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Așa cum spun de 43 de ani și o voi face 
în continuare - puterea Forever este 
puterea dragostei. Când mă gândesc la 
anul care a trecut, tot ce văd este o 
perioadă în care oamenii au avut nevoie 
să se simtă iubiți mai mult ca oricând. 

Au fost și încă sunt vremuri în care ne 
dorim din suflet să ne conectăm mai mult 
unii cu alții și să fim parte din ceva măreț, 
ceva care schimbă vieți și ne întărește 
legăturile.

Am fost atât de mândru să văd iubire pe 
chipul multora dintre voi la Raliul Global 
Forever de luna trecută. Și m-am simțit 
onorat să privesc atât de multe fețe 
zâmbitoare și atât de multe feţe noi. Sunt 
foarte bucuros să vă urez bun venit în 
familia noastră globală și abia aștept să 
văd cum vă dezvoltați ca Forever 
Business Owneri.

Principiile solide și valorile esențiale nu au 
dată de expirare. N-a fost niciodată 
demodat să fii politicos cu alte persoane, 
să-ți respecți promisiunile și să te porți 

cu ceilalți așa cum ai dori să se poarte ei 
cu tine. Pe măsură ce continui în această 
călătorie incredibilă, tot ce-ți cer este să 
rămâi fidel principiilor care au caracterizat 
Forever în ultimele patru decade.

Cel mai important principiu este să-ți 
construiești afacerea cu dragoste. Ești 
aici nu doar pentru că iubești produsele, 
ci pentru că ești pasionat de viață, 
sănătate și vrei să-i ajuți pe alții să-și 
realizeze potențialul. Ești aici pentru că 
există recompense care nu pot fi 
măsurate de valoarea unui cec, ci prin 
transformarea vieții altora cu puterea 
Forever.

După cum unii probabil știu deja, vor 
exista momente în care ți se va părea că 

afacerea ta nu crește atât de repede și 
vei fi tentat să o iei pe scurtături. Te rog 
să-ți amintești că nimic din ceea ce 
merită cu adevărat în viață nu se obține 
ușor sau peste noapte. 

Dar dacă rămâi fidel scopului Forever, 
muncești și lași iubirea să-ți ghideze 
afacerea – vei vedea cum aceasta 
crește.

Sunt foarte mândru că ai ales o cale 
curajoasă și plină de semnificație. Chiar 
dacă abia începi călătoria sau, dimpotrivă, 
ești parte din familia noastră de foarte 
mulți ani, iubirea și hotărârea sunt cele 
care fac posibilă această afacere. 

Puterea Forever este cu adevărat 
puterea dragostei și vă iubesc pe toți.

Mereu al vostru, 

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

EȘTI AICI NU DOAR PENTRU 
CĂ IUBEȘTI PRODUSELE, CI 
PENTRU CĂ EȘTI PASIONAT 
DE VIAȚĂ, SĂNĂTATE ȘI VREI 

SĂ-I AJUȚI PE ALȚII SĂ-ȘI 
REALIZEZE POTENȚIALUL. 

Anul trecut, Forever a crescut cu o viteză pe 
care n-o bănuia nimeni. Am primit mai mult 
de un milion de FBO noi în familia noastră. 
Deși am fost foarte fericit să văd acest salt 
uriaș, n-am fost deloc surprins.

puterea
puterea

Forever
dragostei

Mai mult ca nicio
dată,

este
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ţintă. Dacă ești absorbit de microscop, muncești din 
greu, însă obstacolele și momentele de stagnare sau 
de eșec te descurajează, pentru că pierzi din vedere 
imaginea generală.

Doar împreună funcţionează eficient – folosit frecvent, 
telescopul ne reamintește nouă și echipei spre ce 
am decis că ne îndreptăm, iar microscopul prin care 
ne analizăm zilnic munca ne dă posibilitatea să ne 
concentrăm asupra pașilor necesari și să-i facem fără 
ezitare. 

În Forever, leadershipul este despre a vedea și a 
crea un viitor mai bun, mai armonios. Este despre a 
inventa, a inova, păstrând însă la loc de cinste acele 
valori care reprezintă axul companiei. Este despre a 
construi, a îmbunătăţi, a transforma și a consolida 
– un stil de viaţă, un stil de afacere, un stil de a fi 
împreună. 

Sărbătorim zilele acestea 43 de ani de succes al 
leadership-ului Forever. Mulțumim, Rex, mulțumim 
vouă, tuturor celor care ați contribuit și contribuiți la 
măreția companiei noastre în lume. 

Fiecare dintre voi are harta și busola Planului de 
Marketing. Fiecare dintre voi are telescopul și 
microscopul adevăraţilor lideri. Folosiţi-le cu încredere. 
Rezultatele sunt întotdeauna pe măsură. 

Păstraţi-vă atenţia și hotărârea. Suntem alături de voi 
Forever. 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra 
Country Manageri Forever România & Rep. Moldova

De atâţia ani în compania noastră am observat că 
nu putem să ne hotărâm viitorul, bazându-ne
doar pe Planul de Marketing Forever. Nu-l 
putem hotărî nici când lăsăm responsabilitatea 
pe umerii sponsorilor noștri valoroși ori pe ai 
echipelor noastre energice. 

Dar știţi pe ce ne putem baza sută la sută? Pe 
obiceiurile pe care ni le cultivăm. Pentru că acestea 
ne modelează în cea mai mare parte viitorul. Desigur, 
cu o contribuţie consistentă a genialului Plan de 
Marketing, a sponsorilor de elită și a coechipierilor 
dinamici. 

Experienţa Forever arată că înarmaţi cu obiceiuri 
sănătoase, care ne ajută să creștem, ne încărcăm 
de toată puterea pe care o au disciplina, ordinea, 
modelele pe care le copiem de la cei care le aplică 
deja și obţin succese remarcabile. 

Iar în plus, tocmai o asemenea bază solidă ne dă 
siguranţa să facem în afacerea noastră schimbările de 
care avem nevoie, exact atunci când este nevoie. 

Cum identificăm însă care sunt obiceiurile folositoare 
și care sunt transformările inevitabile… Aici intră în 
acţiune kitul de leadership, o trusă de mare precizie 
din care sunt de nelipsit un telescop și un microscop. 

Telescopul ne ajută să ne păstrăm atenţia asupra 
viziunii de ansamblu. Microscopul ne dezvoltă 
abilitatea de a ne concentra asupra lucrurilor de făcut 
imediat și pe termen scurt, ca să aducem la viaţă visul 
pe care îl fixăm cu telescopul.

De-a lungul celor 22 de ani în Forever, am văzut în 
munca voastră: dacă ai doar telescopul, ești foarte 
preocupat de ţelul tău îndepărtat și te gândești cu 
entuziasm la el, fără să parcurgi etapele care te duc la 

Ce e de nelipsit din kitul 
de leadership
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Raliul Global
special

că ai făcut 
atât deÎți mulțumesc 

Sper că și tu ai fost la fel de inspirat ca 
mine și că evenimentul ți-a oferit și câteva 
noi modalităţi grozave pentru a-ți construi 
afacerea în viitor. 

Știu că, uneori, când vezi Forever 
Business Ownerii noștri de top primind 
acele cecuri mari simți că acest tip de 
succes îți este inaccesibil. Adevărul este 
că lucrurile nu stau așa. Pentru niciunul 
dintre voi. Până la urmă, am oferit peste 
18 milioane de dolari în cecuri Chairman’s 
Bonus în timpul Raliului Global din acest 
an și există posibilităţi foarte mari ca 
această sumă să crească anul viitor.

Niciunul dintre cei care au primit cecurile 
la Raliu nu a început de la un nivel mai 
ridicat decât cel la care te afli tu acum. Și 
ei, la fel ca tine, au pornit afacerea Forever 
promovând în familie, printre prieteni sau 
cunoscuți câteva dintre produsele lor 
preferate. Așa a prins rădăcini încrederea 
în afacere. 

Lucrul uimitor la liderii noștri este că nu 
păstrează pentru ei secretele succesului 

lor. Ei își împărtășesc deschis experiența 
pentru a-ți pava și ție drumul, dacă ești 
dispus să muncești ca să te califici la 
Chairman’s Bonus. 

Despre asta este cu adevărat vorba la 
Raliul Global – despre a sărbători 
succesele în timp ce-i inspirăm pe ceilalți 
să vadă tot ceea ce este realizabil prin 
incredibila oportunitate Forever.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre 
următorul Raliu Global, gândește-te la 
toate lecțiile importante pe care le-ai 
învățat la #FGR21, mai ales în acele 
momente când simți că obiectivele tale 
sunt de neatins. 

Unul dintre sfaturile mele preferate a fost 
să realizezi lucruri mici pentru a reuși să ai 
un impact imens în afacerea ta – de 
exemplu, să vinzi un singur produs în 
fiecare zi. Iubesc această idee, pentru că 
am văzut cât de bine a funcționat la foarte 
mulți oameni.

Păstrează mereu în minte momentele tale 
preferate de la Raliul Global 2021. 

Gândește-te din când în când la ele 
pentru a te motiva în săptămânile imediat 
următoare. Lasă-le să te ghideze, să te 
încarce de energie și să-ți reafirme 
potențialul afacerii care te va ajuta să-ți 
împlinești visurile.

Nu știu cum va fi Raliul Global din 2022, 
dar ceea ce am curajul să-ți spun cu 
certitudine este că poate exista un cec cu 
numele tău pe el. 

Așadar, califică-te la fiecare stimulent, 
realizează anul acesta programul 
Chairman’s Bonus și astfel poți deveni 
chiar tu o sursă de inspirație pentru ceilalți.

Acesta este momentul tău, dacă ești 
dispus să îmbrățișezi prezentul, să 
muncești cu dârzenie și să-ți construiești 
viaţa pe care ți-o dorești.

Continuă să zâmbești

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Este greu de crezut că a trecut deja un alt Raliu 
Global Forever uimitor, total neconvențional. Și îmi 
tot aduc aminte ce fantastic m-am simțit să vă văd 
în număr atât de mare zâmbind și împărtășind 
spiritul Forever în întreaga lume. 

4 Mesajul Președintelui Companiei
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Produse Forever

formula ideală
ForeverActive
Pro-B cu Zinc -

a
stării de bine

Când vine vorba de susținerea 
sănătății generale, nu putem ignora 
tractul intestinal, chiar dacă, de multe 
ori, este ultimul la care ne gândim 
când vrem să ne întărim sănătatea. 

Cercetările arată că bacteriile 
sănătoase nu sunt necesare doar 
pentru o sănătate digestivă corectă, 
ci și pentru promovarea unei imunități  
puternice, pentru ca tu să te simți în 
cea mai bună formă în fiecare zi.
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Produsul lunii

Forever Active Pro-B este un produs de 
ultimă generație care susține un sistem digestiv 
sănătos prin 6 tulpini benefice și mai mult 
de 8 miliarde de UFC (unităţi formatoare de 
colonii) sau bacterii „bune”, pentru a-ți menține 
intestinul sănătos și funcțional. Iar noi le-am găsit 
perechea perfectă – am adăugat zinc, pentru 
extra-beneficii.

De ce Forever Active Pro-B 
cu zinc?

Noile cercetări arată că produsele de acest tip ar 
trebui să conțină între 5 și 10 miliarde de unități 
formatoare de colonii (UFC), să supraviețuiască 
în tractul gastrointestinal pentru a coloniza și 
prolifera, să conțină o combinație de tulpini 
cu proprietăți complementare, să aibă efecte 
demonstrate clinic asupra sănătății și să fie 
produse și ambalate în condiții speciale, fără 
umiditate. 

Forever Active Pro-B bifează toate aceste cerințe 
și merge chiar mai departe, prin implementarea 
celor mai noi tehnologii disponibile.

Această bogăție de bacterii benefice este 
capabilă să treacă de bariera acidului gastric, 
pentru o livrare optimă în intestine. 

Forever Active Pro-B include FloraActive - o 
serie de tulpini benefice studiate la Spitalul 
Universitar din Copenhaga, lider în domeniul 
gastroenterologiei. S-a dovedit clinic că două 
dintre tulpinile care alcătuiesc formula noastră 
permit colonizarea extinsă în intestine. 

Aceste tulpini funcționează sinergic cu celelalte 
lanțuri de bacterii benefice selectate, pentru a 
optimiza sănătatea tractului digestiv cu bacterii 
studiate clinic, care ajută sistemul și maximizează 
rezultatele.

Amestecul nostru unic include, de asemenea, 
o fibră prebiotică ideală pentru susținerea, 
depozitarea și livrarea bacteriilor benefice în 
intestin. 

Este ușor să ignorăm sănătatea intestinelor și să 
le subestimăm importanța atunci când vine vorba 
despre sănătatea generală. 

Stresul, alegerile alimentare greșite, factorii de 
mediu și stilul de viață intens afectează tractul 
nostru gastrointestinal și, în timp, pot avea efecte 
neplăcute asupra întregului corp - oboseală, un 
sistem imunitar slăbit, dificultăți în menținerea 
unei greutăți sănătoase și probleme cu pielea.

Această fibră susține fermentarea bifidobacteriilor 
și a lactobacililor, două tulpini de bacterii din 
Forever Active Pro-B, pentru ca bacteriile să 
supraviețuiască și să ajungă acolo unde corpul 
tău are cea mai mare nevoie de ele.

Pentru a crește și mai mult puterea produsului, 
am adăugat la formula existentă zinc, un 
mineral despre care s-a dovedit că susține un 
sistem imunitar sănătos și favorizează funcția 
metabolică. Cercetările arată că zincul este 
esențial pentru dezvoltarea și funcționarea 
normală a celulelor care formează sistemul 
natural de apărare al corpului.

Fără soia și alergeni, Forever Active Pro-B 
este o capsulă vegetariană fabricată în mod 
unic, prin criogenare, pentru a păstra potența 
tulpinilor noastre. Forever Active Pro-B este 
ambalat prin folosirea tehnologiei Activ-Vial, 
ce prevede includerea în recipient a unui manșon 
special conceput pentru a proteja produsul de 
umiditate. 

6 Produse Forever
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Produsul lunii

Ce sunt UFC și de ce avem 
nevoie de miliarde de astfel 
de unități pentru sănătatea 
gastrointestinală?
UFC sau „unitățile formatoare de colonii” 
determină câte bacterii benefice se pot diviza și 
pot forma colonii. Numai bacteriile benefice care 
sunt în viață se pot coloniza, deci scopul este 
aducerea bacteriilor vii în intestin. 

Bacteriile vii sau „bune” au multe avantaje, pe 
lângă susținerea unui sistem imunitar sănătos – 
contribuie la procesul de digerare a alimentelor, 
eliberează substanțele nutritive necesare pentru 
absorbție și au rol esențial în creșterea și 
dezvoltarea normală a organismului.

Știai că…
- 70% din imunitatea organismului 
se formează în colon (intestinul gros), 
acolo unde se regăsește cea mai mare 
concentrație de bacterii ”bune”?

- în corpul uman se află de 10 ori mai multe 
bacterii decât celule?

- printre alimentele care conțin cele mai 
multe bacterii bune se numără iaurturile și 
derivatele lui, borșul și murăturile?

- gelul de Aloe vera acționează ca fibră 
prebiotică, motiv pentru care este indicat ca 
Forever Active Pro-B să fie administrat odată 
cu acesta? Fibrele prebiotice constituie 
combustibilul de care au nevoie bacteriile 
bune pentru a prolifera în tractul intestinal.

- sunt recomandate inclusiv copiilor, 
deoarece contribuie la creșterea și 
dezvoltarea lor normală?

7Produsue Forever
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Această tehnologie exclusivă menține eficacitatea 
în timpul procesului de fabricație și pe toată 
perioada de valabilitate a produsului. De aceea 
nu necesită refrigerare și este ușor de administrat 
oriunde, oricând.

Pur și simplu, ia o capsulă pe zi, pentru cele mai 
bune rezultate. Forever Active Pro-B face parte, 
de asemenea, din pachetul nostru Vital5® și 
completează perfect Forever Aloe Vera Gel, care 
are rol prebiotic și ajută la menținerea unui sistem 
digestiv sănătos și a unui nivel optim de energie.



Către finalul anilor ’90, în liniștea unei nopți de vară, telefonul din casa mea a 
început să sune frenetic. Buimac, l-am ridicat și mă pregăteam să protestez 
când, la capătul firului, am auzit vocea prietenului meu din Statele Unite: 
”Sanduleeee, ai câștigat un Green Card, poți emigra, poți veni încoace oficial, 
să muncești și să trăiești... fericit!”. 

La început n-am înțeles ce se 
întâmplă. Dar din conversație, 
încetul cu încetul, m-am lămurit. 
Amicul meu depusese, cu ceva 
timp înainte, fără să-mi spună, o 
cerere în numele meu (se putea 
pe vremea aceea), iar loteria 
vizelor îmi acordase șansa de 
a emigra, împreună cu soția, în 
cea mai dorită țară din lume.

A urmat o analiză de câteva zile 
și un proces decizional intens. 
La finalul lui, am hotărât să 
refuzăm această oportunitate. 
Am rămas în țară, continuând 
viața noastră obișnuită, chiar 
dacă, teoretic, am fi putut s-o 
ducem mult mai bine acolo. 

Am rămas nu din comoditate 
sau din frica de 
necunoscut, ci mai 
degrabă dintr-un 
sentiment interior 
de ”acasă”, 
care ni s-a 
părut mult mai 

Gânduri despre noi

important, pentru viitor. Iar 
întâmplarea respectivă a avut 
o urmare pozitivă. Perspectiva 
unui nou început în Statele Unite 
a declanșat, în noi, o hotărâre 
intensă de a reuși cu adevărat 
aici, în țară. 

Au trecut peste 20 de ani de 
atunci și nu avem niciun regret.

Decizia de a n-o lua de la capăt 
pe meleaguri străine a dus la 
o serie de noi începuturi aici, 
în țară. Au fost etape prin care 
am trecut, atât în familie, cât și 
în muncă, în context social sau 
profesional. Lucrurile nu au mers 
întotdeauna perfect. 

Dar am știut, de fiecare dată, să 
căutăm și să găsim ce putem 
face pentru a demara din 
nou, de data asta cu mai mult 
succes. Iar în evoluția noastră 

începuturi
8
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am încercat să evităm lipsa de 
judecată, definită faimos de 
Einstein ca fiind procesul prin 
care continui să acţionezi în 
același mod, dar te aștepți să ai 
rezultate diferite...

Ca FBO, te afli într-o afacere în 
care ți-ai pus multe speranțe. 
Probabil că te confrunţi și tu 
cu dificultăți, cu lucruri care nu 
merg tocmai bine, cu laturi ale 
activității tale pe care le-ai dori 
îmbunătățite. Și te întrebi ce poți 
face în acest sens. 

O soluție este cea în care 
îți propui un nou început, o 
altă etapă pentru activitatea 
respectivă, de data aceasta 
cu mai multe șanse de reușită. 
Pentru asta însă:

Întreabă-te: CE nu a mers 
bine? Poate că nu ai reușit să 
ajungi, în intervalul pe care ți l-ai 
stabilit, la nivelul dorit în Planul 
de Marketing? Sau nu ai câștigat 
suma pe care o așteptai? Nu 
ai putut atinge toate condițiile 
pentru a te califica la unul 
dintre bonusuri, stimulente sau 
programe? 

Leagă rezultatele slabe de 
acțiuni concrete (sau de lipsa 
lor). De exemplu, poate că n-ai 
reușit să sponsorizezi suficiente 
persoane în ultimul an. Sau nu ai 
reușit să vinzi suficiente produse.

Analizează DE CE nu a mers 
bine. Care crezi că sunt cauzele 
pentru care nu ți-ai atins aceste 
obiective? Prea puțini oameni 
noi contactați? Nu reușești să-i 
convingi? Ești fără tragere de 
inimă? N-ai timp destul (a se 
traduce ”nu e o activitate suficient 
de sus în lista mea de priorități”)? 

Gândește-te ce poți modifica 
sau îmbunătăți. Ce paradigme 
trebuie să schimbi? Poate că o 
soluție este să aloci afacerii mai 
mult timp și efort zilnic. Sau să-ți 
îmbunătățești tonusul și starea 
de spirit, prin mișcare și trai 
cumpătat. 

Sau să-ți ridici nivelul abilităților 
ca om de afaceri, prin învățare 
și practică. Ori să-ți păstrezi 
optimismul, printr-o atitudine 
pozitivă și un mai mare 
atașament față de ”De ce?”-ul 
tău.

Ce vei face pentru a te 
asigura că de data aceasta 
lucrurile vor merge mai 
bine? Una dintre rețete este 
să înveți din greșeli - procesul 
descris mai sus. O alta este 
să-ți alegi un ”accountability 
partner”, o persoană pe care 
s-o respecți, cu care să-ți poți 
împărtăși gânduri și obiective, 
față de care să simți că ai o 
răspundere și care să te poată 
ajuta în momente cheie. Poate 
fi Sponsorul tău sau cineva 
apropiat care crede în tine. 

În oricare dintre cazuri, voința ta 
este, probabil, cel mai important 
factor. Este combustibilul cu 
care se alimentează motorul 
mersului tău înainte.

După o viață petrecută ca om 
de vânzări pentru mixere de 
milkshake-uri și pahare din 
plastic, Ray Kroc a luat decizia 
unui nou început cu o primă 
franciză pentru un restaurant 
fast-food, la vârsta de 52 de ani. 

Combinând ambiția, stăruința 
și realismul ca om de afaceri, 

acesta și-a ridicat compania la 
nivel mondial, ajungând la 1500 
de restaurante în 15 ani. Astăzi 
sunt peste 36.000 în întreaga 
lume, iar numele lor este, după 
cum ai bănuit, McDonald’s.

Am putea trage două 
învățăminte din evoluția lui Ray 
Kroc și a afacerii sale:

1. Niciodată nu e prea târziu. 
Cu suficientă ambiție, dispoziție 
de a depune efort și capacitate 
de a alege direcția corectă, 
oamenii pot începe de la capăt, 
cu succes, oricând în timpul 
vieții.

2. Pentru a te dezvolta, ca 
om de afaceri, este important 
să lucrezi mai mult asupra 
afacerii decât în interiorul 
ei. Este, poate, un fel de nou 
început. O nouă modalitate de 
a-ți privi afacerea. Ce înseamnă 
acest lucru pentru tine, ca FBO? 

Ca pe lângă vânzarea de 
produse să acorzi mai mult timp 
strategiei și planificării, dar mai 
ales sponsorizării. Pentru că 
aceasta din urmă este cea care 
îți multiplică afacerea, o face mai 
profitabilă și te aduce tot mai 
aproape de înfăptuirea visului cu 
care ai pornit în Forever.

Exercițiu
MAI este luna unui nou început pentru calificarea 
la Eagle Managers’ Retreat. Fie că ai reușit sau nu la 
ediția precedentă, poți aborda această nouă provocare pe 
principiile enumerate mai sus. 

Anul 2021 se arată a fi din ce în ce mai optimist, așadar este 
momentul să valorifici revenirea la noua normalitate și să-ți 
pui toată încrederea în acest nou început, pentru a deveni 
Eagle Manager în 2022.

foreverliving.ro
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Este liber la vara Forever. Zilele petrecute 
afară, la soare, încep să-și revendice 
drepturile și să dea startul celor mai 
frumoase amintiri de sezon.
 
Este timpul să ne orientăm atenția mai mult 
ca oricând spre produsele care ne ajută să 
fim în siguranță atunci când ne bucurăm de 
momente în aer liber cu familia. Iar pentru 
noi – Aloe Sunscreen este, de departe, 
produsul lunii (chiar al sezonului, am spune 
noi), cel care nu lipsește în nicio zi de pe 
pielea noastră.

vara Forever!
Soarele, așteptat un an întreg, poate 
fi și prieten, și dușman al sănătății, iar 
pielea este prima afectată. Razele nocive 
îi produc arsuri și iritații, care în timp 
riscă să genereze probleme serioase, iar 
temperaturile crescute o deshidratează. 

De aceea am creat o loțiune care oferă 
un scut puternic împotriva neplăcerilor 
cauzate de expunerea la soare, iar 
în același timp calmează pielea și o 
menține hidratată timp îndelungat. Și 
vine la pachet și cu un beneficiu atât de 
important în zilele noastre: protejează 
ecosistemul marin și oceanic.

Bucură-te din plin
de
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Razele UVA reprezintă 95% din cantitatea de radiații care ajung 
pe pământ. Aceste raze penetrează pielea în profunzime, având 
un rol major în formarea ridurilor și în îmbătrânirea prematură a 
pielii.

Razele UVB sunt mai dăunătoare straturilor exterioare ale pielii 
și sunt responsabile pentru arsurile solare și pentru înroșirea 
epidermei. 

Efectele acestor radiații sunt mai nocive și se amplifică atunci 
când ne aflăm la altitudini mari sau în zonele cu suprafețe 
reflectorizante – de exemplu, întinderi de ape - care de obicei 
dublează expunerea și cresc pericolul radiațiilor.

Aloe Sunscreen oferă o protecție cu spectru larg împotriva 
ambelor tipuri de raze, prin amestecul puternic de oxid de zinc 
natural (non-nano particule) și alte două ingrediente puternice cu 
efect de protecție. 

Această forță triplă acționează sinergic și creează o barieră între 
pielea ta și două dintre cele mai dăunătoare tipuri de radiații 
solare. În plus, apără pielea fără a folosi particule nano, așa cum 
se întâmplă cu majoritatea cremelor de acest tip de pe piață. 
Rezultatul? O protecție mai bună, mai sigură și cu o durată mai 
mare.

+ Filtrele solare minerale sunt, de fapt, minerale care rămân la 
suprafața pielii și reflectă razele UV, formând o barieră pentru 
piele. Filtrele solare chimice sunt molecule care se absorb în piele 
și transformă în căldură razele UV dăunătoare.

+ Oxidul de zinc este un mineral natural care, atunci când este 
aplicat pe piele, are capacitatea de a filtra radiațiile de tip UVA și 
UVB.

+ Deoarece protecția solară minerală nu este absorbită în piele, 
este o opțiune mult mai bună pentru cei cu pielea sensibilă.

+ Protecțiile solare minerale funcționează mai rapid decât 
ingredientele chimice folosite în același scop, care trebuie absorbite 
pentru a transforma lumina în energie termică la nivelul pielii.

Protecție împotriva UVA și UVB

foreverliving.ro
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Oxid de zinc  
natural Vitamina E Aloe vera 

Ingrediente cheie
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Arsurile solare nu reprezintă însă singura 
problemă de care trebuie să te ferești atunci 
când petreci mult timp în aer liber. Expunerea la 
soare crește riscul de deshidratare și, implicit, de 
uscare a pielii. Aloe vera pură de pe plantațiile 
Forever o hrănește, o calmează și sigilează 
hidratarea pe tot parcursul expunerii la soare. 

Am dus puterea de calmare a pielii mai departe 
și am adăugat vitamina E, care combate 
efectele nocive ale radicalilor liberi și calmează 
și penetrează pielea în profunzime, pentru o 
hidratare optimă.

Factor de protecție 30
Factorul de protecție solară (SPF) îți spune, 
atunci când produsul este utilizat conform 
indicațiilor, de cât timp este nevoie ca razele UV 
ale soarelui să-ți înroșească pielea în comparaţie 
cu perioada de timp fără protecție solară. 

Prin folosirea SPF 30, durata de timp până la 
apariția arsurilor solare este de 30 de ori mai 
mare decât în cazurile în care nu se folosește 
protecție solară. SPF 30 permite ca aproximativ 
3% dintre razele de tip UVB să atingă pielea.

Rezistență crescută la apă
Aloe Sunscreen se aplică rapid, are o textură 
ușoară și catifelată, iar rezistența la apă este 
de până la 80 de minute. Toate produsele de 
protecție solară care sunt promovate ca fiind 
rezistente la apă trebuie să aibă un grad de 
protecție de 40 sau 80. 

Acest grad arată cât timp protecția solară 
rămâne eficientă în timp ce înoți sau transpiri. 
Asta înseamnă că după 40 sau 80 de minute de 
înot sau transpirație ar trebui să aplici din nou 
protecție solară. Aloe Sunscreen are un grad 

de rezistență la limita superioară, adică de 80, 
iar asta o face, exact cum promite descrierea 
produsului, să fie “foarte rezistentă la apă”.

Protejează apele mărilor și 
ale oceanelor
Aloe Sunscreen nu doar protejează eficient și 
hrănește pielea, ci este și unul dintre produsele 
prietenoase cu mediul înconjurător, ceea ce nu 
se poate spune despre multe dintre produsele de 
același tip de pe piață. 

Pentru că ne pasă de mediu, am creat o loțiune 
care protejează ecosistemul delicat al mărilor 
și oceanelor. Cum? Nu conține oxibenzonă și 
octinoxat, două substanțe care se găsesc în 
multe produse de acest tip și care decolorează și 
distrug recifurile. 

Știai că peste 14.000 de tone de loțiune ajung 
anual în ape de la oamenii care înoată și practică 
sporturi subacvatice? Din fericire, noi am creat 
un produs care să reducă semnificativ aceste 
statistici, ceea ce înseamnă că oferă dublă 
protecție – a pielii, dar și a planetei.

Cum aplici corect loţiunea cu 
protecție solară
Aplică o cantitate generoasă de loțiune pe piele 
cu 20 – 30 de minute înainte de expunerea la 
soare. Reaplică la fiecare două ore sau mai 
frecvent dacă intri des în apă sau transpiri. Aplică 
uniform cantitatea corectă pe fiecare zonă a 
corpului. Încălzește loţiunea în palme pentru o 
aplicare mai ușoară și folosește mișcări circulare, 
până cand este absorbită complet.

Amintește-ți să cumperi frecvent un nou produs 
pentru protecție solară, deoarece acestea se 
oxidează în timp, pierzându-și eficacitatea, ceea 
ce le face ineficiente de la un sezon la altul.



• SPF 30 împotriva razelor UVA și UVB

• oxidul natural de zinc asigură protecție 
ridicată

• calmează, hidratează și protejează

• nu lasă senzația de piele grasă sau 
încărcată

• rezistent la apă timp de 80 de minute

• protejează apele mărilor și oceanelor

• iubit de vegetarieni și vegani

• nu este testat pe animale

• certificat IASC (Consiliul Științific 
Internațional pentru Aloe)

Beneficii cheie

Aplică o cantitate generoasă de 
loțiune pe piele. Aloe Sunscreen 
este creat dintr-un amestec de 
ingrediente atent gândite pentru ca 
tu să te bucuri în deplină siguranță 
de fiecare zi de vară și de toate 
beneficiile soarelui. Transformă-ţi 
pielea în vedeta verii! 
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Key Leaders’ Council Forever România 2021/2022

Veronica & Aurel Meșter 
Diamant Manageri

Vajda Katalin
Soaring Manager

Gizella & Marius Botiș 
Diamant Manageri

Maria Pop 
Soaring Manager

Maria & Daniel Parascan 
Soaring Manageri

Marius & Milentina Marcus 
Soaring Manageri, calificați Eagle

Nagy Irma & Ernő
Senior Manageri, calificați Eagle

Camelia Dincuță
 Safir Manager

Îi felicităm pe noii membri KLC pentru performanțele care i-au propulsat în liga liderilor de top din Forever România. Sunt FBO de elită, cu rezultate 
impresionante în afacerile lor și, de acum, cu o responsabilitate importantă, ghidată de pasiunea de a trăi Forever.

Ionuț & Georgiana Stroe
Soaring Manageri, calificați Eagle



Key Leaders’ Council Forever România 2021/2022

Dr. Gabriel & Dr. Carmen Larion 
Safir Manageri

KLC 2021/2022

Îi felicităm pe noii membri KLC pentru performanțele care i-au propulsat în liga liderilor de top din Forever România. Sunt FBO de elită, cu rezultate 
impresionante în afacerile lor și, de acum, cu o responsabilitate importantă, ghidată de pasiunea de a trăi Forever.

Le dorim multă inspirație și succes în dezvoltarea și promovarea 
proiectelor companiei și suntem convinși că, împreună, vom reuși să 
facem pași hotărâți spre succesele mărețe pe care le merită echipa 

Forever România & Republica Moldova!

Vă amintim că din grupul KLC fac parte 5 FBO calificați la Raliul Global, 5 FBO calificați la Chairman’s 
Bonus și 5 FBO calificați Eagle Manager. Fiecare grup de cinci este stabilit pe baza punctelor totale 

domestice obținute în anul calendaristic precedent.

Adriana & Valentin Nițu 
Senior Manageri, calificați Eagle

Derzsi Etelka & Sámuel
Soaring Manageri, calificați Eagle

Cristian & Romina Doran 
Senior Manageri, calificați Eagle

Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Soaring Manageri, calificați Eagle

Dr. Monica & Marian Costiță
Senior Manageri, calificați Eagle
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Proaspeți Eagle Manageri, Angela și Valentin Gherghe demonstrează că 
vremurile pe care le trăim sunt mai roditoare ca oricând pentru afacerea 
Forever. Pentru unii oameni, 2020 a fost un an provocator, pentru ei însă a venit 
cu o ofertă de nerefuzat – oportunitatea de a fi mai eficienți și mai rapizi în 
drumul spre succes.

Afacerea lor crește constant și tocmai s-au calificat la unul dintre cele mai râvnite 
programe Forever – Eagle Managers’ Retreat 2021. Povestea și reușita lor sunt încă o 
sursă de inspirație pentru toți cei care au nevoie de un impuls sau de o dovadă în plus că 
acum este momentul ideal pentru a îmbrățișa oportunitatea Forever. Să îi ”ascultăm” și să 
învățăm împreună încă un mod de lucru care ne poate purta spre următoarele reușite în 
afacerile noastre.

Eagle Manageri, printr-o 
afacere 100% online

Spuneți-ne, pe scurt, 
povestea voastră – înainte 
și după Forever.

Angela: Sunt curioasă dacă 
povestea mea seamănă cu 
a ta! Și dacă seamănă, tare 
mult mi-aș dori să te ajute. Am 
cunoscut afacerea Forever în 
ultimul an de facultate, dar nu 
i-am dat importanță, pentru că 
visul meu era să lucrez într-o 
bancă. 

M-am angajat la bancă, visul 
mi s-a împlinit, dar cu timpul 
s-a transformat într-un mic 
coșmar. De ce? Pentru că știam 
ora la care plecam de-acasă, 
dar nu mai știam ora la care 
mă întorceam. Erau zile în care 
ajungeam și la 8, 9 seara și 
eram foarte frustrată.

Simțeam că mi se furase 
libertatea, libertatea de a hotărî 
ce fac cu viața mea! 

Îmi doream să fiu mămică și mă 
întrebam dacă voi lipsi zilnic la 
fel de mult timp de lângă copiii 
mei. Și nu-mi plăcea deloc 
răspunsul. Atunci am hotărât să 
iau în serios afacerea Forever și 
să lucrez part-time, o oră, două 
pe zi.  

Și după numai un an din acel 
moment, am atins nivelul de 
Manager împreună cu soțul 
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meu și mi-am dat demisia din 
domeniul bancar.

Valentin: După absolvire 
trebuia să fiu profesor de limbi 
străine, dar văzând salariile 
din învățământ, am acceptat 
un post de traducător într-o 
industrie foarte bine plătită. Însă 
într-o bună zi am citit o carte 
care m-a făcut să reconsider 
total noțiunea de libertate: 
Robert Kiyosaki - Tată bogat, 
tată sărac. 

Doar așa am înțeles că oricâte 
zerouri ar avea salariul tău 
ca angajat, ai tot doar 30 
de zile pe an să te bucuri de 
viață. Iar ideea aceasta să 
poţi alege începând de la ora 
când te trezești și până la 
oamenii și lucrurile cu care îți 
petreci timpul, m-a preocupat 
întotdeauna. 

Din acea zi n-am mai avut 
liniște până n-am dus afacerea 
Forever la nivelul la care am 
putut să-mi dau demisia, 
pentru a ne construi un altfel de 
lifestyle!

Angela și Valentin: După ce 
am început să facem full-time 
această afacere, ne-am bucurat 
în primul rând de libertate, am 

putut călători în locuri în care 
doar visam să ajungem cândva, 
am schimbat orașul în care 
locuiam cu unul la malul mării și 
putem petrece timp de calitate 
cu cei doi copii care au apărut 
mai apoi în viața noastră.

Dar mai presus de toate, 
Forever a devenit pentru noi o 
misiune de a transforma viețile 
oamenilor, ca și ei să se poată 
bucura de succesul pe care îl 
trăim noi!

Aveți o afacere 
efervescentă, care a 
crescut chiar și într-un 2020 
provocator. Spuneţi-ne
cum a fost pentru voi 
tranziţia de la offline la 
online și care au fost 
avantajele pe care le-aţi 
descoperit? 

Angela: Începusem deja să 
lucrăm în mediul online cu 1 an 
înainte, chiar dacă timid. Îmi 
amintesc că la primele întâlniri 
online în sala de videoconferințe 
intrau doar 3-5 persoane și 
începeam să plâng înainte de 
prezentare, dar îmi spuneam că 
într-o zi sala va fi plină. 

Îmi ștergeam lacrimile 
și începeam să vorbesc 
imaginându-mi că în sală sunt 
100 de persoane, punând toată 
energia și entuziasmul meu 
în acele întâlniri. Dacă tu abia 
acum începi în mediul online și 
simți că îți este greu, te îndemn 
să continui să acționezi, să 
perseverezi și să fii convins că 
într-un viitor foarte apropiat, 
sala se va umple și la tine.

Anul 2020 ne-a făcut să vedem 
și mai mult avantajele acestui 
mod de lucru:

• economie foarte mare de 
timp, căci poţi trece de la o 
prezentare la alta fără să fii 
nevoit să te deplasezi

• economie de… carburant

• posibilitatea de a ajunge la 
mai mulți oameni în același 
timp, chiar dacă locuiesc pe 
continente diferite

• instrumente de lucru 
electronice mult mai 
versatile decât cele din 
mediul offline

• posibilitatea de a instrui 
întreaga echipă prin mediul 
online, indiferent de locație

• combinația pijamale și 
cravată în fața camerei web îți 
dă un și mai mare sentiment 
de libertate și relaxare

Sunteți și proaspeţi Eagle 
Manageri. Felicitări pentru 
această reușită superbă! 
Care este secretul care 
a dus la o asemenea 
performanţă în ultimul an? 

Angela: Chiar există un 
secret prin care noi am bifat 
stimulentul de Eagle Manager. 
În septembrie 2019, am 
participat la Business Day 
Constanța și am acceptat 
provocarea lui Marian Costiță, 
Senior Eagle Manager, de a citi 
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o carte pe săptămână, pentru 
că acesta a fost secretul lui care 
l-a condus la o creștere atât de 
mare. 

Cum arată o zi (sau 
săptamână) de lucru în 
afacerea voastră și cum 
reușiti să îmbinaţi cu 
succes viaţa de familie cu 
afacerea Forever? 

Angela și Valentin:  În 
prima parte a zilei acordăm 
timp familiei și setării noastre 
mentale, iar în a doua parte ne 
concentrăm atenția pe recrutare 
și pe creșterea oamenilor din 
echipă. Agenda noastră e 
planificată cu cel puțin 7 zile 
înainte și au prioritate oamenii 
care sunt în calificări. 

Partea și mai frumoasă este că 
fiica noastră Maria, de doar 7 
ani, participă cu noi în webinarii 
și de multe ori intervine în 
sesiunile de instruire pentru a 
încuraja echipa. Considerăm 
că este o binecuvântare ca de 
la o vârstă atât de fragedă să 
învețe deja abilitățile de lider. 
Făcând full-time Forever, echipa 
Creștem împreună a devenit 
familia noastră lărgită și credem 
că este o mare binecuvântare 
să ne simțim mereu acasă.

Cum atrageţi oameni în 
echipa voastră în această 
perioadă? Care este 
secretul recrutării?

În ultima perioadă am abordat 
mai mult oamenii din piaţa rece 
și le promovăm tuturor pachetul 
de start sau orice alt pachet 
care se potrivește nevoilor 
lor. Supervizorii noștri au 
mari rezultate cu promovarea 
pachetului C9 pentru că ei înșiși 
l-au folosit, iar rezultatele au fost 
mai mult decât vizibile! În felul 
acesta au atras în jurul lor foarte 
mulți oameni care-și doreau și 
ei să arate mai bine.

Îi mulțumesc lui Marian pentru 
provocare și pot confirma că a 
funcționat și la noi. 

Dacă noi nu creștem, nu 
ne dezvoltăm, nici afacerea 
noastră nu are cum să crească. 
Instruirea noastră și a echipei 
este vitală dacă vrem să 
atingem un obiectiv măreț. De 
altfel sloganul nostru și numele 
echipei noastre este Creștem 
împreună. 

Mai întâi trebuie să devii în 
interiorul tău Eagle Manager 
ca mai apoi să se vadă și în 
exteriorul tău.

Săptămânal organizăm 
webinarii pe produse, pe 
business, dar și traininguri de 
dezvoltare a abilităților necesare 
în această afacere. O planificare 
riguroasă pe zile și pe ore ne-a 
ajutat foarte mult să avem 
claritate, pentru că ceea ce nu 
vezi clar, obții rar.

Cred cu tărie că această 
calificare a fost posibilă 
cu ajutorul lui Dumnezeu, 
care chiar mi-a fost ghid în 
toate acțiunile pe care le-am 
întreprins. M-am rugat să ajung 

la inima oamenilor și realmente 
să-i pot ajuta. Așa am simțit o 
energie fantastică și o bucurie 
imensă, iar oamenii veneau cu 
drag către mine.
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Cum lucraţi pe partea de 
fidelizare? Ce funcţionează? 

Acordăm o atenție deosebită 
clienților noștri pentru ca ei 
să se simtă speciali și cu 
majoritatea legăm relații de 
prietenie. Periodic le vorbim 
despre produse pe care nu 
le-au mai încercat și le arătăm 
cum pot să beneficieze de o 
reducere din ce în ce mai mare. 

În funcție de nevoile pe care le au, 
îi invităm să participe la webinarii 
dedicate lor. O altă metodă de 
fidelizare este să introducem 
acești consumatori în grupurile de 
Social Media unde pot vedea și 
experiențele altor clienți.

Ce urmează pentru voi 
în palmaresul succeselor 
Forever? Ce obiective 
aveţi pentru anul acesta?

Cea mai mare bucurie pentru 
un lider este atunci când și 
oamenii din echipă sunt pe 
scenă alături de el! Prețuim 
foarte mult echipa noastră 
”Creștem împreună” și îi 
mulțumim că are încredere în 
noi, iar obiectivul nostru pe 
acest an este să avem 5 Eagle 
Manageri în structură. 

Luna aceasta a început 
perioada de calificare la 
Eagle Managers' Retreat 
2022. De ce credeţi că 
orice FBO ar trebui să 
urmărească această 
calificare și ce sfat aveţi 
pentru o asemenea 
reușită?
Din punctul nostru de vedere, 
fiecare FBO ar trebui să-și 
stabilească un obiectiv cât 
mai îndrăzneț, deoarece asta 
va duce la creșterea lui și a 

echipei lui. Fiecare Supervizor și 
Asistent Manager să fie Eagle la 
nivelul lui și să țintească nivelul 
de Manager, care îl poate duce 
direct spre Eagle Manager. 
Odată ce el realizează acest 
stimulent, devine un exemplu 
și partenerii lui vor prinde 
încredere că se poate și-și vor 
dori și ei să fie acolo! 

Pe cei care cred că acest 
stimulent este prea sus sau 
prea departe, îi provocăm să-și 
noteze obiectivul în agendă, 
să facă un plan de acțiune 
împreună cu liderul lor, să 
creadă că sunt capabili să-l 
obțină și să acționeze în fiecare 
zi în direcția lui.

Știm că se poate, credem 
în acest obiectiv, suntem 
conștienți că va fi nevoie de 
muncă, dar în Forever muncim 
distrându-ne și ne distrăm 
muncind! 

Cuvintele lui Zig Ziglar 
sunt deviza după care ne 
ghidăm noi: ”Nu trebuie să fii 
extraordinar ca să începi, ci 
trebuie să începi ca să devii 
extraordinar.”

În Forever muncim 
distrându-ne și ne 
distrăm muncind!"

"
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Mocktail cu 
aloe

piersici și b
usuioc

Forever Aloe Vera Gel® 
favorizează absorbția 

nutrienților? Forever Aloe 
Peaches® combină toate 

beneficiile celui mai cunoscut gel 
al nostru cu gustul delicios și 

puterea antioxidantă a piersicilor 
bine coapte. 

Știai
că...?

Vara Forever20
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Această variantă a mocktail-ului clasic combină 
aroma dulce a piersicilor cu gustul ușor iute al 
ghimbirului. 

Amestecă timp de 30 de secunde toate aceste 
ingrediente într-un shaker. Toarnă băutura obținută 
într-un recipient de cupru, adaugă gheață, frunze 
de busuioc și o felie de lămâie verde pentru decor. 
Servește cu un pai refolosibil, din oțel inoxidabil.

g Forever Aloe Peaches®

g zeamă de lămâie 

ceașcă de bere de ghimbir 

frunze de busuioc proaspăt 

Cuburi de gheață 

85

2

15
1/2
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Monica Marcu, 
Coordonator Depozit Constanța,
Forever Living Products România

Spune-ne câteva cuvinte despre 
tine și despre cum a început 
călătoria ta în Forever România.

Îmi amintesc cu mare drag de prima 
întâlnire cu Forever, cu colegii din 
sediul central din București, cu Dora 
și Gabor Szőcs, Country Managerii 
companiei, care mi-au insuflat 
încredere și pasiune față de poziția 
pe care urma să o ocup și față de 
ce presupune activitatea și afacerea 
Forever. Am fost foarte impresionată 
de stabilitatea și amploarea 
companiei, pentru că atunci am 
înţeles ce înseamnă o companie 
integrată vertical, de la deținerea 
propriilor plantații de Aloe vera până la 
punctele de fabricație și de distribuție 
ale produselor. 

De asemenea, m-a impresionat acest 
tip de business, știam teoretic din 
facultate ce înseamnă marketing-ul 
direct, în echipă, însă în Forever 
aveam să descopăr cu adevărat 
puterea network marketing-ului și 
beneficiile financiare incredibile pe 
care le oferă celor care se implică în 
această afacere.

În ce constă activitatea ta în 
cadrul companiei?

Din ianuarie 2004 coordonez 
activitatea centrului de distribuție 
Forever din Constanța, care mi-a 
devenit ca o a doua casă și unde 
merg cu plăcere în fiecare zi. De-a 
lungul timpului, am avut parte, alături 
de colegi și de FBO, de experiențe 
frumoase, dar și de provocări, din care 
am învățat foarte multe profesional, 
dar mai ales personal. 

Forever Business Ownerii care ne 
trec pragul ne-au oferit, de-a lungul 
timpului, nenumărate exemple de 
voință, putere, lecții și povești de 
succes care ne-au hrănit energia și 
satisfacția de a lucra într-un mediu 
care pune accent pe oameni și îi 
sprijină în tot ce-și propun.

Sunt din fire o persoană deschisă și 
comunicativă, dornică să ajut, iar în 
Forever am învățat că poți face lucruri 

obișnuite într-un mod extraordinar, 
atât timp cât îți dorești să fii aproape 
de ceilalți și de nevoile lor. Toți colegii, 
din sediul central și de la celelalte 
depozite din țară, împărtășesc 
această convingere, ceea ce ne face 
să găsim împreună cele mai bune 
soluții și să evoluăm continuu. 

Împreună cu colegii mei, Răzvan și 
Valentin, avem responsabilitatea bunei 
funcționări a depozitului din Constanța 
și a unei bune comunicări cu FBO, 
cărora le oferim sprijinul nostru și 
încercăm să-i ajutăm cu tot ce știm. 
În 17 ani de Forever, am cunoscut 
oameni minunați, atât FBO, cât și 
consumatori, cu care am dezvoltat o 
relație bazată pe admirație și respect.  
Ne bucurăm să fim de ajutor cu orice 
putem, informație sau comandă 
procesată/livrată, pentru că știm că 
asta ajută la creșterea și consolidarea 
afacerii lor. De asemenea, ne bucură 
aprecierea și admirația lor și, în același 
timp, ne motivează să devenim mai 
buni în fiecare zi. 

Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Owneri? 

Anul trecut am avut parte cu toții, 
angajați și FBO, de multe provocări, 
când timp de aproape 4 luni ne-am 
mutat activitatea, aproape peste 
noapte, exclusiv în mediul online. A 
fost o schimbare bruscă, neobișnuită 
pentru noi, care interacționăm și 
comunicăm zilnic cu oamenii față în 
față. Însă am demonstrat că nu suntem 
doar un business și atât. 

Suntem o comunitate unită și am 
arătat, încă o dată, că nimic nu ne 
poate opri atunci când ne unește un țel 
comun – de a fi aproape unii de alții și 
de a ne ajuta reciproc pentru ca visurile 
Forever să meargă mai departe.

Vreau să-i felicit pe colegii mei și pe 
toți FBO pentru modul minunat în 
care au reușit să facă acest lucru. Știu 
că nu le-a fost tuturor la îndemână, 
dar asta ne-a demonstrat cât de 
adaptabilă este afacerea Forever și 
cum în situații limită avem puterea 
să ne autodepășim. Îi admir pentru 

răbdarea, pasiunea, perseverența și 
profesionalismul cu care își desfășoară 
această activitate, deopotrivă online și 
offline. 

Este o perioadă în care oamenii sunt 
mult mai deschiși la informații în ceea 
ce privește îmbunătățirea sănătății și 
posibilitatea unui venit suplimentar.  
Iar Forever România a parcurs pași 
importanți în a simplifica și a face mult 
mai accesibile procedurile de înscriere, 
sponsorizare, comandă, așa că FBO 
pot fi siguri că sunt în centrul deciziilor 
pe care colectivul Forever le ia, pentru 
a-i sprijini să promoveze și să dezvolte 
cu pasiune și profesionalism această 
frumoasă afacere. 

Este, și asta o demonstrează 
rezultatele noastre din 2020 și început 
de 2021, cel mai potrivit moment 
pentru oricine să-și construiască 
o afacere Forever! Indiferent de 
experiență, de mediul din care 
provine și de cunoștințele pe care le 
are, Forever pune la dispoziţia oricui 
instrumentele și modul de lucru de care 
are nevoie pentru a reuși. Sunt mai 
bine de 17 ani de când se scriu astfel 
de povești de succes sub ochii mei și 
sunt convinsă că în viitor vor fi mult mai 
multe. Le așteptăm cu brațele deschise 
pe toate.

Le doresc tuturor să-și prețuiască 
timpul și să fie extraordinari în 
promovarea stilului de viață Forever. Ne 
este dor de întâlnirile cu ei, din cadrul 
depozitului și de la Bussiness Day și 
abia așteptăm să ne treacă din nou 
pragul. Dar până atunci, vreau să știe 
că suntem alături de ei cu tot ce putem 
și îi sprijinim, ca de fiecare dată, cum 
știm noi mai bine.

Unul dintre puținele lucruri care nu pot 
fi reciclate este timpul irosit, așadar  
asigurați-vă că vă prețuiți timpul și că-l 
folosiţi pentru a vă urca mereu afacerea 
la un nou nivel.



Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna aprilie 2021 în 
România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 60 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB60
Valentina Chelu
Viorica & Ștefan Roșu
Silviu Ursu
Ionuț și Georgiana Stroe
Vajda Katalin
Valentin & Adriana Nițu
Ana-Maria Scobercea
Daniel & Maria Parascan
Georgiana Iulia Todoran
Mihaela Hudea
Daniel & Ligia Cifor
Andreea Gruia
Angela & Valentin Gherghe
Monica & Cristian Lepădatu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Ulbrecht Susana & Gavril
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna aprilie 2021 în 
România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 100 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB100
Liliana Berdan

Marian & Dr. Monica Costiță 
Nagy Ernő & Irma 

Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
Marius & Milentina Marcus
Zenovia Riglea
Niculina Ștefana
Maria Pop
Alexandru Duma
Vasilica Crăciun
Aurel & Veronica Meșter
Viorica & Viorel Moca
Tatiana & Florin Gonț
Nicoleta Negrescu
Marilena Culișir
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Mihaela Dorotovics
Camelia Dincuță
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Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna aprilie 2021 în 
România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 150 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB150
Loredana Gânbuțan



Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
Marius & Milentina Marcus
Zenovia Riglea
Niculina Ștefana
Maria Pop
Alexandru Duma
Vasilica Crăciun
Aurel & Veronica Meșter
Viorica & Viorel Moca
Tatiana & Florin Gonț
Nicoleta Negrescu
Marilena Culișir
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Mihaela Dorotovics
Camelia Dincuță

STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Iuliana Mirela Popescu
Smaranda Sălcudean
Niculina Ștefana
Szabó Éva
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Trușcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Ramona Vingan

STIMULENTUL 2 
Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina Doran
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Szabó József

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiș
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin
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CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit 
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina, 
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l 
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.



TOP 20 FBO

Violeta Loredana Gânbuțan
Liliana Berdan 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Nagy Ernő & Irma 
Valentina Chelu 
Silviu Ursu
Ionuț & Georgiana Stroe 
Daniel & Maria Parascan
Valentin & Adriana Nițu 
Ana-Maria Scobercea 
Vajda Katalin 
Viorica & Ștefan Roșu
Georgiana Iulia Todoran
Mihaela Hudea 
Monica & Cristian Lepădatu 
Angela & Valentin Gherghe 
Ulbrecht Susana & Gavril 
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
Andreea Gruia
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate în 
luna aprilie 2021 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever Business 
Owneri) care au acumulat cele mai 
multe p.c. non-manageriale și au 
fost Activi în luna aprilie.
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P.C. non-manageriale

Violeta Loredana Gânbuțan



Top Forever 25

foreverliving.ro    

TOP 20 FBO

TOP 20 în funcţie de 
p.c. totale realizate în luna 

aprilie 2021 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

acumulat cele mai multe p.c. 
totale și au fost Activi în luna 

aprilie.

Ionuț & Georgiana Stroe 

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe 
Aurel & Veronica Meșter 
Vajda Katalin 
Maria Pop
Camelia Dincuță 
Marius & Milentina Marcus
Romina Doran 
Gizella & Marius Botiș
Nagy Ernő & Irma 
Daniel & Maria Parascan 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Marian & Dr. Monica Costiță
Valentin & Adriana Nițu 
Liliana Berdan 
Kele Mónika 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Derzsi Etelka & Sámuel
Ramona Vingan
Tatiana & Florin Gonț 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 
2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Elena Amorăriței Iacobeni, BT Mihaela Bejinaru
Balogh Mónika Viile, SM Anita Coste
Sidonia Barbu Brașov Sorica Bolog
Daniela Beldiman Gura Ocniței, DB Lili Conache
Cristina Maria Borla Arad Sorina Delila Popa
Daniel Ciocoiu Lunca Cetățuii, IS Liliana Berdan
Alexandra Comănoiu Sighetu Marmației Liliana Tivadar
Lavinia Coverca Surlari, IF Haidița Baștavela
Stela Dinică Bragadiru, IF Violeta Loredana Gânbuțan
Anișoara Teodora Dohotaru Dângeni, BT Mihaela Bejinaru
Gheorghe Moldovan Ernei, MS Iolanda Cristina Leonte
Caius Gog Baia-Mare Ulbrecht Susana & Gavril
Raluca Roxana Grigore Zalău Valentina Somosdi
Marius Ionel Haidău Fălticeni Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Maria Cornelia Ispăsoiu Drobeta-Turnu-Severin Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Komlosi Judit Baia-Sprie, MM Ulbrecht Susana & Gavril
Iolanda Cristina Leonte Bistrița, BN Daniela Beldiman
Constanța Mihaela Lepădatu Pietroasa, VN Gheorghe Moldovan
Gabriela-Mihaela Mihuț Șiria, AR Mihaela Dorotovics
Elena Mișa Timișoara Constanța Mihaela Lepădatu
Vasilica Neagu Ploiești Dan Cristian Stoenescu
Maria Florentina Pădurariu Gârlenii de Sus, BC Maria Anastasiei
Andreea Pantea Sînmihaiu Român, TM Dina Capotescu
Ștefan Octavian Pascu Câmpina, PH Alexandra Florina Răducan
Bianca Pleșca Brașov Mihaela Parlac
Gheorghe Popescu București Gheorghe & Adelina Filip
Corina Sandu Șirna, PH Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Valentina Somosdi Câmpia Turzii, CJ Violeta Loredana Gânbuțan
Dan Cristian Stoenescu Blejoi, PH Dana Stoenescu
Alexandra Tudor Bucuresti Violeta Loredana Gânbuțan
Anca Varga Zalău Robert Varga
Ecaterina Orlovschi Briceni, Rep. Moldova Galina Ambros

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

Nume Localitate Sponsori
Alexandra Florina Răducan Câmpina, PH Tatiana & Florin Gonț

27
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Manageri Forever Business Owneri care au obținut cel puțin 120 pc în 2 luni 
calendaristice consecutive sau 150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Lorena Radu Baia Sprie, MM Alexandru Duma
Adina Carmen Surduc Buciumi, MM Georgiana Iulia Todoran
Valeria Enii Sîngereii Noi, Rep. Moldova Mariana Enii

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Ana-Maria Scobercea Săcălaz, TM Andreea Cristina Miclea

Zenovia Riglea Bacău Daniel & Maria Parascan

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



Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna aprilie

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Lilia Bivol Ialoveni, Rep. Moldova Alexandra Badea

Galina Ganea Chișinău, Rep. Moldova Lilia Bivol

Kocsis Dávid Cluj-Napoca Alexandru Malnasi

Ana-Maria Pupăză Hunedoara Nicoleta Negrescu

Ioana Frumușelu București Violeta Loredana Gânbuțan

Simona Albu Alba-Iulia Mihaela Hudea
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Supervizori Localitate Sponsori
Vadim Costețchi Anenii Noi, Rep. Moldova Galina Ganea
Ancuța Filip Năsăud, BN Claudia Gârbovan
Ana-Maria Mihaela Bădărău Iași Cristina Geanina Popescu
Cristina Geanina Popescu Valea Lupului, IS Alis Daniela Macovei
Georgiana Rolea Sibiu Ramona Pop
Antoneta Herciu Bacău Natalia-Daniela Reuțchi
Ana Stăgărescu Dumbrăvița, TM Dina Capotescu
Lidia Emanuela Bujanca Arad Mihaela Hudea
Sabina Andreea Toma Popești, VL Nicoleta Negrescu
Alina Mariana Stoica Comișani, DB Elena Nicolae
Adela Stana Ineu, AR Lidia Emanuela Bujanca
Laura Gavrilă București Ionuț & Georgiana Stroe
Amalia Diana Dragne Popești-Leordeni, IF Ionuț & Georgiana Stroe
Cristina Mădălina Burlas Năvodari, CT Alina Vasile
Raluca Alina Brînzei Vatra Dornei, SV Ionela Larisa Oprea
Balogh Anna Sărmășag, SJ Kocsis László Ildikó & Attila
Ioan Marcus Timișoara Marius & Milentina Marcus

Manageri Localitate Sponsori
Tatiana Godorogea Ialoveni, Rep. Moldova Alexandra Ostafi

Marinela & Nicolae Mihu Bacău Zenovia Riglea

Mihaela Bejinaru Dîngeni, BT Ioana Vladu

Naomi Raluca Chiriță Constanța Marian & Dr. Monica Costiță

Dina Capotescu Moșnița Nouă, TM Ana-Maria Scobercea



Calificări Globale
Supervizori Localitate Sponsori
Vadim Costețchi Anenii Noi, Rep. Moldova Galina Ganea
Ancuța Filip Năsăud, BN Claudia Gârbovan
Ana-Maria Mihaela Bădărău Iași Cristina Geanina Popescu
Cristina Geanina Popescu Valea Lupului, IS Alis Daniela Macovei
Georgiana Rolea Sibiu Ramona Pop
Antoneta Herciu Bacău Natalia-Daniela Reuțchi
Ana Stăgărescu Dumbrăvița, TM Dina Capotescu
Lidia Emanuela Bujanca Arad Mihaela Hudea
Sabina Andreea Toma Popești, VL Nicoleta Negrescu
Alina Mariana Stoica Comișani, DB Elena Nicolae
Adela Stana Ineu, AR Lidia Emanuela Bujanca
Laura Gavrilă București Ionuț & Georgiana Stroe
Amalia Diana Dragne Popești-Leordeni, IF Ionuț & Georgiana Stroe
Cristina Mădălina Burlas Năvodari, CT Alina Vasile
Raluca Alina Brînzei Vatra Dornei, SV Ionela Larisa Oprea
Balogh Anna Sărmășag, SJ Kocsis László Ildikó & Attila
Ioan Marcus Timișoara Marius & Milentina Marcus

www.foreverliving.ro
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SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro   

nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit –  suport_as400@foreverliving.ro

nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –                            
suport_contabilitate@foreverliving.ro

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 29

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;

Vă informăm că marți, 1 iunie, centrele de distributie Forever din țară și 
Sediul Central din București sunt închise.

Vă așteptăm cu drag pe foreverliving.ro pentru a plasa comenzile dorite 
în această zi, unde produsele preferate vă așteaptă 24 de ore din 24.
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Adoamnei, Nadia Manolea

Adriana Daniela, Mardale Cobadin

Agache, Lizica Navodari

Agavriloaei, Nina Forasti

Agota, Simo Baraolt

Alb, Florica Georgiana Seleus

Alecu, Laura-Mihaela Arad

Alexandra, Kirr Zalau

Alexandru, Gherghina Ivesti

Alexandru, Loredana-Elena Sighisoara

Ali, Aigul Constanta

Aliman, Lenuta Scanteia

Aluas, Rodica Bistrita

Amalia, Pancu Cabesti

Amzar, Daniel Bucuresti

Ana, Nagy Oar

Anamaria, Dobocan Zalau

Anamaria, Fluerica Botosani

Andrea, Mihaly Lazarea

Andronachi, Cristina Nisporeni, R. Moldova

Anghel, Sanda  Elena Brasov

Anita, Orosz Sarmasag

Ardeleanu, Angela Botosani

Ardeleanu, Nicoleta-Iulia Bacau

Ariton, Mirela Irina Mangalia

Arsenoiu, Alexandra Stefan Cel Mare

Arsenoiu, Vasilica Stefan Cel Mare

Asan, Dana Oradea

Askim, Iulia Sibiu

Avdei, Iacob Cluj-Napoca

Avram, Ramona Culcea

Badelita, Angela Arad

Bakos Mihaly, Imola Miercurea-Ciuc

Bakri, Camelia Lucia Cluj-Napoca

Balazs, Szabolcs Miercurea-Ciuc

Balint, Gabriel Liviu Floresti

Balint, Nora Dana Baia  Mare

Balint, Sarolta Toplita

Balint, Simona Doljesti

Balog, Andrea Stefania Baia  Mare

Banc, Iulia Cernesti

Bandi, Alexandra Madalina Oradea

Banica, Daniela Urziceni

Bara-Balazsi, Sandor-Botond Badeni

Barbu, Anca 1 Decembrie

Barbu, Dumitru-Andrei Bucuresti

Bartic, Toica Ploiesti

Bede, Tunde-Timea Oradea

Bedo, Edward Batanii Mici

Berbec, Gabriel Cazasu

Berta, Cristina Marina Bucuresti

Bigiu, Madalina Hunedoara

Biro, Vlad Satu-Mare

Blaga, Florica-Emilia Arad

Blaj, Irina Sanmihaiu German

Boata, Mihaela Arad

Bobe, Carina-Brigitte Bucuresti

Boca, Adriana Chisoda

Bodea, Corina Onesti

Bodiu, Diana Oradea
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Bodo, Sidonia Covasna

Boer, Etelca Gheorgheni

Boeroiu, Madalina Ploiesti

Boghita, Oana-Andreea Buda (Osesti)

Boitoir, Rodica  Maria Satu-Mare

Boje, Nicoleta Roxana Oradea

Bolboceanu, Tatiana Singerei, R. Moldova

Boldan, Leontina Zalau

Boldurean, Alina Bragadiru

Borostean-Varga, Oana Delia Floresti

Borsos, Bernadett Ciumani

Bot Saracut, Florica Cornelia Bucea

Bota, Daiana Siria

Bratu, Magdalena Constanta

Brefelean, Ioan Sergiu Sangeorgiu De Mures

Bruda, Dorina Cluj-Napoca

Bucsan, Violeta Topolog

Bucur, Gabriel Cluj-Napoca

Buie-Fildan, Marcela Cheriu

Bularca, Raluca Roxana Sita Buzaului

Bumbacel, Angelica Ploiesti

Bunea, Simona Teodora Cisnadie

Bureana, Emanuel Bacea

Burlacu, Gheorghita Elena Sita  Buzaului

Bursuc, Ana Suceava

Burzo, Alexandru Targu  Lapus

Buse, Daniela Navodari

Butusan, Iulia  Flavia Somcuta  Mare

Butuza, Adina Ligia Oradea

Cadar-Lumei Lavinia Sighetu Marmatiei  

Cantaragiu, Mihaela Braila

Caraman, David Maximilian Cluj-Napoca

Carmazan, Oana Bacea

Carstoiu, Mihaela Andreea Pitesti

Catalina, Parvu Voluntari

Catalina, Toma Bragadiru

Cebotari, Ana Singerei, R. Moldova

Cebotaru, Ana Maria  Loredana Galati

Ceptureanu, Daniela Cahul, R. Moldova

Cerces, Ana Catina

Chepetan, Roxana Arad

Cherciov, Carina Timisoara

Chiciudean, Andrada Ideciu De Jos

Chifiriuc, Petronela Mihalaseni

Chilimbar, Lia Madalina Bucuresti

Chirica, Irina Iasi

Chirila, Ioana Paltinis

Chis , Anuta Baia Mare

Chis, Mihaela Baia Sprie

Cine, Tiberiu Baia Mare

Ciobanu, Adina Garbovat

Ciobotaru Dobra, Reka Tg.Secuiesc

Cioineag, Mariana Stejaru

Cismar, Claudia  Daniela Sighetu Marmatiei

Ciutacu, Anica-Angelica Beius

Clapon, Roxana-Mihaela Iasi

Claudia, Man Satulung

Clipco, Dina Iasi

Clipici, Aura Arad

Coanda, Ana-Maria Craiova

Cobzariu, Margareta Valeni (Parincea)

Cocirla, Ioana Luciana Tg Jiu

Codreanu, Constanta Dragaesti-Pamanteni

Cojocariu, Adriana Florina Bucecea
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Coman, Elena Bucsani

Conea, Andreea Diana Baia Mare

Coraci, Florentina Constanta

Cornea, Daniela Galati

Coroian, Nicoleta Borsa

Cosarca, Aliona Ialoveni, R. Moldova

Costetchi, Natalia Anenii Noi,  R. Moldova

Cotelin-Bulat, Cristina Bucuresti

Cotic, Madalin Pascani

Cozea, Bianca Andreea Bucuresti

Cozma, Ion Ramnicu Valcea

Crasanoiu, Oana Loredana Beleti-Negresti  

Cretu, Maria Husi

Crisan, Floarea Sofronea

Cristea, Claudia Alba Iulia

Cristea, Magdalena Magiresti

Cristina, Radulescu Decindeni

Crudu, Ioana Chisinau, R. Moldova

Csilla-Emese, Suto Sanmiclaus

Cucosel, Ioana Andreea Baia Mare

Custura, Tatiana Cahul, R. Moldova

Dabica, Bianca Timisoara

D'Aloisio, Ioana Ligia Baia Mare

Damianu, Melania Craiova

Danila, Magdalena Bacau

Daraban, Raul Alexandru Baia Mare

Deiac, Mariana Paula Sighetu Marmatiei

Demeter, Csongor-Istvan Cluj-Napoca

Demeter, Rita Eniko Goreni

Denes, Dan Cluj-Napoca

Diana Loredana, Ostas Iercusan Maderat

Dimian, Elena Boldesti-Scaeni

Dobromir, Suzanne Voluntari

Dolha, Irina Bogdan Voda

Dragusin, Nicoleta Titu

Dragusin, Tabita Brasov

Dumitrache, Ana Claudia Alesd

Dumitre, Persida Turt

Dunea, Diana-Mihaela Iasi

Duta, Elena Malureni

Duta, Elena  Cristiana Lupesti

Eckl, Zina Brusturoasa

Eftimie, Marian-Ion Bucuresti

Elena  Florina, Ciobanu Bucuresti

Emoke-Hilda, Torok Gyurko Capusu Mare

Ene, Gina-Simona Timisoara

Eniko, Marton Ilisua

Eniko, Szanto Santimbru

Fabian, Monika Sindominic

Fat, Parasca Baia Mare

Fatu, Maria Rosiori

Ferfelea-Milandru, Andreea-Nicoleta Bucuresti

Florea, Alina Bucuresti

Florea, Ana Maria Costuleni

Florea, Ioana Botiza

Florica, Crisan Vama

Foamete, Constantina Craiova

Fociac, Florina Iasi

Fodorean, Mihaela Tureni

Fordon, Florina Cristina Bradet

Frasineanu, Alexandru Valea Ciresului

Furcila, Georgeta Braila
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Gadioi Calinescu, Raluca Catalina Bacau

Gafita, Gladiola Stefania Bacau

Gafita, Ioana Mihaela Iasi

Galben, Rodica Chisinau, R. Moldova

Gavre, Andreea Ioana Baia  Mare

Gavrilas, Raluca Diana Tiganasi

Gazzi, Dumitrina Iasi

Gheorghe, Mariana Balotesti

Gheorghita, Simona Maria Bucuresti

Gherasim, Alina Peciu  Nou

Ghereb, Gita Linda Gherla

Gherman, Monalisa Alexandra Sibiu

Ghib, Ioana Pianu De Sus

Gimbulut, Cristina Florina Cheud

Girleanu, Claudia Onesti

Girniceanu-Ionita, Oana-Mihaela Bucuresti

Giubega, Rodica Dragasni

Goja, Andrei Mocira

Gorongea, Constantin Iasi

Gorongea, Irina Iasi

Gosav, Irina Valea Lupului

Gradinaru, Daniela Matesti

Grecu, Gabriela Chisinau, R. Moldova

Grigore, Ioana Moreni

Grigore, Rodica Calarasi

Halmi, Patricia Sighetu Marmatiei

Harfas, Paul Budiu Mic

Heffler, Stefan Mihai Cluj-Napoca

Hegyi, Ibolya Targu Mures

Hincu-Labont, Adriana Capu Corbului

Hirb, Ileana Stramtura

Hoban, Andrea Adriana Baia Mare

Holhos, Amalia Zalau

Hopirtean, Lucretia Lunca Muresului

Horodinschi, Ioana Andreea Botosani

Horvat, Cristina Bacau

Horvath, Eliz Henrietta Savadisla

Husar, Nicoleta  Adriana Satulung

Iancu, Madalina Buzau

Iancu, Vali Fundulea

Ilciuc, Ecaterina Pascani

Ilciuc, Stefania Alexandra Valea Lupului

Ilie, George Bucuresti

Imbrea, Adina Elena Iasi

Inasescu, Andreea-Maria Orastie

Ioana, Minecan Unirea

Ioana, Petcu Campina

Ion, Marculeanu Caraula

Ionel, Dana Iasi

Ionescu, Laura Harsova

Ionescu, Monica Baia Sprie

Ionita, George Vasile Prejmer

Iordache, Mihaela Popesti-Leordeni

Iove, Sorina Mihailesti

Irina, Stamatoiu Scoarta

Isan, Elena Iasi

Ispas, Nicu Ineu

Istrate, Elena Bucuresti

Iuliana Maricela, Dobrea Matca

Ivan, Ancuta Mastacani

Ivanov, Ecaterina Bucuresti

Ivascu, Ana Veronica Moisei
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Ivascu, Anca Sighetu Marmatiei

Ivascu, Codrut-Stefan Lugoj

Jakabos, Laura Margareta Tg. Secuiesc

Jalba, Maria Braila

Jennnifer Johanna, Tasi Petresti

Jitianu, Iuliana Timisoara

Jitoreanu, Stela Ungheni, R. Moldova

Jurca, Mariana Resita

Jurcan, Erzsebet Sangiorgiu De Padure

Kacso, Hanga Beata Targu Mures

Kalman, Florica Oradea

Katalin, Kristaly Sandominic

Kicsi, Ioana Simona Oradea

Kiss, Norbert Corunca

Kitti-Renata, Bai Sarmasag

Kontes, Timea Sfantu Gheorghe

Koroknai, Roland Adrian Porumbesti

Kovacs, Ramona Targu Mures

Kurti, Eniko  Beata Satu-Mare

Lanczky, Antonia Somcuta Mare

Lascut, Cristina Georgiana Arad

Lazar, Marcel Dorel Sighetu Marmatiei

Lazarescu, Ana Craiova

Lazaroiu, Luminita Florentina Inotesti

Lefnic, Andreia Florentina Suceava

Lepindea, Cristina Gura Raului

Letu, Florian-Petrica Sacueni

Liliana, Barbucianu Roman

Livadariu, Monica Lunca

Livia, Bartis Lazarea

Lukacs, Monika Ghelinta

Lungu  Bucur, Maria Damuc

Lungu, Maria Magdalena Falticeni

Lupou, Gabriela Crasna

Lupsa, Nicolae Sebes

Mitca, Violeta Carjelari

Maciuca, Bogdan Brasov

Maier, Maria Manarade

Manase, Grazia Popesti-Leordeni

Manga, Diana Ciofrangeni

Manoiu, Monica Brasov

Manolache-Caplea, Maria Craiova

Manta, Eduard Mihai Targoviste

Mantu, Teodorina Tecuci

Manzu, Sandica Braila

Marchis, Dalina Petrila

Marcu, Emilia Craiova

Marcus, Patricia Satu-Mare

Marian, Daniela Falticeni

Maries, Oana Teodora Augusta Baia Mare

Marin, Monica Andreea Breaza

Marinescu, Andreea Popesti-Leordeni

Marinoiu, Florica Gheboieni

Marius  Florin, Bochis Oradea

Mariuta, Rebeca-Lidia Caransebes

Martita, Luminita Viorica Dumitra

Matache, Maria Loredana Bucuresti

Matei, Elena Bucuresti

Matesan, Alexandra Baia Mare

Matilda, Varga Satu-Mare

Melniciuc, Petronela Iasi

Mendea, Marta-Edina Tauteu
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Merchioiu, Ioana Focsani

Micle, Ioana Baia Sprie

Miftode, Achilina Falticeni

Mihaiescu, Catalin Bucuresti

Mihalcea, Georgeta Bucuresti

Mihon, Dana-Maria Turda

Miinea, Daniela Boldesti-Scaeni

Miliare, Maria Pitesti

Mirica, Denisa Ioana Bucuresti

Mititelu, Oana Rasnov

Miu, Dan Florin Bucuresti

Mocan, Cosmina Mandruloc

Mocan, Emima Damaris Dej

Mocanu, Vasile Gabriel Constanta

Moldovan, Ramona Angela Sighetu Marmatiei

Monica, Scanteie Dealu Morii

Monika, Acs Praid

Morar, Adina Marghita

Morar, Maria Cluj-Napoca

Munteanu, Ana  Maria Bacau

Munteanu, Maria Madalina Piatra-Neamt

Muresan, Ovidiu  Ioan Baia Mare

Musat, Doina-Marilena Braila

Nagy Vitalyos, Maria Kinga Tg. Secuiesc

Nazarie, Alexandru Voluntari

Neacsa, Elena Calafat

Neagoe, Cristian Craiova

Nebunu-Predeteanu, Lucia-Maria Bucuresti

Negoita, Angela Baia Sprie

Negut, Steluta Bucuresti

Nica, Ana Trestieni

Nicoleta, Spataru Buda (Aricestii Rahtivani)

Niculae, Marioara Bucov

Nicut, Izabela Valea Iasului

Nistor, Alexandru Bragadiru

Nitoaia, Andrei Cluj-Napoca

Novac, Mariana Baia  Mare

Obada, Bogdan Botosani

Obancea, Georgeta Teodora Ghimbav

Ochian, Raluca-Maria Brosteni

Ochis, Adriana Beliu

Okanyi, Erika Targu Mures

Olah, Ioan Zalau

Olteanu, Geta Ploiesti

Onaca, Iuliana Zalau

Orzan, Elena Constanta

Padurariu, Delia Alexandra Garlenii De Sus

Pana, Catalina Urlati

Panainte, Doina Florentina Bucuresti

Parau, Diana Roberta Satu-Mare

Pascu, Ileana Victorita Cluj-Napoca

Pasti, Luminita Craiova 

Paun, Bogdan Iasi

Paun, Paul-Stelian Sanandrei

Peter, Kinga Vlahita

Petho, Herta Sfantu Gheorghe

Petre, Mihaela Bucuresti

Petrin, Lavinia Ghiroda

Petronela, Apreutesei Andrieseni

Petrusel, Adela-Maria Bistrita

Pieszczoch, Elvira Siret

Pisnei, Mihaela Brasov
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Pisnei, Neculai Brasov

Pisticiuc, Petronela Kogalniceni

Placinta, Iraida Ialoveni, R. Moldova

Pociovalisteanu, Raluca Mariana Giroc

Pomian, Danut Florin Baia Mare

Pop, Alexandra Baia Mare

Pop, Antoniu Timisoara

Pop, Daniel Petru Beclean

Pop, Denisa Alexandra Sancraiu De Mures

Popa, Liana Oradea

Popa, Tania Baia Mare

Popescu, Irina Madalina Voluntari

Porumboiu, Elena Sorina Targoviste

Precup, Jolan Piroska Oradea

Procopisin, Cornelia Briceni, R. Moldova

Prodan, Alexandra-Mihaela Cisnadie

Prostire, Ruxanda Probota

Purtan, Estera Arad

Put, Dinu Alexandru Plopis

Put, Doina Baia Mare

Radu, Claudiu Baia Sprie

Radu, Mariana Baia Sprie

Radu, Patricia Baia Sprie

Raluca, Iusco Sighetu Marmatiei

Rebeca, Monica Brasov

Rednic, Crina Liliana Ocna Sugatag

Rementov, Aliona Cantemir, R. Moldova

Renata, Zsogon Ojdula

Rizescu, Cristian Florin Bucuresti

Roatis, Daiana Ioana Lipau

Roman, Beatrice-Virginia Movileni

Roncea, Nicoleta Cristina Selimbar

Ropan, Madalina Marcela Arad

Rusu, Mariana-Andreea Slobozia (Stanisesti)

Rusu, Stefania Banu

Rusu, Valeria Chisinau, R. Moldova

Sabadus, Luisa Teius

Salcianu, Mihai Husi

Santa, Terezia Baia Sprie

Sarau, Loredana Pietroasa

Sarlea, Gabriela Sibiu

Sarouji, Abdul Karim Bors

Sasarman, Sergiu Baia Mare

Savonea, Liliana Izvoarele

Scriminti, Jenica Oradea

Setache, Simona Adriana Navodari

Sida, Marius Ovidiu Arad

Siko-Barabasi, Sandor Valea Crisului

Simionescu, Geanina Camelia Constanta

Simo, Mercedesz Targu Mures

Slabu, Andreea Cristina Targoviste

Sofrone-Petre, Raluca Constanta

Soponar, Adina Farcasa

Spinu, Galina Ialoveni, R. Moldova

Stagarescu, Cosmin-Ionut Dumbravita

Stan, Rodica Raciu

Stanca, Madalina Eliza Schitu Golesti

Stanila, Paula Alexandria

Steau, Olga Carmen Alba  Iulia

Stefan, Georgiana Hurdugi

Stefan, Marian Constanta

Stelea, Alexandra Oana Bucuresti
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Stepan, Ionela Olimpia Arad

Steri, Ionuta Vintileasca

Sterian, Jenel Bucuresti

Sterian, Rebeca Bucuresti

Stircu, Adriana Erbiceni

Stoian, Elena Orhei, R. Moldova

Stoian, Loredana Maria Pitesti

Stoicovici, Biliana Resita

Sucher, Ana Elena Bucuresti

Sula, Maria Ialoveni, R. Moldova

Sulea, Alexandra Halchiu

Suranyi, Andrea Babesti

Susca, Georgian Vasile Timisoara

Szarvadi, Andrea Tg. Secuiesc

Szentesi, Zsuzsanna Gabriella Viisoara

Szentgyorgyi, Andras Jozsef Miercurea Nirajului

Szlafkay, Kinga Oradea

Tamas, Ferencz Odorheiu Secuiesc

Tanasa, Daniela Falticeni

Tarnovschi, Daniela Bucuresti

Tatiana, Bolfa Bahna

Tent, Mihaela Iuliana Oradea

Terzi, Carmen-Elena Galati

Ticarat, Denisa Nicoleta Tasad

Tijssen, Roxana Campulung

Tilca, Manuela Timisoara

Timis, Maria Bogdan Voda

Timofte, Denisa Cisnadie

Toma, Elena Popesti

Tomsa, Daniela Botiza

Tomsa, Maria Cecilia Calinesti

Tripa, Mihaela Delia Arad

Tudor, Manda Bucuresti

Tuica, Abigaela Arad

Turcu, Irina Constanta

Ungur, Crina Cluj-Napoca

Ungur, Daniela Magdalena Vladimirescu

Ungvari, Csilla Erika Doroltu

Urs, Denisa Margina

Ursachi, Loredana Iasi

Ursu, Rodica Bacau

Vaduva, Daniela Comarnic

Vaida, Elisabeta Craidorolt

Varga, Rita Seini

Vas, Csilla Miercurea-Ciuc

Vasiliu, Simona Galati

Vicol, Daiana Timisoara

Vintila, Mihaela Diana Pascani

Vintila, Nicoleta Bragadiru

Viorica, Vaman Gheorgheni

Visovan, Lenuta Sighetu Marmatiei

Vlad, Andra-Liliana Razvad

Vladucu, Cristina Bucuresti

Voinea, Roxana Salcioara

Vornicu, Daniela Iasi

Vrabie, Carmen Botosani

Zahariuc, Andreea Vaslui

Zdritea, Nicoleta Adina Arad

Zolyomi, Agota Targu Mures
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