Fii o gazdă
extraordinară

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

În filmele cu și despre greci,
descoperim mereu o atmosferă
de sărbătoare și oameni adunaţi
laolaltă. Oricine a văzut filmele
Mamma Mia şi My Big Fat
Wedding observă cu ușurinţă
oameni deschişi şi calzi care,
deși ne amuză uneori, relevă
adevăratul spirit al grecilor.
Generozitatea şi ospitalitatea
nu doar că mă impresionează,
dar mă fac să apreciez mai
mult lucrurile pe care le învăţ de
la oamenii din întreaga lume.
Această ospitalitate m-a trimis cu
gândul la afacerile voastre şi la
oamenii noi pe care îi cunoaşteţi
în activitatea voastră.

2

Xenia, tradusă ca ospitalitate, este
un concept din mitologia greacă.
Este caracterizată prin extinderea
ospitalităţii locale asupra unui
străin umil, uneori chiar și asupra
unui cerşetor care pare să nu
aibă nimic de oferit la schimb.
Atunci când este întâmpinat cu
bunătate şi ospitalitate, străinul îşi
dezvăluie adevărata identitate ca
ofrandă divină şi îşi răsplăteşte
gazda cu daruri.

Ai auzit vreodată pe cineva
spunând „Nu judeca o carte
după copertă”? Este exact modul
în care ar trebui să abordezi
fiecare persoană nouă pe care
o cunoşti. Posibil să nu ştii dacă
ea va fi următorul tău superstar
în afacere, dar trebuie s-o tratezi
întotdeauna ca şi cum va fi.
Nu te limita niciodată la a
judeca o persoană prin prisma
capacităţii sale de a aduce
valoare vieţii tale. Oamenii te
pot surprinde. Te pot ajuta să-ţi
depăşeşti propriile limite şi să te
cunoşti mai bine pe tine însuţi.
Xenia ne învaţă că oamenii au
un impact pozitiv în viaţa noastră
atunci când îi primim cu căldură
şi deschidere.

“Tratează fiecare persoană
pe care o cunoşti ca pe
prima persoană pe care
ai adus-o în echipa ta,
oferindu-i aceeaşi şansă,
atenţie şi investind în
ea aceeaşi încredere că
va reuşi – vei fi uimit de
rezultat.”

Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO

Acest concept este important
în cultura greacă nu doar ca
valoare predominantă care învaţă
oamenii să fie generoşi, dar şi
ca o lecţie importantă referitoare
la cum percepem oamenii. Să
fii gazdă este ceva mai mult
decât pare. Este puterea de a-ţi
deschide inima şi mintea către
oameni din întreaga lume. Fiecare
persoană are darul unic de a
oferi, iar atunci când eşti bun,
generos şi primitor cu oameni noi,
ai parte de mai multe beneficii
decât alte persoane.
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Liderii ştiu să
trezească spiritul de
echipă
„Niciun om nu este o insulă, fiecare
dintre noi este parte dintr-un
continent”, spunea John Donnes
acum trei secole şi jumătate. E la
fel de adevărat şi în prezent. V-aţi
gândit vreodată că, de la Gregg
Maughan până la cel mai proaspăt
înscris în Forever, fiecare persoană
în compania noastră trebuie să se
considere un membru important
pentru ca afacerea să meargă
extraordinar?

În momentul însă în care apare
atitudinea de tipul „Nu e treaba
mea!”, ne punem singuri beţe în
roate. Spiritul de echipă este la polul
opus. Fiecare FBO, indiferent la ce
nivel se află deocamdată în Planul
de Marketing, indiferent în ce linie
managerială, crede întotdeauna că
ceea ce-i de făcut este chiar treaba
sa.
Se simte pe deplin responsabil –
pentru participarea la evenimentele
companiei şi organizarea
lor în oraşul unde trăieşte,
pentru creşterea numărului
de calificaţi la marile şi
generoasele programe
Forever, pentru creştere în
reţeaua sa, dar şi pentru
locul României în topul
mondial.
Şi chiar dacă niciunul
dintre noi nu poate să
facă tot, fiecare este
hotărât să acţioneze
în aşa fel încât munca
lui să fie piesa care
completează puzzle-ul.
Sunt atâţia oameni
cărora le este sete
de un alt fel de a
trăi, de o altfel de
muncă, iar valorile
Forever, Planul nostru
de Marketing, liderii
care au scris deja
istorie, stilul nostru
de viaţă, şansele
de prosperitate şi
dezvoltarea personală
nelimitată pe care le
propune şi le susţine
compania sunt exact ce
au nevoie.
Este la îndemâna noastră
să le oferim soluţia
cea mai generoasă. Ce
alegem să facem?
Spiritul de echipă
înseamnă exact această
implicare cu toată energia,
cu toată preocuparea.
Înseamnă a nu ne consola cu
gândul „Lasă, că fac alţii. Eu
nu sunt pregătit deocamdată.”
sau „Acum nu se poate,
oamenii nu răspund, iar cei
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din reţeaua mea nu se mobilizează,
n-am cum să-i presez.” Desigur, dar
avem cum să-i inspirăm.
Întotdeauna spiritul de echipă se
propagă de sus. Construirea unui
grup de lucru cu atitudinea cea
mai bună se bazează pe ceea ce
simte şi face liderul. Entuziasmul
lui, efervescenţa sa în acţiune
declanşează reacţii în lanţ. Sunt un
model, o dovadă şi un stimulent fără
concurenţă. Testaţi-le.
O echipă nu se naşte. Se formează.
E un proces profund, iar testul
suprem este succesul. Când oamenii
au acelaşi ţel pe care îşi doresc
intens să-l împlinească, au viziune
şi metode clare, simt că munca lor e
valoroasă şi foloseşte la ceva măreţ,
starea de unitate se consolidează şi
eficienţa sporeşte fără limite.
Dragii noştri, vremurile se schimbă.
Ne confruntăm cu situaţii pe care
ieri-alaltăieri, acum un an sau mai
mulţi nici nu ni le puteam imagina.
Dar împreună suntem invincibili,
deoarece punctul forte al echipei
este fiecare membru în parte, iar
puterea fiecărui FBO este echipa.
A început toamna succeselor
voastre. Este momentul ideal ca,
în calitate de lideri, să cultivaţi
sămânţa spiritului de echipă în
tot ceea ce faceţi în activitatea
voastră. Faceţi un teambuilding
din construirea succesului afacerii
Forever și veţi fi uimiţi de rezultate.
Folosiţi cu încredere în acest scop
proaspătul sistem online de training
Forever România, ofertele speciale,
produsele noi cu care am întâmpinat
noul sezon și tot ce vă oferă
compania pentru a crește sporul
în echipele voastre. Aveţi cu ce,
trebuie doar să puneţi „uneltele” la
treabă și să vă bucuraţi de rezultate.
Sprijiniţi-vă reciproc și descoperiţi
că unde-s mulţi, puterea crește, iar
succesul sporește.
Bucurându-ne că suntem împreună,
toţi pentru unul şi unul pentru toţi,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Cu Aloe Shave
bărbieritul devine o
plăcere
Se estimează că atât femeile, cât şi bărbaţii petrec aproximativ 6 luni
din viaţă pentru ras şi bărbierit. Şi dacă tot pierdem atât de mult timp
cu această activitate, măcar să folosim produse de calitate, pentru ca
rutina îngrijirii personale să ne dea încredere în noi şi sentimentul că
putem cuceri lumea.

NOU

Bărbieritul poate să irite pielea, însă acum avem la dispoziţie
noul Aloe Shave, gel de ras cu o formulă bogată, ce transformă
bărbieritul zilnic dintr-o activitate obişnuită într-o experienţă
unică, de răsfăţ.
Gelul de Aloe vera răcoreşte, revitalizează şi, în acelaşi timp,
acţionează ca o barieră de protecţie între lama de ras şi
piele. Am îmbogăţit acest produs de excepţie cu glicerină,
un binecunoscut agent de hidratare, precum şi cu arginină,
un aminoacid care contribuie şi el la menţinerea nivelului de
hidratare a pielii. Am adăugat şi un component extras din acizii
graşi din nuca de cocos, care ajută la producerea de spumă şi
catifelarea pielii.
În plus, Aloe Shave este realizat prin folosirea unei tehnologii
patentate, de ultimă oră în domeniul ambalării, fiind prezentat
într-un recipient integral din plastic, prietenos cu mediul. Fără
părţi metalice, fără gaz propulsor, deci fără deşeuri inutile.
Vă avertizăm, dragi bărbaţi, să nu fiţi surprinşi dacă şi femeile
vor iubi noul produs Aloe Shave.
Cu Aloe Shave, pielea ta va fi catifelată, hidratată şi plină de
prospeţime.

PRODUSE NOI

• Gel spumant cu formulă bogată
• Ingrediente care catifelează pielea
• Bogat în agenţi de hidratare
• Nu conţine conservanţi, parabeni şi nici alcool.
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#515
p.c. – 0,064
PRV – 14,21 Euro + TVA
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Joost Pineapple – un
strop de culoare şi un
gust intens
Aproape două treimi dintre oameni nu sunt suficient hidrataţi. Nu e
întotdeauna uşor să bei cel puţin 8 pahare de apă pe zi. De acum însă poţi
îmbunătăţi aroma băuturilor tale preferate, precum şi aportul zilnic de
vitamine B cu noul JOOST.

NOU

Dulce şi savuros, acest sirop
cu aromă naturală de fructe
transformă orice băutură banală
într-una cu totul specială. Cu Pineapple
Coconut Ginger te bucuri de arome delicioase,
distracţie şi multe vitamine. Te ajută nu doar să
te menţii hidratat, ci şi să-ţi energizezi muşchii,
iar vitaminele din complexul B contribuie la
transformarea alimentelor în energie.
Fiecare picătură de Joost este o explozie de savoare.
Adaugi un strop şi vezi cum băutura ta capătă pe loc
culori vibrante şi arome unice. Joost este îndulcit cu
Stevia şi e o sursă importantă de vitamine B6 şi B12,
folaţi şi vitamina C, toate contribuind la menţinerea
sănătăţii sistemului imunitar, la reducerea senzaţiei
de oboseală şi epuizare, precum şi la îmbunătăţirea
capacităţii de concentrare. Corpul îţi va fi hidratat, iar
papilele gustative pe deplin satisfăcute. Cu noul Joost
Pineapple, aroma şi savoarea unei vacanţe tropicale
te vor însoţi pretutindeni.

• Doar 5 calorii / porţie
• Sursă excelentă de vitamine
B6, B12, acid folic şi vitamina C
• Aromă delicioasă de ananas,
nucă de cocos şi ghimbir

#517 Pineapple
p.c. – 0,042
PRV – 9,29 Euro + TVA

foreverliving.ro
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Regăseşte-ţi
echilibrul cu Forever
Essential Oils
Trăim într-o epocă în care ne reîntoarcem tot mai mult privirea spre
natură și spre armonia şi energia pe care ni le dăruieşte cu generozitate.
Forever Essential Oils reprezintă reapropierea omului de natură și de
starea de bine pe care ne-o oferă. Interesul pentru utilizarea uleiurilor
esenţiale este în creştere la nivel mondial, fiind una dintre pieţele cu
cea mai rapidă dezvoltare şi cu previziuni mai mult decât optimiste.
Însă pentru a le transforma în sursă zilnică de stare de bine şi în impuls
pentru succesul afacerii, este important să ştim să le folosim corect.
Am vorbit cu Cornelia Decu Chaumont şi ne-a
ajutat să înţelegem mai bine uleiurile noastre
esenţiale, dar şi cum să le promovăm în echipele
şi către consumatorii noştri pentru rezultate
excepţionale în afacerea Forever.
Cornelia Decu Chaumont este fondatorul primelor
şcoli de aromaterapie ştiinţifică şi de naturopatie
din România – specialist format în aromaterapie
ştiinţifică la Facultatea de Medicină Liberă Naturistă
şi Etnomedicină din Paris, eleva profesorului
Pierre Franchomme. Actualmente, este studentă
la Facultatea de Farmacie de la Strasbourg, unde
urmează studii postuniversitare, în aromaterapie
clinică.

Cum folosim uleiurile esenţiale?
Cea mai des întâlnită utilizare a uleiurilor esenţiale este
olfactoterapia. În momentul în care inspirăm molecule
aromate din uleiurile esenţiale, acestea acţionează pe
creierul limbic în mai puţin de 30 de secunde, urmând ca
în mai puţin de două minute informaţia să ajungă în celule.
În prezent, a fost acceptată cu mare succes în spitalele din
Franţa, Belgia, Elveţia, Germania.

INTERVIU

A doua utilizare unanim acceptată este în masaj, în diluţie,
în funcţie de necesitate. Niciun ulei esenţial nu se foloseşte
direct pe piele, nediluat în uleiuri vegetale, iar noi suntem
norocoşi să avem Carrier Oil, o bază complexă, excelentă în
acest scop.
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Probabil v-aţi întrebat care este diferenţa dintre uleiul
vegetal şi cel esenţial – cele vegetale se obţin prin
presare din plante oleaginoase, iar cele esenţiale prin
distilare la vapori de apă, prin presare la rece (din
pericarpul citricelor) şi prin presare prin CO2 supercritic şi
enfleurage.
Uleiurile esenţiale de la Forever sunt de o calitate
excepţională, ca toate celelalte produse din gama
companiei. Moleculele aromate din acestea au însă o
utilitate nouă, în dezvoltarea oricărei afaceri Forever.

Să le luăm pe rând:

Carrier Oil – este o
bază vegetală obligatorie
şi nepreţuită atunci când
foloseşti uleiuri esenţiale.
Are rolul de a potenţa uleiul
esenţial şi de a conserva și
intensifica întreaga sinergie.
De ce este mai bun decât
altele? Pentru că, dincolo
de faptul că are Aloe vera,
binecunoscută pentru
proprietăţile hidratante şi
cicatrizante, este echilibrat
cu vitaminele E, A şi C, cu
rol protector şi regenerator,
oferind un plus de valoare
uleiurilor.
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Lemon – obţinut prin presarea la rece a
pericarpului (coaja fină, galbenă a lămâilor), este
miscibil în apă (se amestecă), putem să îl utilizăm
în difuzor pentru a evita orice problemă legată de
bacterii şi fungi în interiorul casei. Tot în acest scop
ar fi ideal să fie folosit şi în şcoli sau comunități
extinse. De asemenea, este un ulei care purifică
şi curăţă, putând fi adăugat în detergent şi în
soluţiile de curăţat. Se folosește cu succes și în
olfactoterapie, deoarece conferă energie şi alungă
starea de apatie. Forever Essential Oils Lemon îşi
găseşte cu succes locul şi în rândul cosmeticelor:
câteva picături folosind ca bază orice cremă
Forever, pentru orice tip de ten (nu se expune la
soare după aplicare) ori în şampoane, în special
pentru revitalizarea şi hidratarea părului.
Lavender – în difuzare, în încăperi, aduce
echilibru emoţional pentru întreaga familie, mai
ales că stresul este unul dintre cei mai greu de
doborât duşmani ai stării de bine. Lavanda este,
de asemenea, un relaxant muscular utilizat în
masaj, pe care îl putem realiza cu toate uleiurile
Forever în amestec/diluție, după cum urmează:
100 ml de ulei pentru masaj cu lavandă –
folosim 25 ml de Carrier Oil, 3 ml de lavandă
şi 70 ml ulei vegetal de struguri – masajul
oferă rapid o senzaţie de bine, echilibrează
somnul. De exemplu, persoanele care suferă de
atacuri de panică pot beneficia enorm de pe
urma masajului şi a administrării concomitente a
Forever Nature-Min şi Gin-Chia. Uleiul de lavandă
poate spori efectul antiinflamator al MSM Gel şi
Aloe Heat Lotion. Utilizat în casă, este ideal pentru
îndepărtarea insectelor (molii şi ţânţari).

Peppermint – se foloseşte obligatoriu în diluție, în

At Ease – este, fără îndoială, un ulei pentru întreaga

familie. Începe şcoala, iar copiii intră din nou în colectivităţi.
At Ease este un antiparazitar extern excepţional, util în
grupuri mari. Utilizat într-un amestec realizat în proporţiile
menţionate mai sus, este excepţional pentru masarea
picioarelor, pentru energizare şi revigorare. Poate fi folosit
în casă şi în maşină, ca odorizant, oferind, concomitent,
protecţie antimicrobiană şi bună-dispoziţie.

Soothe – excelent atunci când avem „picioare grele”, mai

ales dacă este amestecat cu Aloe Vera Gelly, MSM Gel şi
Aloe Heat Lotion. În cazul în care sunt probleme la nivelul
pielii provocate de o circulaţie sanguină defectuoasă, se
poate utiliza cu mare succes înainte de îmbrăcarea ciorapilor
compresivi folosiţi pentru tratament. Combinaţia de uleiuri
din Soothe este excepţională pentru toate problemele de
circulaţie - picioare reci, vase sparte, cuperoză.
În olfactoterapie înlătură stresul şi oferă relaxare.

Defense – cum indică și numele, acest ulei ne apără
de neplăcerile cauzate de virusuri şi bacterii, mai ales
în colectivitate. O picătură aplicată pe eşarfă sau pe
mâneca de la palton, de 2 ori pe zi, ne va ajuta să trecem
cu zâmbetul pe buze prin sezonul rece. Utilizat la fel de
bine atât în ulei de masaj, cât şi în olfactoterapie, această
minunată sinergie e ideal să se regăsească la loc de cinste
în fiecare casă. În masaj, este de ajutor în tot ce înseamnă
contracturi şi crampe musculare. Diluat după reţeta de mai
sus, poate fi folosit în masajul antebraţelor şi al sternului,
pentru persoanele care nu reuşesc să adoarmă uşor. Poate
fi adăugat în oricare dintre cremele Forever, iar în casă şi în
maşină¸ ca odorizant, aduce o aromă plăcută de iarnă.

proporţiile menţionate mai sus pentru lavandă, iar amestecul
obţinut se aplică pe ceafă împotriva durerilor de cap. Pentru
orice şoc emoţional, o picătură în amestec cu ulei vegetal pe
stern va reduce semnificativ impactul. Ideal este să-l avem în
poşetă în permanenţă când avem copii (de utilizat de la vârsta
de 3 ani în sus) - în parcuri, la joacă, primul reflex trebuie să fie o
picătură din acest amestec pe locul unde se julesc ori se lovesc.
Se poate folosi cu succes şi în cosmetică, în diluţie în şampon,
cu beneficii importante împotriva mătreţii. De asemenea, poate
însoţi uleiul de lămâie pentru energie şi prospeţime şi pe cel de
lavandă împotriva stresului.

foreverliving.ro

Uleiurile esenţiale sunt imunitatea
plantelor. Se obţin doar din plante
aromate şi reprezintă cel mai vechi
ajutor oferit omenirii. Distilate la
vapori de apă, uleiurile au început
să fie folosite prima oară acum
4000 de ani, iar astăzi, milioane de
oameni din jurul lumii le utilizează
pentru o sănătate optimă zi de zi.
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Schimbarea, între
dorinţă și putinţă

FOREVER - AFACERE

Atunci când susţin cursuri care se desfășoară pe mai multe zile îi rog
pe participanţi ca în dimineaţa celei de-a doua zile să se spele pe dinţi
cu cealaltă mână decât cea cu care sunt obișnuiţi. Și le este tare greu.
Fac acest lucru pentru a le sugera cât este de dificil să ne despărţim
de situaţiile sau obiceiurile vechi și să adoptăm altele, mai bune.
Fenomenul se numește rezistenţă la schimbare și este responsabil
pentru multe dintre aspectele negative ale vieţii oamenilor. Unde
întâlnești aceste situaţii în activitatea ta de FBO și ce poţi face pentru a
le îndrepta?
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În primul rând, afacerea Forever în sine face o
promisiune de schimbare în bine în viața celui
care o adoptă, din mai multe puncte de vedere:
sănătate, finanțe, relații interumane, împlinire
personală. Promisiunea unei schimbări reale în bine
ar trebui să funcționeze necondiționat – dovadă stă

campania electorală a președintelui Barack Obama,
„SCHIMBAREA în care putem să credem”, care i-a
asigurat două mandate în această funcție. Și totuși, o
mare parte dintre cei cărora le recomanzi să intre în
afacere dau dovadă de rezistență și refuză, cel puțin
într-o primă fază, propunerea ta.
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O altă situație des întâlnită este rezistența la
schimbare a membrilor echipei. Propuneri
precum cea de calificare la un nou
stimulent, de a urca încă o treaptă în Planul
de Marketing sau chiar de a îmbunătăți
parametrii activității zilnice sunt întâmpinate,
deseori, cu un zâmbet și nu cu o decizie
fermă.
Poate că te întâlnești uneori și cu propria
rezistență la schimbare. Conștientizezi
anumite provocări, ai dori să faci pași înainte,
știi exact și ce anume trebuie să faci, dar
punerea în practică este amânată repetat și
nejustificat.
Ce e de făcut? Iată câteva cauze pentru
care oamenii sunt rezistenți la schimbările
propuse, precum și modalități practice de a-i
ajuta:
Frica de necunoscut. Propunerea de a se
înscrie în Forever aduce în fața potențialului
sponsorizat o lume nouă, cu care nu a avut
de-a face până acum. Dedică-i timp pentru
a o explica în detaliu. Întreabă-l ce ar vrea
să mai știe și oferă-i toate informațiile de
care are nevoie, astfel încât să-și formeze o
imagine completă și corectă despre afacerea
Forever. Principiul se poate aplica și atunci când dorești
să impulsionezi activitatea unui membru al echipei. La
fel și cu propria persoană: informează-te complet cu
privire la ceea ce te așteaptă în urma schimbării, apoi fă
pasul pe care ți-l dorești, în cunoștință de cauză.

iar acestea devin parte din normal. Promite și oferă
ajutor noului FBO, poate chiar înainte ca el să se înscrie.
Propune-i să fie alături de tine de-a lungul unei zile
semnificative pentru activitatea ta în Forever. Arată-i ce
se întâmplă și încurajează-l să facă aceleași lucruri.

Lipsa încrederii. Acesta este motivul pentru care se
spune că trebuie să te vinzi pe tine însuți înainte de a
vinde produsul sau ideea de afaceri. Subiectul câștigării
de credibilitate și reputație este tratat pe larg în
numărul din aprilie 2016 al revistei Forever.

Caută la rândul tău ajutor atunci când te lupți cu propria
rezistență la schimbare. Nu toate comportamentele pot
fi îndreptate de unul singur. De multe ori e util să ceri
ajutorul sponsorului sau al unei persoane apropiate,
pentru a te ajuta să treci la fapte.

Comoditatea. Americanii au o vorbă: „No pain, no gain.”
Altfel spus, fără efort nu poți avea pretenții să câștigi. O
soluție este să-ți imaginezi, cât mai concret cu putință,
beneficiile pe care le vei avea în urma schimbării
respective și să le pui în balanță cu efortul real pe care
trebuie să-l depui pentru a ajunge acolo unde vrei. Îți
poți imagina această balanță cu ochii minții? Și merită
să depui acest efort? Atunci ce te mai ține în loc?

Statistic, doar 10 – 15% dintre persoanele care urmează
un curs sau citesc un articol de auto-perfecționare pun
în practică cele aflate acolo. În Forever, procentul este
mult mai mare, întrucât oamenii sunt mult mai motivați.
Câtă vreme citești acest articol, în calitate de FBO,
sunt convins că ești o persoană deschisă la schimbare.
Dar noile situații, însușiri sau comportamente trebuie
protejate. O schimbare în bine trebuie susținută în timp
pentru a deveni parte din tine. Un nou FBO trebuie
susținut încă de la început pentru a avea succes în
afacere. Nu e suficient să fii deschis la schimbarea în
bine, trebuie să ai grijă și să o susții pe termen lung.
Pentru ca ea să devină FOREVER.

Lipsa practicii. Un studiu al The British Journal of
Psychology arată că exersarea este un alt mod de
abordare (și impunere) a schimbării. Punând repetat în
practică noile comportamente ajungi la automatism,

E X E R C I Ţ I U
Atunci când îți dorești o schimbare radicală și rapidă, de exemplu să poți alerga un semimaraton antrenându-te
doar o săptămână, rezultatul este aproape sigur dezastruos. Concentrează-te, în schimb, pe o serie de succese
mai mici, de exemplu să alergi 3 km, 5 km și apoi, după câteva săptămâni, 10 km, într-un timp stabilit. Fiecare
mică realizare îți alimentează rezervorul de încredere în forțele proprii și te ajută să înaintezi. Abordează
fiecare pas intermediar ca pe o misiune de sine stătătoare și vei ajunge, în final, la cei 21 de km pe care ți i-ai
propus.
Alexandru Israil
Specialist marketing
foreverliving.ro
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Fiecare zi este un
nou început
Pe 20 august, aproape o mie de inimi au bătut la unison pe scena Casei
de Cultură a Studenţilor din Cluj, la un Success Day în care am celebrat,
alături de FBO din toate colţurile ţării, reuşitele verii Forever, moderat cu
emoţie, voie bună şi pasiune de Dr. Monica & Marian Costiţă, Manageri.
Două veşti mult aşteptate au încins atmosfera în sală: punerea în
vânzare, şi în România, a două dintre cele mai noi produse Forever
prezentate la Raliul Global din Johannesburg – Aloe Shave şi Joost
Pineapple, precum şi lansarea unui nou sistem de instruire – Online
Training Forever România.
Întâlnirile Success Day au fost şi
vor continua să fie, pentru mulţi
FBO, rampa de lansare spre o
carieră profesională în Network
Marketing, în parteneriat cu
Forever. Aici se iau deciziile
cu impact puternic pe termen
mediu şi lung, aici ai ocazia să
cunoşti succese răsunătoare,
să vezi pe viu vieţi schimbate
în bine, să porneşti cu avânt
spre noi calificări. Pentru că, în
Forever, fiecare zi este un nou
început. Aici nu concurăm unii
contra altora, ci cu noi înşine, iar
împreună suntem ambasadori
extraordinari ai României peste
hotare, prin stilul de viaţă şi
prosperitatea pe care Forever le
face posibile. Prin forţa, voinţa
şi mobilizarea exemplară ale
echipei, ţara noastră are toate

SUCCESS DAY

Dr. Monica Costiţă & Marian Costiţă, Manageri
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şansele să ajungă în topul celor
mai dinamice ţări din lumea
globală Forever. Doar de noi
depind toate acestea, pentru
că noi suntem şi jucători,
dar şi antrenorii propriei
echipe – cu responsabilităţi
duble, dar şi cu beneficii şi
bucurii duble. Viitorul stă
în mâna prezentului, iar
prezentul în mâinile noastre.
Sunt mesajele puternice şi
mobilizatoare pe care ni le-au
transmis Directorii Generali ai
Companiei, Dr. Szőcs Gábor &
Dr. farm. Szőcs Dóra.
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Povestea Luxiţei Scutaru,
Manager, ne-a impresionat prin
extraordinarul exemplu de voinţă,
încredere, curaj de a-ţi urma
propriile visuri, disciplină a afacerii
şi dorinţa arzătoare de a nu te
mulţumi cu puţin, de a-ţi depăşi
condiţia şi de a trăi o viaţă pe
măsura aşteptărilor pentru tine şi
familia ta. Şi, mai presus de toate,
de a-i ajuta şi pe alţii să se bucure
de aceleaşi beneficii.

Luxiţa Scutaru, Manager

Milentina Marcus, Manager

Milentina Marcus, Manager, ne-a
introdus în tainele sistemului Online
Training Forever România, compus
din şapte module de instruire care
ne pot ajuta să ne multiplicăm
timpul şi să ne construim o echipă
imensă, în orice colţ al lumii.

Valentin Niţu, Eagle Manager & Membru KLC

De la Valentin Niţu, Eagle Manager
şi membru KLC, am înţeles şi mai
bine ce privilegiu presupune
statutul de Eagle Manager şi ce
beneficii extraordinare aduce
această calificare pentru afacerea
Forever. Este o şansă deschisă
oricărui FBO, aşadar îndrăzneşte
şi tu să pui acest stimulent pe lista
obiectivelor tale. Pentru că Eagle
Manager este mai mult decât un
stimulent. Este un stil de viaţă. Care
poate fi şi al tău. Forever.

Între discursurile valoroase
pe care am avut bucuria să le
ascultăm, pe scena succeselor au
urcat, în aplauzele întregii săli,
cei mai noi Asistent Supervizori,
Supervizori, Asistent Manageri,
Manageri, Soaring Manageri,
Activii lunilor mai, iunie și iulie şi
calificații la Forever2Drive.

CALIFICĂRI Asistent Supervizori
foreverliving.ro
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Gizella Botiş, Diamant-Safir Manager
şi membru KLC, a încheiat ziua cu un
discurs plin de emoţie şi trăire, în care
a rememorat începuturile Forever în
România, efervescenţa care uneşte
întreaga echipă şi dorinţa de a face
cât mai cunoscută compania, de a
reaprinde speranţa prin oportunitatea
Forever. Am înţeles cu toţii, astfel, că
suntem împreună în cea mai frumoasă
afacere din lume.

Gizella Botiş, Diamant-Safir Manager & Membru KLC

CALIFICĂRI Asistent Supervizori

SUCCESS DAY

CALIFICĂRI Asistent Supervizori

CALIFICĂRI Supervizori
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CALIFICĂRI Asistent Manageri

CALIFICĂRI Manageri

CALIFICĂRI Soaring Manager & Forever2Drive

RECUNOAŞTERI Activi

Moment artistic, Roxana & Bogdan Costinea, Asistent Supervizori

RECUNOAŞTERI Activi

RECUNOAŞTERI Activi
foreverliving.ro

A fost o zi specială, un preambul al
unei toamne bogate, cu noi realizări
pe care vă aşteptăm să le celebrăm
împreună la următorul Success Day, pe
19 noiembrie, la Sibiu.
13

Ne-am mutat în
casă nouă şi la Cluj

FOREVER NOU

Vă aşteptăm cu drag pe Strada Galaţi, nr. 2, Park Lake Residence
(lângă Iulius Mall), să descoperiţi noul centru de distribuţie Forever proaspăt, vesel şi modern, pregătit să vă ofere o experienţă inedită şi
prietenoasă la cumpărături.

14
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Descoperă secretele
succesului în Grecia
Suntem în febra pregătirilor pentru Eagle Managers’ Retreat, unul dintre
stimulentele noastre preferate, destinat acelor FBO care îşi construiesc o
afacere globală, schimbând în bine viaţa multor oameni din lumea întreagă.

De toate acestea se bucură, în aceste zile, la întâlnirea din Costa Navarino,
Grecia, calificaţii Eagle Manager din România, pe care îi felicităm încă o
dată pentru reuşită.
Marinela Tuţuleasa, Senior Eagle Manager, membru KLC
Adriana & Valentin Niţu, Eagle Manageri, membri KLC
Dana & Costel Pop, Eagle Manageri, membri KLC
Daniel & Ligia Cifor, Eagle Manageri, membri KLC
Constanta & Dănuţ Mei-Roşu, Eagle Manageri, membri KLC
Maria & Adrian Arghir, Eagle Manageri, membri KLC

Abia aşteptăm să ne împărtăşească impresiile după acest eveniment special.
foreverliving.ro

EAGLE MANAGERS’ RETREAT 2016

Imaginează-ţi cum te poartă
paşii în locuri ce adăpostesc
peste 4.500 de ani de istorie.
Explorezi ţinuturi antice,
înveţi de la cei mai buni cum
să-ţi consolidezi şi dezvolţi
afacerea Forever, te regăseşti
printre acei FBO cu cea mai
rapidă creştere din lume.
Şi peste toate te bucuri de
prezenţa lui Rex Maughan,
fondatorul Forever Living,
la fel de charismatic ca
întotdeauna.

15

Termină
cursa

Oare ce au Jocurile Olimpice de ne captivează cu totul?

MESAJUL PREŞEDINTELUI COMPANIEI

La fel cum spunea Rex luna trecută, există ceva
incredibil de special la sporturi, care ne uneşte şi ne
vorbeşte. E greu să nu faci analogii şi paralele între
performanţele atletice ale sportivilor şi succesele din
afacerea noastră, din moment ce există numeroase
asemănări. Astăzi vreau să vorbesc doar despre o
singură calitate sau asemănare. Nu pentru că este
mai importantă decât altele, ci pentru că nu este
foarte des adusă în discuţie. Voi vorbi despre ce
înseamnă să fii un jucător până la capăt.
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Una dintre caracteristicile de bază ale campionilor
şi ale oamenilor de succes este să termine ce au
început. Rar întâlneşti un campion olimpic care să
renunţe atunci când lucrurile devin dificile. Cum
niciodată nu o să întâlneşti un networker de succes
care a renunţat vreodată. Pus în faţa unui eşec
iminent, un campion continuă să lupte chiar dacă
este nevoit să se târască sau să cadă de mai multe ori
până la linia de sosire. Chiar dacă rezultatul final nu
contează, un campion nu renunţă niciodată. Devine
un lucru personal. Indiferent dacă stadionul este
gol, luminile stinse şi toată lumea a plecat acasă, un
campion găseşte linia de sosire.
John Stephan Akhari, un alergător de maraton
tanzanian, a demonstrat ce înseamnă să ai puterea
de a termina o cursă la Jocurile Olimpice din Mexic,
în anul 1968. În timpul cursei istovitoare, a căzut şi

şi-a accidentat grav genunchiul. Echipa medicală
prezentă la faţa locului i-a oferit primul ajutor
pe pistă, dar l-a sfătuit să se retragă, pentru că
accidentarea nu-i mai permitea să continue. Câteva
ore bune după ce câştigătorul fusese premiat,
într-un stadion întunecat şi aproape gol, un bărbat
tânăr, cu rana sângerândă bandajată şi şchiopătând,
a terminat cursa. Întrebat de ce nu s-a retras, a
răspuns, plin de modestie: „Ţara mea nu m-a trimis
la mii de kilometri depărtare ca să încep cursa. M-a
trimis ca s-o termin.”
Când te-ai înscris în Forever, ai făcut-o cu gândul de
a merge până la capăt. Te-ai înscris ca să te califici
la stimulente şi să faci cât mai cunoscute produsele
Forever. Te-ai înscris ca să poţi face o schimbare în
bine în bugetul şi în stilul de viaţă al familiei tale. Nu
renunţa acum, rămâi în pluton şi termină cursa! Ai în
tine mentalitatea de învingător şi asta este ceea ce te
face un FBO puternic.
Continuaţi să zâmbiţi!

Gregg Maughan
Preşedinte, Forever Living
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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; E-mail: aviatorilor@foreverliving.ro
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în centrul de distribuţie din Bucureşti, după
orele 17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.
PROGRAM: Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 - 14 . În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00 (Sâmbătă 10:00 – 14:00);
Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00; PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni - Vineri: 9 - 17.

Arad
n Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 156, Ap. 2.

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: 10-14

ail:

Din data de 1 august 2016, sunt acceptate exclusiv
formularele de înscriere care conţin o adresă validă de email
(care să nu fi fost deja folosită pentru o altă înscriere).

E-m

Braşov

Online Training
Forever România

n Str. Lungă nr. 130, / 0268 473 233;
brasov@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Cluj Napoca

Sediu NOU

n Str. Galati nr.2, parter, Park Lake Residence, lângă Iulius Mall,

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: 10-14

Constanţa
n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175 A.

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: 10-14

Craiova
n Str. Maria Tănase nr. 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: 10-14

Iaşi
n Str. Păcurari nr.160, 0232.219.920 / 037.160.17.98;
iasi@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Chişinău
n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58,

00373 22 92 81 82;
00373 22 00 96 08; moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L-V: 10-18; Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13

Poţi viziona materialele de instruire urmând paşii de mai jos:
•
•
•
•

Accesează foreverliving.com
Accesează meniul Autentificare FBO
Selectează România şi Limba Română
Introdu ID-ul Forever şi parola

Vei fi direcţionat către contul tău de FBO, iar în
categoria INSTRUIRE vei găsi toate aceste materiale.
Îţi dorim succes şi inspiraţie din plin pentru afacerea ta Forever!

Sâmbătă, programul CENTRELOR DE DISTRIBUȚIE FOREVER DIN TOATĂ ȚARA este de la 10:00 la 14:00. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, programul
începe la ora 12:00. Orele de închidere rămân aceleași ( Sâmbătă 10.00 - 14.00). Dacă ultima zi din lună este sâmbătă, programul va fi de la 09:00-17:00.

CUM POŢI COMANDA ŞI PLÃTI PRODUSE?
1. În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:
Cu cardul.
La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.
Prin intermediul automatelor ROMPAY.
2. Online – www.comenziforever.ro
Comenzile plasate online şi plãtite cu card bancar prin platforma
PayU pânã la ora 13:00 din ultima zi lucrãtoare a lunii (L-V) vor fi trimise în
aceeaşi zi şi vor fi luate în calcul pentru punctajul lunii în curs.
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. Prin telefon
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)
- 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)
Comenzile telefonice se preiau cel târziu pânã în data de 25 a fiecãrei luni.

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.
foreverliving.ro

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:
Accesează www.foreverliving.ro 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.
Forever Romania HQ
Forever Romania HQ
Forever Living Products Romania
Romania FLP

Vă amintim că orice FBO care desfășoară o activitate ce implică
prestarea de servicii, activitate cu caracter organizat, continuu
și repetat în cursul anui an, este obligat să se autorizeze pentru
desfășurarea de activități economice independente (PFA, II, IF) sau să
înființeze o societate comercială cu răspundere limitată. Pentru mai
multe detalii, consultați fișierul „Modificări fiscale 2016”, disponibil pe
foreverliving.ro/documente.
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Supervizori
Forever Business
Owneri care au
obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

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

Supervizori
Nume			

Localitate

Sponsori

Aliz Eva Bagosi
Silvia Boboc
Georgiana Bolea
Constantina Maria Catalano
Ion Dumbravă
Ecaterina Gavrilă
Beniamin Gheorghe
Cristina Iancu
Karina Kaefel
Livia Kis
Liana Lezeu
Loredana Andreia Lukacs
Valentin-Adrian Sava
Michael Schmidleitner
Szőke Emőke
Lidia Cecilia Timoce
Ionela Luciana Turnea
Lenuţa Vina
Mariana & Vasile Vrâncianu
Daniela Pogor

Suplacu de Barcău, BH
Iaşi
Costeşti, VS
Feleacu, CJ
Piteşti
Lupşanu, CL
Aninoasa, DB
Vaslui
Voesendorf, Austria
Baia Mare
Beiuş, BH
Beiuş, BH
Moreni, DB
Viena, Austria
Cristuru Secuiesc, HR
Baia Mare
Timişoara
Făcăeni, IL
Costeşti, VS
Unchiteşti, Rep. Moldova

Anna Maria Sorban
Liliana Gabriela Aniţei
Maria & Vasile Vrâncianu
Dana Adriana & Costel Pop
Mihăiţă Adrian Dumbravă
Maria Ciuraru
Georgeta Stanciu
Manuela Liliana Gherman
Michael Schmidleitner
Dana Adriana & Costel Pop
Marius Sorin Pop
Liana Lezeu
Viorica & Ştefan Roşu
Mircea & Raluca Fage
Klein Katalin
Livia Kis
Jude-Wurtz Karina
Svetlana Ciurdea
Liliana Gabriela Aniţei
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Asistent Manageri
Nume			

Localitate

Sponsori

Mihaela Crăciun
Manuela Liliana Gherman

Brusturoasa, BC
Vaslui

Mihaela Halanei
Carmen & Gabriel Larion

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna august!
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.

CALIFICĂRI

Top 20 p.c. non-manageriale
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Maria & Daniel Parascan

1. Daniel & Maria Parascan
2. Constantin & Tania Popa
3. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
4. Luxița Scutaru
5. Nagy Ernő & Irma
6. Dana Adriana & Costel Pop
7. Marius & Milentina Marcus
8. Didina Ahalani
9. Maria & Adrian Arghir
10. Pethő Roland Tiberiu

11. Liliana Gabriela Aniţei
12. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
13. Niculina & Viorel Ciuchea
14. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
15. Zenovia Riglea
16. Vajda Katalin
17. Bandi Attila & Izabella
18. Marilena & Dr. Teodor Culişir
19. Manuela Liliana Gherman
20. Valentin & Adriana Niţu

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 august.
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Manageri
Nume				

Localitate

Sponsori

Liliana Gabriela Aniţei
Mihaela Halanei

Iaşi
Brusturoasa, BC

Constantin & Tania Popa
Didina Ahalani

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

Diamant-Safir Manageri
Nume				

Localitate

Sponsori

Constantin & Tania Popa

Iaşi

Dorina & Victor Labă

Diamant-Safir
Manageri
Forever Business
Owneri care au
17 Manageri
recunoscuţi în
prima generaţie.

STIMULENTUL I

STIMULENTUL II

STIMULENTUL III

Daniel & Ligia Cifor
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marilena & Teodor Culişir
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Ramona & Dorin Vingan

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

Gizella & Marius Botiş
Camelia Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop

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

Vajda Katalin

11. Nagy Ernő & Irma
12. Smaranda Sălcudean
13. Kele Mónika
14. Marius & Milentina Marcus
15. Felicia & Siminel Sumanariu
16. Dr. Corina & Dr. Dorin Frandeș
17. Mircea & Dana Olariu
18. Derzsi Sámuel & Etelka
19. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
20. Marilena & Teodor Culişir

Veronica & Aurel Meşter

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 august.
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut 2
p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

CALIFICĂRI

Asistent Supervizori
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Agheorghiesei Dan Constantin
Alexandru Mariana
Ali Enise
Amariei Daniela
Amza Nicolae Ovidiu
Anitei Ramona Claudia
Antal Tunde
Antohi Laura Mariana
Anton Georgiana-Alexandra
Anton Viorel Victor
Antonesa Mariana
Apuscasitei Lenuta
Archip Nicoleta
Arhire Ana Maria Bianca
Arhire Mihaela
Atanasiu Radu Eugen
Atlas Gabriela
Atyin Andrea Kata
Avram Florentina Olimpia
Babalicu Anca Gabriela
Badragan Corneliu Adrian
Bajan Carmen Gabriela
Balasa Ioana Alexandra
Balasoiu Gabriel Ionut
Balazs Maria
Balint Debora
Balo Izabella
Balog Elisabeta
Bangau Maricica
Bara Katalin Roxana
Barbu Luminita
Barbu Mihaela Larisa
Barcan Maria
Bardac Csilla Imola
Baricz Zoltan
Belic Adriana
Bereczky Ildiko
Bezedea Georgiana Aurelia
Birgu Dan-Adrian
Blaga Ana
Bobocea Angela Magdalena
Boghea Alina Elena
Bonis Tunde
Borzea Viorica
Botogan Crina Mihaela

Iasi
Bucuresti
Constanta
Galati
Craiova
Vaslui
Cristuru Secuiesc, HR
Husi, VS
Tansa, IS
Baia Mare
Botosani
Bacau
Piatra Soimului NT
Timisoara
Husi, VS
Miroslava, IS
Navodari
Sovata, MS
Constanta
Craiova
Suceava
Bucuresti
Craiova
Mogosoia, IF
Praid, HR
Beius, BH
Baile Tusnad, HR
Balc, BH
Sascut, BC
Sanzieni, CV
Ploiesti
Husi, VS
Bacau
Timisoara
Miercurea Ciuc, HG
Suceava
Gheorgheni, HR
Cumpana, CT
Onesti, BC
Bistrita
Alexandru Cel Bun, NT
Bacau
Cristuru Secuiesc, HG
Constanta
Sant’antonio Abate, ITALY

Brinzeniuc Mihaela
Bucsa Speranta
Budai Zsolt
Buimistru Daniela
Burtt Susanna Marie Klein
Bus Edit
Buzguta Simona Florentina
Caitas Georgeta
Calinciuc Cristina
Capra Gheorghe
Carausu Laurentia
Carlaonti Nicoleta Loredana
Catalano Crstina Violeta
Cauta Tatiana
Cavalciuc Doina
Chelaru Tinca
Chirila Elvira Mihaiela
Chirita Maria
Ciocan Luminita
Ciochina Mirela
Ciurea Mariana Tatiana
Coadagalbena Elena
Conenchina Elena
Constantinescu Daniela
Cosman Valentin Ciprian
Costea Petru
Covaciu Gabriela
Covalciuc Emilian
Criscov Mariuca Angela
Csug Elena Rodica
Damian Lorena
Dandoczi Nicoleta Valentina
Diaconu Daniela
Din Florica
Dragan Alina-Stefania
Dragan Florentina
Dragu Alina
Duma Susana
Dumitrachi Maghita
Dumitriu Mihaela
Dutu Neculae
Efros Petru
Emirsali Aisun
Enea Violeta
Ernszt Simona Marcela

I L Caragiale, DB
Babadag, TL
Targu Mures
Iasi
Bucuresti
Sighisoara
Oradea
Horia, CT
Zvoristea, SV
Bahna, NT
Iasi
Timisoara
Bistrita
Cimislia, R. MOLDOVA
Zvoristea, SV
Buhusi, BC
Vaslui
Ploiesti
Husi, VS
Bucuresti
Oradea
Iasi
Chisinau, R. MOLDOVA
Ciolpani, IF
Oradea
Craiova
Tulcea
Iasi
Constanta
Medias, SB
Lugoj, TM
Chiajna, IF
Timisoara
Costesti, AG
Galati
Husi, VS
Bucuresti
Luna, CJ
Galati
Cordun, NT
Slobozia
Rn Criuleni, R. MOLDOVA
Murfatlar, CT
Eforie Nord, CT
Bistrita

Ferencz Szerena
Fetcu Daniela
Filimon Gabriela Mihaela
Filip Ana-Maria
Fogarasi Viorica Rodica
Frandes-Moldovan Monica Alina
Furca Doru Ionel
Galai Corina Maria
Galut Simona
Gaspar Daniela
Gavrila Vasile Cristian & Irina Maria
Georgescu Lavinia Alexandra
Gherghe Stefan
Ghira Daniela Maria
Ghita Anca Mihaela
Goman Ioana
Gothard Emilia
Gubici Ioan
Gusatu Elena-Catalina
Gyorgy Erika Piroska
Gyory Andreea Beatrix
Handolescu Raluca Andreea
Hazu Laurentiu
Hincu Gianina
Hirjau Crina Georgiana
Horodinca Adelina
Iacob Eugenia
Ianciu Cristina
Ilies Florentina
Ioani Livia
Ionescu Nicoleta Gabriela
Ionica Georgiana
Ionica Mioara Liliana
Iordache Veronica
Iorgulescu Geta
Iurascu Veronica Cristina
Ivasiuc Anamaria Roxana
Iznavoiu Crina Ramona
Judit Balint
Katona Szilvia
Kencse Franciska
Kirei Irina
Kolster Daniela Maria
Kolumban Angyal Maria
Kondor Marta Erzsebet

Sf. Gheorghe, CV
Bucuresti
Timisoara
Constanta
Timisoara
Bistrita
Deva
Sacuien, CJ
Bistrita
Iasi
Craiova
Pietrosita, DB
Vaslui
Medias, SB
Bucuresti
Homorog, BH
Voluntari, IF
Miercurea Sibiului, SB
Mioveni, AG
Marghita, BH
Sf.Gheorghe,CV
Timisoara
Bacau
Vaslui
Oradea
Iasi
Bacau
Chisinau, R. MOLDOVA
Sannicolau Mare, TM
Iasi
Constanta
Deva
Breasta, DJ
Braila
Tirgoviste, DB
Galati
Zimandu Nou, BH
Satu Mare
Samsud, SJ
Biharia, BH
Santimbru, HR
Sarmasag, SJ
Nojorid, BH
Tomesti, HR
Osorhei, BH
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Localitate

Koti Adrienn-Babet
Kovacs Agnes
Laczko Edit Erzsebet
Lazar Andreea Daniela
Lazar Brigitta
Leabu Daniel Sebastian
Lengyel Brigitta Erzsebet
Leonti Maria
Lonea Vasilica
Lukacs Szilveszter
Magyari Norbert
Manolache Ciprian Traian
Marin Dana Gabriela
Marincas Bianca Sorana
Matei Madalina
Meirosu Ioana Cristiana
Mihaila Flavius Gabriel
Mihaila Mihai
Mihalache Elena Loredana
Mihut Ioana Alexandra
Militaru Nicola Maria
Minea Elena
Miniosu Simona
Mitroi Maria
Moca Florentina Elena
Mocanu Irina Gabriela
Mocanu Marcelina
Moise Elena
Moldovan Diana Delia
Molnar Erzsebet
Molnar Noemi
Moloci Lucica Cristina
Mosteanu Claudia
Mot Elisabeta
Muntean Gabriela Ramona
Munteanu Afrodita
Muscalu Elena Aurora
Nastac Cornelia
Neacsu Ionel
Neagu Constantin
Neagu Irina Maria
Nicola Ovidiu
Nitelea Ionut Teodor
Olaru Elena

Bors, BH
Huedin, CJ
Miercurea Ciuc, HR
Timisoara
Arad
Constanta
Nusfalau, SJ
Bacau
Motru, GJ
Cernat, CV
Valea Lui Mihai, BH
Iasi
Bucuresti
Cluj-Napoca
Focsani
Branesti,IF
Resita, CS
Cornetu, IF
Balta Doamnei, PH
Petrosani
Constanta
Focsani
Constanta
Rosiori de Vede, TR
Oradea
Iasi
Braila
Brasov
Chetani, MS
Sf. Ghe. CV
Deva
Radauti, SV
Slatina, OT
Pincota, AR
Sibiu
Bacau
Magura, BC
Magurele, IF
Viforita, DB
Bolovani, DB
Eforie Nord, CT
Arad
Aroneanu, IS
Bacau

Oprea Dallila Elena
Opris-Sirca Ligia-Andrada
Orban Erika
Otlocan Mioara
Pal Ana
Pantis Ileana
Patrascu Doruta Similia
Patru Valentina Nicoleta
Paun Lenuta
Paunescu Alexandru Daniel
Pavlic Adelina
Perca Cristina
Petcu Corina-Maria
Petcu Nicoleta
Peter Reka Judith
Piseru Carmena Nicoleta
Pop Adriana
Pop Alina Gabriela
Popa Elisabeta Sorina
Popa Maria
Popa Oana Luciana
Popa Teodora
Popescu Adriana Roxana
Popovici Cristian Ionut
Puliuc Catalina
Radacina Mariana
Raducu Roxana Paula
Rotariu Cornelia
Rozsa Maria
Rus Oana Iulia
Rusu-Nemteanu Georgiana
Sandru Roza
Sandu Raluca Alexandra
Sarghie Elena
Sava Aneta Ioana
Sima Florentina
Sipos Gabriela Tatiana
Sladaru Simona Elena
Sorban Attila
Stan Iuliana
Stanci Alexandru Gabriel
Stanciu Adriana
Stanciu Lucica
Stanculescu Beatrice Mihaela

Moreni, DB
Arad
Sat. Racu, HR
Medgidia, CT
Roman, NT
Borod, BH
Sangeorz Bai, BN
Slatina, OT
Constanta
Ploiesti
Hincesti, R. MOLDOVA
Cordun, NT
Rimnicu Vilcea
Bucuresti
Dorolt, SM
Vaslui, VS
Bistrita
Baia Mare
Ploiesti
Ploiesti
Iasi
Bucuresti
Piatra Neamt, NT
Constanta
Vaslui
Barlad, VS
Iasi
Iasi
Oradea
Bistrita
Bucuresti
Mereni, CV
Timisoara
Constanta
Beius, BH
Vaslui
Simleu Silvanie, SJ
Bacau
Miercurea Ciuc, HR
N. Balcescu, BC
Arad
Rn Orhei, R. MOLDOVA
Roman, NT
Craiova

Stefan Tudor Petru
Stoian Mihai
Stoica Daniela Anca
Streche Felicia Marioara
Sucala Anamaria
Szabo Doloresz Iudit
Szabo Ibolya Erzsebet
Szabo Szidonia
Szasz Klementina
Szocs Emoke
Szucs Manuela
Tanase Carmen
Tanasie-Vesa Crina-Ivonna
Tanu Triantafyllou Cornelia
Tataru Mihaela
Timofte Oana
Toader Ioana
Todirica Elena
Todos Salomeea
Toma Alexandra
Tompa Emillia Zsuzsa
Torok Zsuzsanna
Tudor Valentin
Tulcan Uliana
Ungur Monica
Ungur Roxana Melania
Ungurean Erika
Uta Carmen Daniela
Vacarencu Adina
Varga Edina
Vartolomei Maria
Vasvari Margit Erika
Velisco Veronica
Visan Mihaela
Vlad Lenuta
Vlase Gabriela
Voda Camelia-Daniela
Voicu Olivia Maria
Zagor Eugenia Ruxandra
Zamfirache Daniela Corina
Zenovei Ana
Zlatan Natalia

Cluj-Napoca
Nasturelu, TR
Subcetate, HR
Arad
Cluj-Napoca
Sarmasag, SJ
Crasna, SJ
Siculeni, HR
Tarnovita, HR
Cristuru Secuiesc, HR
Cenad, TM
Ramnicu Sarat, BZ
Slobozia
Bacau
Craiova
Iasi
Medgidia, CT
Roman, NT
Lugasu de Jos, BH
Cluj-Napoca
Covasna
Gilau, CJ
Bucuresti
Arad
Bistrita
Beius, BH
Lunca de Jos, HR
Turda, CJ
Constanta
Oradea
Darmanesti, BC
Valea lui Mihai, BH
Rn Hincesti, R. MOLDOVA
Valea Voievozilor, DB
Birchis, AR
Slobozia
Mures
Brasov
Aghiresu Fabrici, CJ
Arad
Ghindaresti, CT
Rn Rezina, R. MOLDOVA
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