SĂRBĂTORI FERICITE!
HAPPY HOLIDAYS!
BÉKÉS ÜNNEPEKET!

Exprimă-ţi
recunoștinţa!
Faimosul autor
american William Arthur
Ward a spus cândva:
“A avea sentimente de
recunoştinţă şi a nu le
exprima este ca şi cum
ai împacheta cu grijă un
cadou şi nu-l dăruieşti.”
Este perioada anului în care
ne pregătim intens pentru
Ziua Recunoștinţei, una dintre
marile sărbători pe care
America le celebrează în
fiecare an.

În aceste momente, familiile
încep să se gândească mai mult
la momentele preţioase pe care
le petrec împreună. Începem să
folosim cuvântul “recunoscător” în
conversaţiile noastre. Atenţia noastră
se concentrează pe sentimentul de
recunoștinţă, iar mintea noastră
începe să caute lucrurile pentru care
suntem cu adevărat recunoscători.
Dar de ce ne gândim la acest lucru
doar o singură dată pe an? Dacă
să ne exprimăm recunoștinţa este
atât de simplu, de ce nu o facem în
fiecare zi?

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

Recunoștinţa se poate găsi în cele
mai mici și simple lucruri – zâmbind
cuiva de pe stradă, ţinând ușa cuiva
să intre sau să iasă sau petrecând
câteva momente în plus în fiecare zi
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discutând cu cineva despre cum
și-a petrecut ziua. Să mulţumeşti
cuiva este un mod simplu de a-ţi
îmbunătăţi viaţa, sănătatea și
starea de spirit.
Există atât de multe lucruri pentru
care sunt recunoscător în fiecare
zi! Sunt onorat să îi ajut pe alţii
să-și găsească drumul în viaţă,
să dobândească libertatea,
să răspândească sănătatea și
starea de bine și să consolideze
prietenii de o viaţă. Pentru aceste
motive, dar și pentru multe altele,
recunoștinţa este reprezentată în
valorile Forever.
Te sfătuiesc să îţi faci timp și
să meditezi asupra lucrurilor
pentru care ești recunoscător
și să transformi acest moment
într-un obicei zilnic. Împărtășește
celorlalţi ce înseamnă pentru tine
prietenia și gândurile lor bune în
fiecare zi. Rezervându-ţi câteva
momente zilnic să impărtășești
aceste lucruri cu ceilalţi, îi
inspiri să facă la fel și îi faci să
zâmbească!
Vă doresc atât vouă, cât și
familiilor voastre să aveţi parte
de multe bucurii cu ocazia
sărbătorilor. Vă mulţumesc pentru
că îmi oferiţi atât de multe lucruri
pentru care sunt recunoscător!
Mereu al vostru,
Rex Maughan
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Succesul este
o alegere şi în 2016
Încheiem anul 2015 cu multe reuşite
frumoase, iar una dintre ele este
chiar revista lunii decembrie, cea
cu numărul 200. Suntem mândri
că, împreună cu voi, am adunat o
colecţie impresionantă de reușite,
bucurii, emoţii și amintiri ale celor mai
frumoase momente din istoria Forever
România. Timpul a zburat şi ne aflăm
din nou faţă în faţă cu lista noastră de
obiective. Câte dintre ele au devenit
realitate?

Cei care au muncit încă de la
începutul lui ianuarie au ajuns acolo
unde şi-au propus. Dacă te afli printre
ei, felicitări. Dacă nu eşti mulţumit,
aminteşte-ţi că fiecare an este un nou
început. Valorifică-l din plin pe cel
care urmează şi, de data aceasta,
ia startul fără ezitare, chiar din
primele zile. Şansele să reuşeşti sunt
nenumărate.
Am ajuns împreună la acest final de
an şi avem rezultate peste aşteptări.
Vânzările au crescut constant pe
parcursul acestui an, echipele
sunt dinamice, s-au împrospătat
cu încredere, hotărâre, curaj
pentru schimbare, cu oameni
noi şi valoroşi. Suntem convinşi
că vom continua acest drum
ascendent, pentru că vulturii
Forever ţintesc întotdeauna
înălţimile unde-şi pot
deschide larg aripile.
Suntem la un pas
de 2016. Am făcut
bilanţul, dar nu e timpul
să luăm vacanţă. Cel
mai frumos mod de
a sărbători succesul
României este să privim
şi să trăim decembrie
nu ca pe o lună liniştită
în business, ci ca pe
o lună efervescentă.
De ce? Deoarece
contează cu ce atitudine
încheiem anul şi ce
seminţe plantăm pentru
următorul.
A început cea mai
frumoasă perioadă din
an. Vin sărbătorile, în
curând o să fie Crăciunul
și fremătăm cu toţii în
căutarea cadourilor
potrivite. Şi cum dorim
să oferim celor dragi tot
ce este mai bun, fiecare
dintre noi poate cumpăra
şi pregăti pentru ei
produsele “magazinului
său”, produsele afacerii sale.
În felul acesta, fiecare dintre
noi are un câştig suplimentar
în această perioadă şi va
împărtăşi puterea produselor
noastre cu toată lumea.

foreverliving.ro

Forever este compania care ne
demonstrează că cel mai important
motiv pentru a intra în afacere nu este
pentru a ne îmbogăţi, ci pentru a-i
îmbogăţi pe cei din jurul nostru. În
felul acesta, bogăţia lor se va întoarce
la noi, sporindu-ne şi sentimentul de
împlinire sufletească, şi prosperitatea.
Iar bogăţia consumatorilor noştri
este să arate şi să se simtă mai bine.
Avem mereu grijă de ei, oferindu-le
întotdeauna produsele noastre şi stilul
sănătos de viaţă al companiei noastre.
Experienţa Forever ne-a arătat că pe
măsură ce dăruim mai mult, primim
mai mult. Şi pe măsură ce acţionăm în
aşa fel încât să inspirăm oameni, să-i
facem să se uite în ochii noştri şi să
spună „Datorită ţie nu am renunţat”,
reuşim să fim tot mai mult noi înşine şi
să contribuim cu ceva minunat şi unic
în această lume.
Mesajul companiei noastre are puterea
să ne susţină în această călătorie
extraordinară. Ne învaţă să credem
în pasiunea noastră, să credem în
visul nostru şi să facem imposibilul să
devină posibil.
Astronautul Michael Collins a spus
cândva: „Nimic nu e mai frumos
decât să te alături celor optimişti,
celor idealişti, celor curajoşi, plini de
bucurie, de energie şi de puterea de
a inova, de a construi – oamenilor
de succes, cu capul în nori, dar cu
picioarele bine înfipte în pământ.
Permite ca spiritul lor să te înflăcăreze,
să te entuziasmeze şi să te convingă şi
pe tine să-ţi trăieşti viaţa într-un mod
care poate face din planeta aceasta
un loc mai bun decât atunci când te-ai
născut.”
La mulţi ani, dragii noştri, vă dorim
să vă descătușati sufletele, dornice să
descopere, să cerceteze, să înţeleagă
și să dizolve continuu limitele. Vă
dorim ca 2016 să vă aducă tot ce
meritaţi mai bun, pentru că voi sunteţi
tot ce este mai bun.
Cu încrederea că succesul rămâne
alegerea voastră şi în noul an,
Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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IDEI DE CADOURI
PENTRU FAMILIA TA
FOREVER
Luna decembrie este luna generozităţii și acea perioadă din an în care ne
gândim, mai mult ca oricând, la toţi cei dragi, fie că sunt rude, prieteni sau
oameni deosebiţi cu care lucrăm sau pe care vrem să-i avem în echipă.
Știm că vrei să transmiţi cele mai calde gânduri și că îţi doreşti ca darurile
tale să fie deosebite, să aibă însemnătate și să exprime dragostea și
recunoștinţa pe care le porţi fiecăruia în parte.
Ţi-am pregătit trei sugestii minunate de cadouri cu care îţi poţi surprinde
apropiaţii și care conţin totodată o şansă extraordinară de a le schimba
destinul: afacerea Forever.

RELAXARE ȘI
FRUMUSEŢE, UN
DUO FĂRĂ CUSUR

FOREVER SĂRBĂTORI

Delicious Lipstick
Aroma Spa Collection
Aloe BB Creme.
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RELAXARE FĂRĂ
LIMITE, CEL MAI
RÂVNIT CADOU
Forever Essential Oils Bundle
Forever Kids
Forever Bits’n Peaches
Forever Bee Honey

ELEGANŢĂ LA
MASCULIN
25TH Edition Cologne Spray
for Men
Gentleman’s Pride
Forever Aloe Styling Gel

Darurile vorbesc
în numele nostru:
produsele Forever le
arată celor dragi cât
de mult îi preţuim. Iar
faptul că îi sprijinim să
arate bine, să se simtă
bine și să ducă viaţa
pe care o doresc este
cadoul nostru cel mai
de preţ.
Sărbători fericite
Forever!
foreverliving.ro
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SUCCESUL TĂU,

PLANUL NOSTRU!
Success Day-ul din 14 noiembrie 2015 a fost o întâlnire specială, la finalul
căreia am înţeles, încă o dată, că Forever este o forţă globală extraordinară,
o reală torţă care luminează vieţile a milioane de oameni, dar şi că succesul
este “frate cu simplitatea”, aşa cum ne-a dezvăluit însuşi FBO numărul 1
mondial în Forever, Rolf Kipp.
O zi superbă de toamnă, numai bună de sărbătorit
succesul, a început încă de la primele ore ale dimineţii prin
reunirea familiei Forever România sub cupola Sălii Palatului
din Bucureşti.
Evenimentul a debutat cu discursurile Directorilor Generali
ai companiei, Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor, care
ne-au amintit că Forever este o forţă impresionantă în

FOREVER SUCCESS DAY

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra , Directori Generali
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peste 155 de ţări şi că atunci când ai
un ţel de pe care nu-ţi abaţi nicio clipă
atenţia, nimic nu poate sta în calea
atingerii lui.
Daniel & Maria Parascan, Senior
Manageri & Membri KLC, au fost gazdele
evenimentului. Spirite mereu tinere, cei
doi FBO de succes au îmbrăcat scena şi
sala în emoţii, zâmbete şi în cuvinte care
au energizat audienţa.
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puteam rămâne indiferenţi în faţa tragediei de la clubul
Colectiv.
Forever Living Products România a donat 10.000 de
euro victimelor accidentului şi a lansat o campanie de
suflet - Dăruim #Colectiv. Dăruim Forever. - , prin care a
strâns fonduri pentru ajutorarea răniţilor acestei tragedii.
Pentru ei, lupta continuă, iar ajutorul nostru a contat. Vă
mulţumim pentru susţinere şi generozitate.

Daniel & Maria Parascan, Senior Manageri & Membri KLC, Gazde

Printre momentele de inspiraţie pe care ni le-au oferit
vorbitorii, i-am aplaudat la scenă deschisă pe cei mai noi
Asistent Supervizori, dar şi pe toţi FBO care au mai urcat
o treaptă în Planul de Marketing: Supervizori, Asistent
Manageri, Manageri, pe cei care au fost Activi în lunile
august, septembrie şi octombrie, precum şi pe cei care
s-au calificat la Forever2Drive sau Eagle Day.

Cornelia Decu Chaumont, specialist în
aromaterapie format în Franţa, ne-a introdus
în fascinanta lume a uleiurilor esenţiale.
Ne-a convins cu argumente clare că Forever
Essential Oils îşi pot găsi cu brio locul în
agenda succesului oricărui FBO din România,
o ţară cu un apetit din ce în ce mai crescut
pentru relaxare şi stare de bine.

Calificări Asistent Supervizori

Cornelia Decu Chaumont, Specialist în aromaterapie

Suntem mesagerii vieţii sănătoase, ai
zâmbetelor nelimitate şi ai oportunităţilor
multiple. Dragostea de oameni este puls
pentru inima companiei noastre, de aceea, nu

Calificări Asistent Supervizori

Calificări Supervizori
foreverliving.ro
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Despre importanţa unui program
bine pus la punct în afaceri ne-a
vorbit şi Alina Seran, care a dezvăluit,
într-un speech extraordinar, secretele
obţinerii nivelului de Manager, pe
care şi l-a însuşit recent prin muncă şi
perseverenţă: “Decide ce vrei, fă-ţi un
plan de acţiune şi ţine-te de el.”

Calificări Asistent Manageri

Trei FBO de succes au obţinut o calificare demnă de toată
lauda noastră. Este vorba de cei mai noi Soaring Manageri
din Forever: Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion şi Marinela
Ţuţuleasa.

Alina Seran, Manager

Calificări Soaring Manageri

FOREVER SUCCESS DAY

Ne-am bucurat să vedem cum evoluţia şi munca frumoasă
pe care le-a depus o familie minunată, cu multă experienţă
în Forever, s-a concretizat într-o calificare superbă. Este
vorba despre proaspeţii noştri Safir Manageri, Bucurel
& Gyöngyike Ghirdă, din vorbele cărora extragem două
sfaturi extrem de preţioase: „degeaba vrei să ajungi undeva,
dacă nu te urmează oamenii” şi “nimic nu funcţionează fără
un program.“

Liliana Berdan, Manager, ne-a
demonstrat, într-un discurs emoţionant,
ce înseamnă să îţi trăieşti visul Forever,
dar ne-a amintit şi că motivaţia este
cea care îţi decide drumul în afacerea
Forever. Ea şi-a găsit-o în ochii copiilor
ei. Este „de ce-ul” care o poartă şi astăzi
spre cele mai frumoase experienţe şi
realizări.

Calificări Safir Manageri
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Liliana Berdan, Manager
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Calificări Manageri

Milentina & Marius Marcus, Manageri

Milentina & Marius Marcus, Manageri, ne-au
vorbit despre dezvoltarea afacerii Forever.
Secretul constă în a conştientiza că în spatele
succesului afacerii tale Forever stai chiar
TU, dar şi că simplitatea este cea mai bună
metodă de lucru.

Recunoaşteri Eagle Day

Vasilica Crăciun, Senior Eagle Manager, Membru KLC

Recunoaşteri Forever2Drive

Vasilica Crăciun, Senior Eagle Manager,
ne-a captivat printr-un discurs care ne-a
ajutat să înţelegem că adevărata libertate se
dobândeşte abia atunci când devii un vultur
complet, când îţi întinzi aripile şi zbori spre
destinaţii extraordinare ale lumii, dar şi spre
reuşite formidabile în afaceri.

Recunoaşteri Activi
foreverliving.ro
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Cocktail Party, trupa Cortez

Rolf Kipp, FBO numărul 1 mondial în Forever & Raluca Fage

Cel mai aşteptat moment al evenimentului a fost discursul
FBO nr. 1 mondial în lume, Rolf Kipp. Şarmant şi elegant,
Rolf ne-a oferit o mostră valoroasă de profesionalism în
afaceri, cuvintele lui fiind învăluite în modestie şi simplitate
impresionante. Ce am învăţat? Că trebuie să păstrezi
afacerea simplă ca să fie copiabilă.

FOREVER SUCCESS DAY

Cei mai devotați și harnici FBO ai lunii octombrie, cei ale
căror visuri sunt mari și îndrăznețe, au fost răsplătiți cu
participarea la un seminar de excepție susținut de Rolf
Kipp la Hotel Hilton București, dar și cu un Cocktail Party
select în compania FBO nr.1 mondial în Forever, precum și
a trupei Cortez, care a întreținut atmosfera și a energizat
sala în pași de dans.
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Vă mulțumim tuturor, vă dorim un final
de an excepțional, bogat în momente
pentru care să fiți recunoscători FOREVER
și vă așteptăm cu drag la Success Day-ul
aniversar din 13 februarie, la București!
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EAGLE DAY MEREU LA ÎNĂLŢIME
Forever Business Ownerii participanţi
la Eagle Day s-au bucurat, între 2 şi 3
decembrie, de o binemeritată răsplată
pentru calificarea la acest stimulent: o
escapadă la munte, pe Valea Prahovei.

Calificaţii s-au bucurat de momente minunate împreună cu directorii generali ai companiei, Dr. Szőcs Gábor
& Dr. farm. Szőcs Dóra, la Ioana Hotels din Sinaia. S-au bucurat de informaţii noi, de discuţii incitante legate de
activitatea Forever, dar şi de momente relaxante şi distractive. Plimbările în aer liber şi vizita la Castelul Peleș
nu au lipsit din “meniu”.
Îi felicităm astfel pe toţi cei care se află acum la jumătatea drumului
spre Eagle Managers Retreat 2016:
● Gizella & Marius Botiş, Diamant-Safir Manageri & membri KLC
● Daniel & Maria Parascan, Senior Manageri & membri KLC
● Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion, Soaring Manageri,
Senior Eagle Manageri & Membri KLC
● Valentin & Adriana Niţu, Eagle Manageri & membri KLC
● Constantin & Tania Popa, Safir Manageri
● Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu, Eagle Manageri & membri KLC
● Cristiana & Eugen Dincuţă, Senior Manageri
● Maria & Adrian Arghir, Eagle Manageri & membri KLC
● Niculina Ştefana, Senior Manager
Ei sunt cei care au prins aripi şi care au un avans substanţial spre decolarea la Costa Navarino, Grecia, unde va
avea loc ediţia 2016 a Eagle Managers Retreat. Îi felicităm, le dorim mult elan şi o strategie hotărâtă, demnă
de vulturi, pentru ca sfârşitul lunii aprilie să îi înscrie în generaţia 2016 a Eagle Managerilor din România!

FOREVER STIMULENT

Vă așteptăm și pe voi, mai sunt șase luni până la finalul perioadei de calificare pentru Costa Navarino!

foreverliving.ro
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TOATE
PÂNZELE
SUS

FOREVER AFACERE

Anul acesta am petrecut
vacanţa de vară pe o
ambarcaţiune cu vele.
Împreună cu alte două
familii am vizitat Insulele
Ionice, iar experienţa a fost
utilă și foarte plăcută. Am
beneficiat în felul acesta
de o serie de învăţături pe
care le împărtășesc aici
și pe care le poţi aplica
în afacerea ta Forever,
atunci când alcătuieşti lista
deciziilor pentru noul an.
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Totul a început odată cu propunerea venită de la
iniţiatorul acţiunii, un prieten pasionat, cu licenţă de
conducător de ambarcaţiuni și cu mai multe astfel de
excursii la activ. Într-o primă întâlnire, a tras câteva
concluzii ale experienţelor sale trecute și ne-a informat
cum se abordează o asemenea deplasare, de la reguli
ce trebuie respectate până la lista cu echipamente și
provizii. Ne-a spus că la finalul fiecărei astfel de vacanţe,
el învaţă lucruri noi și devine tot mai bun în a-și
organiza următoarea ieșire în larg.
PENTRU TINE, CARE AU FOST EXPERIENȚELE
RELEVANTE ALE ANULUI CARE A TRECUT? CE
ÎNVĂȚĂTURI AI TRAS ȘI CUM SE VOR REFLECTA
ELE ÎN ACȚIUNILE TALE VIITOARE? ȚI-AI ACORDAT
RĂGAZUL NECESAR PENTRU A FACE ACEASTĂ
ANALIZĂ ASTFEL ÎNCÂT, IEȘIND ÎN LARG
PENTRU ANUL 2016, SĂ AI PARTE DE MAI MULTĂ
ORGANIZARE ȘI EFICIENȚĂ?
Odată ajunși pe ambarcațiune, prietenul nostru aflat în
poziția de căpitan de vas ne-a adunat pentru o ședință
de instruire. Am stabilit rolul fiecăruia și am primit
diverse sarcini. Ni s-a explicat cum funcționează fiecare
instrument și ce trebuie să facem pentru a le controla și
a evita peripețiile.
TU AI FĂCUT O ȘEDINȚĂ DE BILANȚ ȘI INSTRUIRE
CU ECHIPA TA? AI ANALIZAT CE ABILITĂȚI
ARE FIECARE, CUM LE POATE PUNE ÎN SLUJBA
CELORLALȚI ȘI CUM LE POATE VALORIFICA ÎN
FAVOAREA PROPRIEI AFACERI? TU, PERSONAL, ÎȚI
PUI ÎN VALOARE CUNOȘTINȚELE ȘI ATUURILE?
La ieșirea din port am avut, dintr-o dată, sentimentul
nemărginirii. Marea se întindea cât vezi cu ochii și,
practic, am fi putut merge, la nimereală, în orice
direcție. Aveam un traseu bine conturat. Stabilisem
obiectivele noastre cu mult înainte, cu toate detaliile

necesare: porturile unde urma să înnoptăm, plajele pe
care urma să le vizităm, locurile de aprovizionare cu
apă, alimente sau combustibil.
TU ȘTII EXACT UNDE VREI SĂ AJUNGI PE
PARCURSUL ANULUI 2016? ȚI-AI STABILIT
OBIECTIVELE ȘI AI CONTURAT UN PLAN CARE TE
VA AJUTA SĂ LE ATINGI? AI CALCULAT DISTANȚELE
ȘI RESURSELE CE TREBUIE ALOCATE?
Am parcurs traseul prin insulele Ionice alături de alte
două veliere în care se aflau prieteni sau persoane
cunoscute. Pentru a coordona deplasarea am folosit
stațiile radio ale ambarcațiunilor, setate pe aceeași
frecvență. Aşa am putut ști cu exactitate unde se află
ceilalți, ne-am ajutat reciproc cu sfaturi și idei, am
schimbat impresii sau am recomandat experiențe
pozitive.
CARE ESTE FRECVENȚA CU CARE ȚI-AI PROPUS
SĂ COMUNICI CU ECHIPA ȘI CLIENȚII TĂI ÎN ANUL
2016? VEI ACORDA IMPORTANȚA NECESARĂ
ACESTUI PROCES?
Ambarcațiunea pe care ne-am aflat avea și motor, dar
eram mult mai motivați și mai dornici să valorificăm
forța vântului în locul elicei. Cu efortul nostru și
cunoștințele căpitanului, am reușit, de cele mai multe
ori, să așezăm pânzele cât mai potrivit cu fiecare
situație în parte. Munca și perseverența ne-au dus, în
final, la un consum de combustibil redus cu 50% față de
celelalte ambarcațiuni.
VEI VALORIFICA, LA RÂNDUL TĂU, CUNOȘTINȚELE
ȘI EXPERIENȚA SPONSORULUI, PRECUM ȘI
PROPRIUL EFORT PENTRU A BENEFICIA LA
MAXIMUM DE ORICE SITUAȚIE, DE ORICE VÂNT
FAVORABIL VEI ÎNTÂLNI ÎN DECURSUL ANULUI CE
URMEAZĂ?

Vacanţa noastră a îmbinat munca cu distracţia, încordarea cu relaxarea,
intervalele active cu clipele plăcute. Ne-am atins astfel toate obiectivele fără a
avea incidente și am rămas cu amintiri de neuitat.
Afacerea Forever este, la rândul ei, o îmbinare între eforturi intense și
experienţe agreabile, perioade de muncă serioasă și momente de destindere.
Acesta este unul dintre secretele celor care reușesc să navigheze nestingherit
în viaţă, să muncească cu pasiune și să-și ducă afacerea, de la an la an, tot mai
departe.
UN 2016 CU TOATE PÂNZELE SUS,
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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Forever F.I.T.
pentru o
afacere de
Manager
Alina & Bogdan Seran, Manageri, sunt tineri, simpli, ambiţioşi şi fac parte
din generaţia schimbărilor. Provin din familii modeste, unde accentul a fost
pus pe muncă, perseverenţă şi educaţie. Ea are o mică afacere în domeniul
brokerajului în asigurări şi servicii financiare şi a fost mereu atrasă de
antreprenoriat, iar soţul ei este un bun avocat specializat în drept comercial.
Sunt părinţii unei fetiţe minunate pe nume Ioana, în vârstă de 4 ani.
Printre toate aceste lucruri, au reuşit să strecoare şi afacerea Forever, pe care
au crescut-o cu pasiune, curaj şi multă muncă. Acum, culeg roadele şi aflăm de
la ei şi cum au dezvoltat o afacere de Manager.
CUM A ÎNCEPUT CĂLĂTORIA VOASTRĂ ÎN
AFACEREA FOREVER?
“Dintr-o întâmplare. După ce s-a născut fetiţa noastră,
am fost puţin surprinşi de cheltuielile suplimentare pe
care le presupunea un nou membru al familiei, mai ales
că voiam tot ce-i mai bun pentru copilul nostru. Aşa că
am pornit în căutarea unei oportunităţi de afacere. Am
încercat mai multe idei – unele au eşuat, altele nu ni
s-au potrivit.

INTERVIUL LUNII

Eram consumatoare fidelă a produselor Forever de
foarte mulţi ani şi eram încântată de calitatea lor
extraordinară. Nu m-a interesat însă afacerea, deoarece
mi se părea ceva foarte complicat, iar timpul meu liber
era mai mult decât limitat după naşterea Ioanei.
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Am refuzat de multe ori propunerea de a demara
afacerea Forever, până când a venit din partea unei
persoane care a ştiut să-mi stârnească curiozitatea. Este
vorba de prietena şi asociata mea din business-ul de
asigurări, Daniela Bădescu. A insistat foarte mult să vin
împreună cu ea la un Success Day în Bucureşti şi să văd
despre ce este vorba.
Am studiat cu mare seriozitate afacerea Forever şi am
participat la multe evenimente (în ţară şi în străinătate),
webinarii şi training-uri online. Am strâns multe
informaţii înainte de a lua o decizie. Din momentul
în care mi-am dat seama de simplitatea şi potenţialul
extraordinar al acestei afaceri, am trecut la acţiune.

Soţul meu m-a sprijinit şi m-a susţinut enorm de
mult în demararea acestei idei şi pot spune că reuşita
noastră este de fapt reuşita familiei, deoarece cu toţii au
contribuit sub o formă sau alta la succesul nostru.”
ESCALADAŢI PLANUL DE MARKETING CU MARE
VITEZĂ. FELICITĂRI. CARE A FOST STRATEGIA
VOASTRĂ?
“Am fost atrasă de potenţialul imens şi de succesul
multor oameni din întreaga lume. În momentul în care
multe informaţii s-au clarificat în mintea mea, a fost
foarte uşor să fac un plan de acţiune şi să găsesc tot mai
multe idei de dezvoltare.
Personal, am ajuns la concluzia că Forever este cu
adevărat o afacere simplă şi la îndemână oricui,
indiferent de vârstă, ocupaţie sau experienţă, pe
care oricine poate să o pună în practică, dar cei mai
mulţi oameni renunţă înainte de a începe, pentru
că pur şi simplu nu alocă suficient timp pentru a
analiza această idee extraordinară şi nu stabilesc un
plan de acţiune pentru succesul pe care şi-l doresc.“
CARE ESTE METODA VOASTRĂ DE LUCRU
PREFERATĂ ŞI DE CE?
“Ajutăm oamenii care sunt la început de drum să
îşi lanseze afacerea din confortul propriei case, fără
eforturi deosebite şi cu investiţii minime şi să o dezvolte
la nivel internaţional online, astfel încât să le aducă cel
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puţin 600 de euro venit lunar, după maximum 3 luni de
activitate.
Cred că diferit este faptul că am implementat stilul de lucru
din Anglia privind lansarea de produse din sufrageria sau
bucătăria noului colaborator. Am renunţat la prezentarea
produselor la birou sau la sala Forever şi am transformat
serile obişnuite în seri de suflet, între prieteni, unde lumea
interesată zâmbeşte şi are ocazia să guste aromele şi
calitatea Forever! Produsele Forever au impact de la prima
aplicare, aşa că le-am lăsat “să vorbească” în locul nostru.
Strategia noastră se bazează pe nişte paşi foarte simpli pe
care îi urmează toţi oamenii din echipa noastră: “Decide ce
vrei, fă un plan de acţiune şi ţine-te de plan în fiecare zi!”
CUM COMUNICAŢI, ÎN ECHIPA VOASTRĂ, BENEFICIILE
PRODUSELOR ŞI OPORTUNITATEA AFACERII
FOREVER?
“Ne ocupăm foarte serios de cei care doresc să dezvolte
această afacere în mod profesionist şi să aibă succes cu
adevărat. Folosim foarte mult stilul de lucru online, dar
şi munca în echipă. Punem mult accent pe pregătirea
individuală şi dezvoltarea personală ale fiecăruia, deoarece
suntem convinşi că nu poţi avea succes dacă nu ştii clar ce
şi cum ai de făcut.
În prezentarea oportunităţii de afacere Forever folosim
instrumentele furnizate de companie, manualul Primii Paşi
către Manager şi suportul de prezentare a oportunităţii
de afacere, deoarece sunt foarte bune. În plus, eu susţin
săptămânal o întâlnire online de instruire pentru toţi cei
care doresc să înveţe cum să treacă la nivelul următor şi să
obţină cât mai multe beneficii şi avantaje de la afacerea lor
Forever.
În privinţa produselor, este foarte important să le testăm
şi să le folosim personal, deoarece persoanele din jurul
nostru observă că arătăm mai bine şi ne simţim mai bine.
Noi suntem dovadă vie a calităţii Forever.
Afacerea Forever este bazată pe marketing prin
recomandare, nu pe vânzare! Secretul succesului este
extrem de simplu. Forever te plăteşte să ai un stil
de viaţă sănătos şi să-i ajuţi şi pe cei din jurul tău să
beneficieze de această experienţă minunată alături de
tine.“

funcţiona şi chiar dacă pierdeam câteva kilograme pentru
o scurtă perioadă, acestea se puneau repede la loc.
În primăvara acestui an, când a fost lansat programul F.I.T.
în Forever România, am hotărât să îl testez. Am început
cu programul de detoxifiere C9 şi am fost extrem de
impresionată de rezultate: am pierdut 4,5 kg şi 10 cm în
doar 9 zile. Am continuat restul programului F1 şi F2 şi
acum am doar 60 kg şi sunt foarte fericită cu noua EU.
Programul F.I.T, de 69 de zile, este o experienţă unică. Este
extrem de simplu de ţinut de către oricine. Te ajută să ai un
stil de viaţă sănătos şi slăbeşti în mod natural, pe termen
lung.
Cea mai mare schimbare în viaţa mea a constat în faptul
că, după foarte mulţi ani, m-am reapucat de sport! Multă
lume spune că, pur şi simplu, am întinerit şi au fost atât de
impresionaţi de rezultat încât ei au venit către mine, să îmi
ceară ajutorul. “
CE IMPACT AU AVUT PACHETELE F.I.T. ÎN SUCCESUL
AFACERII FOREVER?
“Afacerea a explodat pur şi simplu după ce am ţinut
programul F.I.T., pentru că am devenit, fără să vreau, un
exemplu de urmat pentru toţi cei cei din jur.

ALINA, AI ŢINUT PROGRAMUL F.I.T. FELICITĂRI
PENTRU VOINŢĂ ŞI REZULTATE. CE IMPACT A AVUT ÎN
VIAŢA TA?

După părerea mea, pachetele F.I.T. sunt cel mai inteligent
mod de a construi o afacere de succes, pentru că avem cel
mai bun program de nutriţie şi remodelare corporală, iar
cererea este imensă peste tot în lume.“

“Da, este foarte adevărat şi cred că acest lucru a contribuit
enorm la felul în care noi dezvoltăm afacerea Forever şi la
succesul pe care îl avem.

CE VĂ AJUTĂ SĂ VĂ PĂSTRAŢI ATENŢIA PE
OBIECTIVELE PROPUSE?
“Personal, consider că a fi Forever Business Owner
înseamnă mai mult decât produse şi bani. Cred că
adevăratul secret al succesului se află în omul din noi şi în
felul în care ne raportăm la companie şi la oamenii din jurul
nostru zi de zi.
Totul se bazează pe nişte principii foarte clare care te
vor duce cu siguranţă la succesul pe care ţi-l doreşti:
profesionalism, calitate, muncă, perseverenţă, dezvoltare,
atitudine pozitivă, corectitudine şi verticalitate!“
CE URMEAZĂ ÎN AFACEREA VOASTRĂ?

După ce am născut, am avut 92 kg. Am slăbit foarte
greu vreo 8 kg, iar după aceea, nu am mai reuşit să dau
jos niciun kilogram. Am încercat de toate, dar nimic nu
foreverliving.ro

“Obiectivul nostru este simplu: să urcăm până în vârf
şi să-i ajutăm pe toţi cei care doresc să parcurgă acest
drum împreună cu noi! Această afacere funcţionează pe
principiul “Totul este imposibil până când este realizat”,
deci avem datoria morală să fim deschizători de drum
pentru echipa noastră şi pentru toţi cei care ne-au urmat
sau ne vor urma de acum înainte! Noi înşine suntem cel
mai bun exemplu de urmat, iar stategia pe care ne bazăm
este: “Învăţăm împreună, reuşim împreună!”
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ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MANAGERILOR 2016

PE LOCURI, FII GATA,
START LA CALIFICARE!
Anul 2016 deschide calea numeroaselor oportunităţi şi succese Forever,
iar unul dintre ele este Întâlnirea Anuală a Managerilor – un eveniment
excepţional, de tradiţie, cu training-uri de top, oameni frumoşi şi momente
minunate.
Nu ne crezi? Întreabă-i pe cei care au participat la întâlnirea din 2015, de
la Balvanyos, află poveştile minunate pe care le-au scris şi ia-ţi avant în
calificarea pentru ediţia din 2016.
MANAGERI

Dacă eşti Manager, planifică-ţi calificarea în perioada
2 decembrie 2015 – 30 aprilie 2016, astfel:

FOREVER STIMULENT

Fii Activ (4 p.c.) în perioada decembrie 2015 – aprilie
2016 şi acumulează minimum 125 pc personale &
non-manageriale (în perioada decembrie 2015 –
aprilie 2016) şi te vei califica la nivelul 1. Vei beneficia
astfel de acces la seminar şi la cină festivă.
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ASISTENT SUPERVIZOR,
SUPERVIZOR,
ASISTENT MANAGER

Stimulentul este accesibil
oricărui FBO aflat la nivelul de
Asistent Supervizor, Supervizor
sau Asistent Manager la
începutul perioadei de
calificare.

Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei de
calificare, acumulează un total de cel puţin 200 p.c.
personale & non-manageriale (în perioada decembrie
2015 – aprilie 2016) şi califică-te la nivelul 2. Vei primi
o noapte de cazare, acces la seminar şi la cina festivă,
toate gratuite.

Perioada de desfăşurare a
stimulentului: 2 decembrie 2015
– 31 mai 2016.

Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei de
calificare, acumulează un total de cel puţin 300 p.c.
personale & non-manageriale (în perioada decembrie
2015 – aprilie 2016) şi califică-te la nivelul 3. vei fi
recompensat cu 2 nopţi de cazare, acces gratuit
atât la seminarul de instruire şi cină festivă, cât şi la
seminarul dedicat Activilor până la nivelul de Asistent
Manager (inclusiv).

Dacă eşti NC şi te califici la nivel
de Asistent Supervizor în luna
decembrie şi în restul lunilor
din perioada de calificare eşti
Activ (4 p.c.), vei fi pe lista
participanţilor la Întâlnirea
Anuală a Managerilor.

Califică-te la nivelul de Manager în perioada de
desfăşurare a stimulentului, fii Activ în restul lunilor
rămase până la finalul perioadei de calificare şi vei
fi recompensat cu acces gratuit la seminar şi la cina
festivă.

Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună a
perioadei de calificare.

Premiu: Ai acces gratuit la
seminarul de instruire şi la cina
festivă.

La Întâlnirea Anuală a Managerilor din 2016 va participa un INVITAT
SURPRIZĂ.
Porneşte într-o calificare frumoasă şi rămâi aproape de noi, pentru mai
multe informaţii!
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INFO

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.

021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în centrul de distribuţie
din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, dupã orele 17:00 puteţi suna la numãrul 0728 88 00 41.

Sediu
nou!

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58.
00373 22 92 81 82;
00373 22 00 96 08;
moldova@foreverliving.ro

Str.Păcurari nr. 160.
0232 219 920;
iasi@foreverliving.ro

PROGRAM: L - V: 10-18;
Ultima sâmbătă a ﬁecărei luni,
de la 10-13.

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19;
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34. 0264 418 765;
0264 418 762; cluj@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19;
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17
Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter.
0257 368 212; 0257 259 049;
arad@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19;
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

Str. Lungă 130. / 0268 473 233;
brasov@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19;
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

Str. Maria Tănase 11.
0251 421 222; / 0251 421 444;
craiova@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19;
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

CUM POŢI COMANDA ŞI PLÃTI PRODUSE?
1. În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:
Cu cardul.
La orice sucursalã CEC, în contul Forever Living Products.
La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.
Prin intermediul automatelor ROMPAY.
2. Online – www.comenziforever.ro
Comenzile plasate şi plãtite cu card bancar pânã la ora 12:00 din
ultima zi lucrãtoare bancarã a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate
în calcul pentru punctajul lunii în curs.
Plata cu/fãrã ramburs: în Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar
în celelalte judeţe ale ţãrii, 20 de lei. Dacã plasezi comanda cu plata ramburs
până în ora 13:00, iar adresa de livrare este în Bucuresti, primeşti produsele în
aceeaşi zi.
3. Tel Verde
- 0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixã Telekom –
L-V: 10:00 – 16:00)
- 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)

Bd. Aviatorilor 3, Sector 1. 021 222 89 23,
0723 603 556, 0744 674 289; 021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro

PROGRAM: L - V: 8-20; S: 9-17
În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă
prima zi este sâmbătă, programul va ﬁ 12-17

Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A.
0241 520 242; 0241 520 243;
constanta@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19;
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR ŞI PUNCTELE CREDIT?
1. Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com, în contul tãu de FBO.
2. Acceseazã foreverliving.com şi logheazã-te ca Forever Business Owner şi
vei avea acces la situaţia punctelor tale. Dacã nu ai o parolã sau ai uitat-o,
o poţi afla trimiţând un e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central
din Bucureşti.
3. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola
(parola iniţialã este formatã din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la numãrul
0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despãrţite printr-un singur caracter
spaţiu.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Vrem sã fii informat şi la curent cu tot ce ai nevoie pentru a-ţi desfãşura
activitatea, de aceea, am adunat toate informaţiile utile la un loc si le-am
mutat în spaţiul virtual, unde ai acces la ele oricând şi de oriunde:
Intrã pe www.foreverliving.ro/info şi vei gãsi toate informaţiile necesare
despre:
n plata bonusurilor
n modalitãţi de înscriere
n modalitãţi de plasare a comenzilor
n aflarea punctelor credit
n detalii financiar-contabile
n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc.

- 0264 420 120 (numãr dedicat pentru comenzile în limba maghiarã, apelabil
din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00, Ma-V: 10:00 – 16:00)

CENTRE DE DISTRIBUŢIE - PROGRAM DE SĂRBĂTORI

Comenzile telefonice se preiau cel târziu pânã în data de 25 a fiecãrei luni.

n 24 decembrie – 9 – 17

n 1 & 2 ianuarie – ÎNCHIS

n 25 & 26 decembrie – ÎNCHIS

n 4 ianuarie – ÎNCHIS

n 31 decembrie – 9-17

n 5 ianuarie – prima zi de comenzi

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.
foreverliving.ro
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Supervizori
Forever Business
Owneri care au
obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Supervizori

Nume				

Elena Monica Andru
Florentina Teodora Costencov
Mirela Doaga
Simona Ercsei
Antonia Fudulu
Doina Gheorghe
Camelia Guia
Liliana Gusu
Cristina Husa
Georgeta & Alexandru Jalgoczy
Maria Parju
Arsene Iuliana

STIMULENTUL I

Localitate

Arad
Murfatlar, CT
Agas, BC
Glodeni, MS
Enfield, UK
Medgidia, CT
Cluj-Napoca
Sat Petresti, Ilfov
Arad
Cluj-Napoca
Pascani, IS
Balauresti, Rep. Moldova

Sponsori

Maria & Petru Frenţiu
Camelia Despa
Luminiţa Neguţoiu
Gheorghiţa Cebuc
Erna Maura & Ioan Herţeliu
Camelia Despa
Dana & Costel Pop
Corina Bălan & Florin Laurenţiu Guiu
Alina & Bogdan Seran
Marilena & Teodor Culişir
Mariana & Ionut Parju
Fiodor Beliman

STIMULENTUL II

STIMULENTUL III

Marilena & Teodor Culişir
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Daniel & Maria Parascan
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 		
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Szabo Eva
Vajda Katalin
Ramona & Dorin Vingan

CALIFICĂRI
MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

Mircea & Dana Olariu
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Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop

Marilena & Teodor Culişir

Top 20 p.c. non-manageriale

Top 20 în funcţie de p.c. non-manageriale
(fără p.c. personale)
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele mai
multe puncte non-manageriale şi au
fost Activi în luna noiembrie.

1. Ecaterina & Romulus Cioroianu
2. Mariana & Marian Stanescu
3. Georgeta Stanciu
4. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
5. Ficuta Tecu
6. Daniel & Maria Parascan
7. Dana & Costel Pop
8. Angela & Valentin Gherghe
9. Luxița Scutaru
10. Ujlaki Csaba & Anna Maria

11. Maria & Adrian Arghir
12. Viorica & Viorel Moca
13. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
14. Gizella & Marius Botiș
15. Zenovia & Cătălin Riglea
16. Erna Maura & Ioan Herteliu
17. Marilena & Teodor Culişir
18. Bandi Attila & Izabella Eniko
19. Marius & Milentina Marcus
20. Vasilica & Dumitru Crăciun
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Asistent Manageri

Nume					 Localitate

Sponsori

Gheorghita Cebuc
Ficuta Tecu

Gizella & Marius Botiş
Mariana & Marian Stănescu

Corunca, MS
Craiova

Manageri
Nume					 Localitate

Sponsori

Camelia Despa
Luxiţa Scutaru
Mariana & Marian Stănescu

Georgeta Stanciu
Ujlaki Csaba & Anna Maria
Ecaterina & Romulus Cioroianu

Medgidia, CT
Galaţi
Craiova

Senior Manageri
Nume					

Localitate

Sponsori

Ujlaki Csaba & Anna Maria

Oradea, BH

Kele Mónika

Asistent
Manageri
Forever Business
Owneri care au
obţinut 75 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.
Manageri
Forever Business
Owneri care au
obţinut 120 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Senior
Manageri
Forever Business
Owneri care au 2
Manageri
Recunoscuţi în
prima linie
sponsorială.

EȘTI FOREVER,
EȘTI LA SUCCESS DAY.
De 17 ani, scriem împreună istorie
în FLP România. Este timpul să
sărbătorim tot împreună, la
SUCCESS DAY-ul aniversar din
13 februarie 2016, de la București.
Te așteptăm şi pe tine!
Felicităm şi dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna noiembrie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Top 20 p.c. totale
1. Aurel & Veronica Meşter
2. Gizella & Marius Botiş
3. Maria Pop
4. Camelia & Daniel Dincuţă
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
6. Ramona & Dorin Vingan
7. Vajda Katalin
8. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
9. Daniel & Maria Parascan
10. Kele Mónika

foreverliving.ro

11. Mircea & Dana Olariu
12. Marilena & Teodor Culişir
13. Corina & Dorin Frandeş
14. Smaranda Sălcudean
15. Szabó Éva
16. Mihaela & Ion Dumitru
17. Constanța & Dănuț Mei-Roșu
18. Doina & Dănuţ Hanganu
19. Ecaterina & Romulus Cioroianu
20. Mariana Iuga

TOP 20 în funcţie de p.c. totale
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele mai
multe puncte totale şi au fost Activi
în luna noiembrie.
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Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut 2
p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Supervizori

CALIFICĂRI

Nume

20

Localitate

Ungureanu, Nicoleta
Falticeni
Iasi
Manole, Ioan
Dascalu, Marinel
Roman
Simeria, HD
Bartos, Raluca Maria
Cornea, Mihaela
Halchiu, BV
Cluj Napoca
Turc, Viorica
Camarasu, Marinela
Constanta
Popa, Ferhan
Cernavoda
Vlai, Andreea Nicoleta Vladimirescu, AR
Pitesti
Stamoiu, Anca
Sipos, Luciana
Turda
Buhociu, Simona & Marius Brasov
Melnic, Gabriela
Onesti
Solcanu, Carmen Gabriela Constanta
Calesu, Daniela
Voluntari, IF
Kadar, Laszlo
Baraolt, CV
Preda, Sanda-Elena
Constanta
Deaconu, Frusina
Craiova
Dina, Georgeta
Constanta
Geangu, Gabriela & Aurel Bacau
Leucea, Oana Florina
Arad
Balogh, Ilona
Arad
Antonescu, Geta Ancuta Vulcan, HD
Ali, Serin
Techirghiol
Tusa, Cristiana
Turda
Sadic, Suna
Constanta
Lamasanu, Marcela
Falticeni
Suciu, Ana-Maria
Ghimes-Faget, BC
Negru, Nadejda
Botosani
Negrean, Gheorghe Octavian Deva
Dragomirescu, Alina
Alexandria, TR
Onea, Iulian Andrei
Preutesti, SV
Dobreanu, Constantin Vasile Tirgu Frumos, IS
Purcaru, Andreea Cristina Bacau
Blandu, Monica
Suceava
Petraru, Mihaiela Susna Vulcan, HD
Aivanesei, Elena
Vaslui
Georgescu, Anca Madlina Piatra Neamt,
Roman
Ghindaoanu, Otilia
Ferencz, Tibor
Gheorgheni, HR
Stanciu, Elena Iulia
Cordun, NT
Ciolpan, Mihail Daniel
Piatra Neamt

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Socoteanu, Magdalena Elena
Dumitrache, Corina
Balog, Tunde
Peres, Corneliu Doru
Moroianu, Nicoleta Veronica
Hincu, Georgiana Daniela
Nitisor, Magdalena & Ion
Costache, Mihaela
Cimpan, Daniela
Mogyorosi, Eniko
Dumiter, Olimpia & Gabriel
Simon, Norbert
Ivanov, Roxana Crenguta
Kovy, Cristina
Decianu, Sorin-Emilian & Gina
Draghici, Mihaela
Ghita, Monica-Daniela
Sadic, Sirin
Filipescu, Niculina & Florin
Ciorba, Ana Irina
Nuta, Ligia
Vasilescu, Paraschiva Loredana
Szegedi, Boglarka
Dutu, Daniela Ionela
Anghelin, Costel
Osman, Sibel
Nagy, Rozalia
Torzsas Suciu, Maria
Togerov, Slageana Diana
Siclovan, Cornelia Diana
Luchici, Mihaela
Macovei, Mariana
Gabrian, Raluca-Simona
Trifescu, Marcelin Iosif

Constanta
Roman
Miercurea Ciuc
Pocola, BH
Constanta
Ploiesti
Bucuresti
Bucuresti
Constanta
Cehalut, SM
Valea Crisului, BH
Satu Mare
Piatra Neamt
Sighetul Marmatiei
Cluj Napoca,
Eforie Nord
Constanta
Constanta
Onesti
Batarci, SM
Ploiesti
Tg. Jiu
Oradea
Chisoda, TM
Bacau
Constanta
Cluj
Curtuiseni, BH
Bobda, TM
Curtici, AR
Timisoara
Constanta
Arad
Nicolae
Balcescu, BC
Oradea
Birlad
Roman
Constanta
Sapoca, BZ
Ovidiu, CT
Constanta

Mariniuc, Alexandru
Bucur Dinu & Simona
Ibram, Nuredin
Plugaru, Adrian
Pascu, Ecaterina
David, Elena Ramona
Mihaila, Elena Laura
Besleaga, Carmen Atena
Antal, Eva
Stirbu, Victor-Andrei
Langer, Antoneta
Voda, Estera
Maxinese, Daniel
Raicu, Elena
Andronache, Mihaela Andreea
Bezarau, Elena
Pop, Sabina
Lupu, Dorina
Benchea, Sebastian Ovidiu
Radion, Vasa
Ciolan, Cerasela
Alexandru, Daniela
Ismail, Ina Ela
Nedelea, Tatiana
Burlacu, Aneta
Bucur, Carmen Isabela
Munteanu, Magdalena
Ichim, Mirela
Brindus, Gabriela
Popa, Ramona Nicoleta
Dragos, Silvia Crina
Bereczi, Maria
Secas, Dana Vasilica
Ceana, Anca Felicia
Jorz, Ioana
Chelariu, Floarea
Dumitrache, Lenunta
Sztrati, Maria
Mihalte, Sandu Ioan
Popa, Angela
Ibrisi, Petrache
Suciu, Adrian

Jurilovca, TL
Constanta
Constanta
Medgidia
Cerchezu, CT
Constanta
Topraisar, CT
Bucuresti
Tarcaia, BH
Bucuresti
Ipotesti, SV
Lugoj, TM
Suceava
Bacau
Botosani
Letea Veche, BC
Lunca Lesului, BN
Bacau
Bacau
Manolea, SV
Neamt, NT
Pitesti
Mangalia
Constanta
Constanta
Ploiesti
Moisei, MM
Cernavoda
Santion, BH
Alesd, BH
Curtici, AR
Dealu, HR
Cisnadie
Sibiu
Caransebes
Victoria, BV
Rm. Sarat, BZ
Pauleni, HR
Bran, BV
Medias
Rm. Sarat, BZ
Medias

Albot, Valentina
Hirjau, Mariana
Borisichievici, Anton
Damian, Carmen Daniela
Zaharia, Sanda Livia
Ardeleanu, Cristina
Moglan, Rodica
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Dobrin, Carmen
Pocan, Ana
Buhazi, Anca Emanuela
Cucui, Mirela Valentina
Szocs Pal, Kinga
Botosanu, Carmen
Pall, Berta
Baki, Izabella
Preda, Constanta
Grosu, Cristiana
Sirbu, Marilena
Matusa, Constantin
Mcmillan, Rebecca
Popovici, Claudia Elena
Radulescu, Georgiana-Madalina
Mihai, Ioana
Cheres, Ana Rebeca
Enasel, Francisc
Ivan, Silvia
Popa, Mihaela
Crismaru, Marian-Virgil
Udila, Maria-Nicoleta
Cosan, Cristian Alin
Dohotaru, Denisa-Ionuta
Harausz, Zsolt Lorand
Ignat, Mina
Feier, Ana-Maria
Buta, Ioana Daniela
Boghea, Diana Alexandra
Bereanu, Niculina
Silaghi, Liliana
Gurau, Casandra
Grozavu, Eugen
Papaghiuc, Claudiu Liviu
Borda, Teodor
Serban, Elena Gabriela
Bolohan, Sandu
Bucur, Simona Elena
Constantin, Florin
Ercsei, Gyorgy Lehel
Istrate, Mirela Maricica
Moise, Elena Lavinia

Medias
Medias
Medias
Cetatea De Balta, AB
Od. Secuiesc, HR
Bacau
Sinpaul, MS
Curteni, MS
Colceag, PH
Giurgiu, GR
Campina
Manesti, DB
Voluntari, IF
Constanta
Berceni, PH
Bucuresti
Blejoi, PH
Onesti
Bucuresti
Pitesti
Bucuresti
Branistea, DB
Iasi
Bacau
Cluj
Gherla, CJ
Reghin, MS
Sofronea, AR
Bacau
Gadinti, NT
Sacalaz, TM
Cajvana, SV
Bacau
Darabani, BT
Roman
SL. Moldova, BC
Falticeni
Bacau
Bucuresti
Glodeni, MS
Bucuresti
Targoviste

Vaida, Gabriela Loredana
Marin, Elena-Simona
Cesa, Liana Doina Maria
Scurtu, Gabriela Maria
Andreies, Ioana
Truta, Ovidiu Nicolae
Barta, Kinga Melinda
Bunea, Mihaela
Dubiuc, Marusia
Valeanu, Maricica
Radulet, Anca Maria
Vlas, Ioana Maria
Palko Gyongyosi, Istvan Tibor
Bucsa, Ioan
Yosef, Gabriela
Comiza, Madalina Sorina
Enaceanu, Ioan
Banea, Simion
Sztrati, Jozsef
Rozs, Gaspar Tamas
Varga, Florina Eugenia
Popa, Ligia
Barbulescu, Sebastian
Mathe, Delinke
Sandor, Dorin Ioan
Suciu, Marius Adrian
Diugan, Violeta Ludovica
Faraon, Simina
Muntean, Laura Sanda
Saplacan, Anamaria Sultenica
Pop, Oana Ioana
Cozma-Voaides, Angela
Iacob, Sylvain Alexandre
Baciu, Cristina Laura
Popa, Maria Cristina
Nistor, Alina Gabriela
Culda, Elena Mariana
Farcadi, Izabella
Petrean, Paul
Ferkel, Cristina Daniela
Jittu, Aurica
Stegariu, Cristina

Bucuresti
Ploiesti
Bucuresti
Bistrita
Bistrita
Ludus, MS
Cluj
Cluj
Valea Viseului, MM
Bacau
Sibiu
Bucuresti
Sf. Ghe, CV
Medias
Brasov
Selimbar, SB
Sibiu
Sibiu
Pauleni Ciuc, HR
Cluj Napoca
Baita, MM
Cluj Napoca
Arad
Murgesti, MS
Gheorgheni, HR
Cluj Napoca
Cociu, BN
Bucuresti
Cluj Napoca
Salva, BN
Baia Mare
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Salicea, CJ
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Sannicolau Mare, TM
Zlatna, AB
Arad

Codila, Luminita
Vancea, Alexandra Dana
Pop, Daniela Ioana
Rusu, Dan Ioan
Popa, Florina Diana
Otoiu, Livia
Boboc, Adelina
Axinte-Filip, Dan Gabriel
Pavlidis, Elena Brindusa
Onisor, Aurora Monica
Postelnicu, Emilia
Popa, Ramona Carla
Iordachioiu, Costel
Birtolom, Stefan
Staicut, Irina
Ciugulea, Dumitru
Maces, Constanta
Radu, Ionela-Anca
Butas, Markusz Otilia
Hazulea, Cristina
Gheorghe, Nicoleta Madalina
Ciurdea, Svetlana
Dan, Roxana Claudia
Mihai, Ecaterina
Filip, Elena Carmen
Danciu, Viorel
Pertache, Camelia Paula
Tepes, Manuela
Anghel, Costica
Navay, Sarolta
Dragan, Dorin
Portik, Judit
Sarchezi, Gabriela Ramona
Grigor, Maria
Marii, Galina
Odajiu, Tamara
Verlan, Veronica
Veverita, Eugenia
Zgarbur, Iosif

Salonta, BH
Oradea
Oradea
Deva
Vadu Crisului, BH
Alba Iulia
Timisoara
Oradea
Piatra Neamt
Roman
Berceni, IF
Scorteni, BC
Onesti, BC
Roman
Dabuleni, DJ
Craiova
Craiova
Craiova
Satu Mare
Teliuci Inferior, HD
Targusoru Vechi, PH
Stolniceni-Prajescu, IS
Bucuresti
Corabia, OT
Piatra-Neamt
Tg. Lapus, MM
Braila
Jimbolia, TM
Galati
Bistrita
Ploiesti
Gheorgheni, HR
Satu Mare
Rnul Nisporeni, MD
Ialoveni, MD
Chisinau, MD
Dubasari, MD
Chisinau, MD
Criuleni, MD
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