţu
Aurelian & Sorina Nucea

Lidia & Iulian Olaru
Maria Magdalena Păduraru

Maria & Cristian Pertea
Peto Erika & Zoltán

Bogdan Pocaznoi
Diana & Giani Podasca
Lenuţa & Ştefan Radu

Carmen & Vasile Smadu
Nicoleta & Emanuel Timşan

Ioana Traşcă
Varga Szilard Csaba

Varga Edmond Tamás

Timişoara
Corabia
Timişoara
Slobozia
Bucureşti
Cocorăştii Colt, PH
Slobozia
Piteşti
Slatina
Craiova
Slobozia
Pantelimon
Brădeşti, DJ
Timişoara
Bucureşti
Slobozia
Ploieşti
Satu-Mare
Arad
Piteşti
Slobozia
Bacău
Bucureşti
Bucureşti
Satu-Mare
Satu-Mare
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SPONSORI

SENIOR MANAGERI
Maria & Mircea Bagdasar

Mariana & Liviu Haită
Adiel & Magdalena Miu
Camelia & Vasile Oprea

Caracal
Craiova
Bucureşti
Galaţi

Mariana & Liviu Haită
Maria & Mircea Lupan Liţu
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Marilena & Teodor Culişir

SPONSORI

SPONSORI
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STIMULENTUL I Tatiana & Florin Gonţ Marcela & Ion Şerban Constantin & Tania Popa
Florentina & Pavel Anton Niculina Ştefana Szabó József & Marika
Angela & Ioan Arcălianu Dorin & Dana Ion Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Aszalos Ibolya & Csaba Romică & Luminiţa Timofte Varga Csaba Attila & Viorica

Angelica & Ioan Lucuţ Tatiana & Vasile Tofan Petru & Gheorghiţa Vasin
Elena Bădrăgan Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Iuliana & Liviu Toma Veres Juliana 
Benedek József Mihály & Judit Adiel & Magdalena Miu Marinela Tuţuleasa
Atena & Vasile Bîrlea Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Valerica & Gheorghe Ţâmpu STIMULENTUL III
Veronica & Costel Burnichi Gizella & Marius Botiş Aurelia & Aurică Năstase Ujlaki Csaba & Anna Mária
Maria Buzdugan Marilena & Teodor CulişirConstantin & Magdalina Niţu Adriana & Constantin Vasile 
Ilie & Adriana Carciuc el Dincuţă Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean Camelia & DaniCamelia & Vasile Oprea
Daniel Cifor Aurel & Cornelia Durigă 
Carmen & Dorel Ciutacu Horaţio KoglerDaniel & Maria Parascan STIMULENTUL II
Livia & Gheorghe Cusiac Doina & Dănuţ Hanganu Ioan & Paraschiva Păcuraru Elena & Virgil Angelescu
Mihaela Dan Iulia Beldiman Aurel & Veronica Meşter 
Maria Dărăban Dragoş Postelnicu Derzsi Sámuel & Etelka Mircea & Dana Olariu
Viorel & Dumitra Dincă Cristiana & Eugen Dincuţă Elisaveta & Alexandru PocaznoiEmilia & Dinu Potop
Mihaela & Ion Dumitru Gheorghe & Adelina Filip Maria Pop Elena Sandu 
Mircea & Raluca Fage Corina & Dorin FrandeşSmaranda Sălcudean Szabó Éva 
Cristina Luminiţa Florea Mádly Susana & Ludovic Vajda Katalin Marcela Stoica 
Valentin & Sonia Florescu Emanoil & Georgeta Mandreşi Ramona & Dorin Vingan Felicia & Siminel Sumanariu
Gál Irén Lucica & Ştefan NemeşFelicia & Vasile Şanta

Mariana & Liviu Haită
Petru & Emilia Truşcă

Kele Mónika 
Leonora & Florea Baciu (recalificat)

Papp Miklós 

Eugen & Maria Plugaru

 

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI SPONSORI
Marieta Anton
Mioara Anton

Marioara & Gelu Avrămuţă
Elena & Gheorghe Balcanu

Bandi Ilona
Berecz Hajnal & Gavril
Sevastian Biscoveanu

Sorinel Burulea
Gheorghe & Viorica Calu

Pompilia Catrinescu
Elena & Ion Cazan

Florina Dănilă
Nicoleta Dănilă

Ludmila Dărăbanu
Donucz Etelka & János

Virgil Flueraş
Silvia Foiciuc

Nicoleta & Lucian Frîncu
Ion Gârbea

Cornelia & Cornel Gărgăriţă
Floarea Geambaşu

Stelică Geană
Mirela & Victor Ghinescu

Silvia & Ştefan Grindeanu
Gica Iftode

Ana Maria Iftode
Magdalena Ion
Nadia Ionicioiu

Király Ioan
Kovács József

Elisabeta Laschescu
Corneliu Maliţa

Rodica & Dumitru Marcu
Geta Mardare

Marcel & Viorica Marinca
Mátyás Julia
Oana Mihăilă

Ionuţ Morar
Anica & Vasile Mutrescu

Petre Neacşu
Doiniţa Nedelcu

Anna Obreja
Mariana & Iulian Oprea

Teofil Păduraru
Florin & Corina Păun

Lenuţa Petrea
Anica & Carol Petrilă

Mihai Pop
Constantin & Mihaela Popescu

Cristiana & George Popescu
Georgeta & Valeriu Radu

Liliana Răducanu
Mihaela & Emil Răduţă
Cătălin & Liliana Robu

Gabriela & Moise Rusu
Adriana Rusu

Maria Săndulean
Adriana Sima

Nastasia Stanciu
Aurelia & Rojer Stănescu

Livia Stoica
Szabo Floarea & Matei 

Szocs Klára
Teodor Toculeţ

Tordai Piroska & Zoltán
Vasilisa & Ilie Tricolici

Mioara & Vasile Trucmel
Maricica Turcanu

Angela & Andrei Tuturuz
Adriana & Adrian Urloi

Varga Aniko & Paul
Liliana & Marin Vărgatu

Paula & Claudiu Vasilescu
Ana Veliciu

Mirela & Ioan Vizitiu
Mania & Mircea Zamfir

Antoaneta Cornea
Maria & Eugen Pavel
Lidia & Iulian Olaru
Petre & Constanţa Ene
Pál Ildikó & Sándor
Ana Veliciu
Mioara Anton
Olguţa Teleraru
Geta Mardare
Georgeta Stanciu
Adriana & Adrian Urloi
Elvira Florea
Florina Dănilă
Maria Magdalena Păduraru
Peto Erika & Zoltán
Nicoleta & Emanuel Timişan
Petru & Gabriela Grijincu
Cristina & Daniel Matei
Constanţa & Haralambie Furtună 
Elena & Ion Cazan
Maria Cojocaru
Ana Maria Iftode
Magdalena Tudose
Livia Stoica
Mariana & Silviu Ursu
Gica Iftode
Nicolae & Rodica Alexe
Carina & Sebastian Iacătă
Balog Dávid & Ildikó
Varga Szilárd Csaba
Petre & Adela Doda
Cristina & Sebastian Boca
Claudia & Alexandru Chiriac-Bănică
Romul & Lidia Todea
Ioan & Melinda Pascal
Deák Mihály & Katalin
Virgil & Melentina Mihăilă
Laura & Eugen Tatic
Simona & Gavril Mutrescu
Nicoleta & Marian Duminică
Ionuţ Morar
Tordai Piroska & Zoltán
Angela & Valentin Gheorghe
Maria Magdalena Păduraru
Mihaela & Emil Răduţă
Mirela & Victor Ghinescu
Maricica Turcanu
Viorica & Marcel Cismaru
Dorin & Dana Ion
Camelia & Daniel Dincuţă
Elena & Ovidiu Velişcu
Daniel & Emanuela Păuna
Gabriela Ţuţuianu & Marian Tudor 
Ulbrecht Suzana & Gavril
Georgeta Simonca
Maria Rusu
Maria Cenuşe
Ioana Traşcă
Genoveva Ianişevschi
Eugen & Ana Păcuraru
Mariana Burtescu
Florina Poneava
Pál Ildikó & Sándor
Adiel & Magdalena Miu
Mátjás Julia
Anastasia & Gheorghe Bodolică
Lenuţa Petrea
Gheorghe & Viorica Calu
Virgil Flueraş
Lavinia & Beniamin Gheorghiţă
Peto Erika & Zoltán
Ion & Mariana Niţu
Mihai Pop
Dorica & Dinu Pribac
Elena & Constantin Enache
Nastasia Stanciu

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Braşov
Poian
Arad
Bucureşti
Furnicoşi
Braşov
Constanţa
Cocorăşti Colţ
Timişoara
Timişoara
Slobozia
Satu Mare
Câmpulung
Suceava
Mioveni
Bucureşti
Corneşti
Ţicleni
Brăila
Mangalia
Chitila
Ianca
Ianca
Găeşti
Târgovişte
Oradea
Bebeşti
Deta, TM
Simand
Săcele
Braşov
Braşov
Sângeorgiu de Mureş
Iaşi
Bucureşti
Timişoara
Mioveni
Bucureşti
Sângeorgiu de Mureş
Cernavodă
Slobozia
Bumbuia
Limanu
Braşov
Râmnicu Vâlcea
Ploieşti
Bucureşti
Craiova
Baru,HD
Bumbuia,DB
Baia Mare
Simand
Braşov
Timişoara
Bucureşti
Iaşi
Starghiojd,PH
Bucureşti
Timişoara
Braşov
Bucureşti
Sângeorgiu de Mureş
Cahul 
2 Mai
Braşov
Păuleasca,AG
Strejnicu,PH 
Ambud
Craiova
Băbeni
Arad
Iaşi
Iaşi




