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2 Forever Proud

Iubește ceea ce faci, ți s-a oferit 
abilitatea unică de a schimba 
în bine viețile altor oameni.”

− REX MAUGHAN
Fondator FLPI 



foreverliving.ro

Acum e rândul nostru să-i inspirăm pe cei din 
jur şi de pretutindeni. Iar primăvara asta e timpul 
ideal pentru renaştere, creaţie, desfăşurare. 
Pentru o motivaţie proaspătă, la fel cum e seva 
care face pomii să înflorească. O motivaţie 
dinăuntrul nostru, căci aceasta e cu adevărat 
durabilă şi rodnică.

Suntem foarte aproape de momentul când 
ne vom revedea fără să mai fim despărţiţi de 
monitoare. Merită să ne pregătim temeinic, să 
venim fiecare dintre noi cu tolba plină. Cei care 
sunteţi de mai multă vreme în Forever ştiţi că 
nimic nu se compară cu atmosfera vibrantă de la 
aceste întâlniri faţă în faţă. Celor noi vă promitem 
că va fi o experienţă formidabilă.

Să ne adunăm în aceeaşi sală cei care 
împărtăşim aceleaşi valori, aceeaşi viziune. 
Asemenea clipe nu sunt doar de neînlocuit, sunt 
irezistibile.

Până atunci fiţi alături unii de alţii în toate felurile 
posibile azi şi mai ales arătaţi-le oamenilor că ei şi 
visurile lor contează. Oferiţi atenţie, sprijin, instruire, 
încurajare. Şi mai presus de orice – iubire.

Să aveţi o primăvară bogată în reuşite şi bucurie,

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

Aşteptăm să vină primăvara. Cu nerăbdare 
şi cu speranţa care ne dă bucuria anticipării. 
Ştim că o să ne încărcăm de energie şi 
o nouă putere. O să primim un impuls 
formidabil pentru a construi tot ce avem în 
plan pentru anul acesta.

E unul din motivele pentru care ne place foarte 
mult perioada care urmează. Mai ales că înainte 
să crească temperatura în termometre şi să avem 
zile cu soare şi copaci înmuguriţi, în inimă deja 
se face primăvară. Pentru că, aşa cum se zice, 
iubirea pluteşte în aer.

De la Valentine day la Dragobete, 1 Martie şi 8 
Martie e un drum în care o sărbătorim şi o trăim 
în mai multe feluri. Dar oricare e modalitatea prin 
care ne bucurăm de ea şi o dăruim celorlalţi, 
avem acelaşi crez: „Puterea Forever este puterea 
dragostei”.

Afirmaţia aceasta a mişcat sufletele a milioane 
de oameni. Le-a dat încredere şi dorinţa de a 
se alătura stilului nostru de viaţă şi de afacere. 
Sunt cuvintele pe care ni le spunea adesea Rex, 
fondatorul companiei.

El spunea întotdeauna ce simţea şi acţiona în 
deplină armonie cu sentimentele şi ideile sale. Aşa 
a insuflat generaţiilor de FBO valorile care pun omul 
mai presus de orice. Omul din echipă, omul care 
caută o soluţie pentru un trai liber şi prosper, omul 
care învaţă să-şi protejeze sănătatea.

DRAGOSTEA PLUTEŞTE ÎN AER

Mesajul Country Managerilor 3

foreverliving.ro



Locul întâi la puncte non-manageriale în 2021 ne aduce o mare satisfacție şi, în acelaşi timp, 
înseamnă şi o mare responsabilitate. Este o confirmare a faptului că suntem pe drumul bun, ceea ce 

atrage după sine responsabilitatea de a-i ajuta pe cei care doresc să-l parcurgă împreună cu noi. 

De aceea anul acesta avem ca obiective realizarea nivelului de Senior Manager şi a celorlalte două 
programe stimulative de merit - Global Rally şi Chairman’s Bonus. Totodată, un alt obiectiv foarte important 
în echipă  este realizarea programului de Eagle Manager de către doi dintre Managerii noştri. 

Ştim că putem atinge aceste obiective şi, de fapt, avem convingerea că oricine poate atinge orice 
obiectiv îşi propune dacă aplică perseverent şi consecvent cele cinci acțiuni necesare în afacerea Forever: 
consumul produselor, promovarea produselor, sponsorizarea, realizarea activului şi accesarea tuturor 
programelor stimulative de merit. 

Nu ştim exact în ce punct al afacerii noastre ne veți găsi anul viitor pe vremea aceasta, dar cu 
siguranță vom ține aproape şi vom fi statornici în acţiunile noastre pentru că viitorul Forever sună 

întotdeauna bine!
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4 Succes Forever

TOP 3 FBO la p.c. non-manageriale 

Silviu & Otilia Ursu, 
Eagle Manageri

în 2021

Anul 2021, cel mai bun an Forever de până acum! Greu de crezut? Nu şi pentru 
ei. Reuşitele extraordinare dintr-o perioadă care ne-a pus pe toți în fața a 
nenumărate provocări i-au propulsat în topul celor mai buni Forever Business 
Owneri din România. 

Suntem #foreverproud de ei, iar topurile actuale ne demonstrează că poți să 
ajungi numărul 1 în Forever România şi dacă e prima oară în 23 de ani când 
reuşeşti această performanță, şi dacă ai pornit pe acest drum în urmă cu doar 6 
ani. Dar şi să faci parte din aceste topuri 23 de ani… la rând. Orice este posibil 
în Forever, iar tu eşti următorul care ne poate dovedi asta.

Ne-am tot întrebat dacă nu s-au confruntat şi ei cu dificultățile pandemiei, la fel 
ca noi toți. Ba da, dar au găsit metode de a transforma provocările, obstacolele 
şi valurile de veşti nefavorabile în ingrediente ale succesului.  Nu înseamnă că 
le-a fost uşor. Dar cum le-a fost? Cum au reuşit şi ce înseamnă, de fapt, aceste 
reuşite în ecuația anului 2022? Aflăm chiar de la ei.

Secretele celor mai bune 6 
afaceri Forever din România

Vă bucurați de rezultate extraordinare, iar afacerea dumneavoastră 
e pe un trend ascendent lună de lună. La ce performanțe sau în 
ce punct al afacerii vă vom regăsi în 2022, pe vremea aceasta? 
Suntem convinși că veţi continua să creșteți.   



 
La început, pentru mine a fost foarte important să devin liberă şi independentă financiar şi mi-am 
dat seama că aici pot să obțin mult mai multe decât oriunde altundeva. Iar când am început să 

construiesc echipa, deja nu mai era vorba doar despre mine, era şi despre ei. Este datoria mea ca lider 
să formez lideri. Creşterea din 2021 a venit după câțiva ani buni de muncă, în urma lucrului cu echipa - 
fac cu ei ce fac şi eu individual: îmi măresc lista de prieteni, vorbesc cu oameni noi, fac follow-up up, fac 
prezentări de business şi de produse. La început am făcut şi eu greşeala să încerc să conving oamenii că 
e cea mai frumoasă afacere, însă oamenii trebuie inspirați prin rezultate. 

Este important să nu ne aşteptăm şi nici să măsurăm "succesul" după un an de activitate. Eu consider 
că în Forever rezultatele care te aduc în aceste topuri apar după 3, 5 ,9 ani. Răbdarea este cheia. Cu 
oamenii din echipă, cu tine. Şi în plus ai nevoie de încrederea că o să-ți iasă. Trebuie să dai încredere 
echipei că şi ea o să reuşească. Noi punem preț pe calitate, nu cantitate - căutăm acei 5 oameni cheie 
cu care să lucrăm, oameni care vor să facă, oameni care lucrează şi sunt perseverenți. 

2022 pentru mine este un an cu focalizare asupra Recrutării şi Fidelizării, pentru că vreau să ajut cât 
mai multe persoane să devină independente şi să aibă încredere în ele. Deja lucrăm la strategia de 

creştere a echipei de Manageri, pentru că îmi doresc ca la final de an să am cel puțin 3 Senior 
Manageri în  structură şi calificați la toate stimulentele Forever.

5Succes Forever

A trebuit să facem schimbările necesare pentru a ne conforma situației actuale. Întotdeauna este 
important să ne adaptăm şi să facem ceea ce funcționează şi nu ce ne dorim sau ce ne convine.

Ca să reuşeşti, trebuie să iubeşti oamenii şi să te asiguri că ții echipa aproape. Nu putem conduce echipa 
dacă depindem de ea, aşa că lucrăm pe mai mult de zece linii inferioare diferite, acesta fiind şi motivul 
pentru care rulajul de peste 100 p.c. lunar este constant.

În loc de motivare, noi inspirăm echipa şi liderii prin exemplul propriu. Zilnic facem munca de bază - 
contactăm, recrutăm, pornim la drum oamenii noi, fidelizăm clienți, ținem prezentări şi training-uri şi 
facem dezvoltare personală. 

În ultimii ani, avem creştere continuă şi asta ne confirmă că ceea ce facem funcționează. În 2022, 
cu siguranță mergem înainte cu acelaşi ritm şi cu multă dăruire, ca să ajutam cât mai mulți 

oameni să-şi împlinească visul.

Nagy Erno & Irma, 
Senior Eagle Manageri & membri KLC
De 16 luni consecutiv în Club 100 și de la an la an urcați pe treptele 
topului celor mai buni business builderi Forever. Cum ați reușit să 
împăcați această creștere cu ceea ce trăim în jurul nostru astăzi și 
cum aveți de gând să cuceriți și 2022?

Loredana Gânbuțan, 
Soaring Manager, calificat Eagle
Dacă vei ști de ce, vei ști și cum, spuneai chiar tu într-un interviu 
Forever, acum ceva timp. Ești printre cei mai buni business builders 
din România -  E momentul să ne spui de ce și cum.

foreverliving.ro
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6 Succes Forever

TOP 3 FBO la p.c. totale
în 2021

Viziunea noastră este mai întâi despre echipa noastră şi apoi despre fiecare persoană cu care noi 
lucrăm! Avem mii de visuri de îndeplinit şi suntem parte din aceste visuri în fiecare zi. În primul rând pentru 
asta lucram - pentru mamele minunate care visează să fie ele cele care ghidează paşii copiilor lor, soțiile 
care visează să îşi aducă soții care lucrează în afara țării acasă, familiile care visează la un cămin nou, o 
maşină mai bună, o vacanță de vis sau şcoli mai bune pentru copii. Cu fiecare astfel de vis care devine 
realitate în echipa noastră, şi pe care îl realizăm împreună, sărbătorim şi succesul nostru! 

Numărul 1 este doar premiul pentru asta şi este meritul fiecărui om care alege să îşi pună visurile în 
palmele noastre. Noi, echipa noastră de vis, şi voi, facem o treabă grozavă împreună şi aducem 

soarele pe fiecare stradă care ne dă voie! Vă iubim!

Ionuț & Georgiana Stroe, 
Soaring Eagle Manageri & membri KLC
Aveți o viziune clară, bine conturată, cu care doborâți anual recorduri 
în viața voastră Forever. Sunteți numărul 1 în România la p.c. totale, 
calificați la peste 5000 p.c. la #FGR22, sunteți Eagle Manageri și v-ați 
adăugat încă un cec Chairman’s Bonus în palmares – totul în 2021. 
Cum transmiteți această viziune măreață echipei și cum faceți din ea 
un obiectiv comun?  

Prezența mea de atâția ani  în topurile Forever România înseamnă dezvoltare şi rezultatul muncii 
noastre în echipă şi cu echipa. Este un proces de creştere, bazat pe un şir de instruiri, muncă 

perseverentă, investiție în dezvoltarea oamenilor din echipă, evenimente, exemplu personal, atitudine 
corespunzătoare. Acesta este secretul succesului. Trebuie să inspiri, să întăreşti credința omului şi să-l 
conduci exact acolo unde-şi doreşte. Creşterea mea se bazează pe un citat celebru pe care îl am mereu ca 
reper – “Poți obține orice îți doreşti în viață, dacă ajuți suficient de mulţi oameni să obțină ceea ce-şi doresc”. 

Şi încă un lucru – să nu eziți niciodată să faci munca de bază. Să faci şi tu exact ce vrei ca oamenii tăi să 
facă. Şi s-o faci cu mare entuziam, indiferent la ce nivel eşti în Planul de Marketing. Merită să conştientizezi 
că dacă visezi singur este doar un vis personal, dar dacă mai mulți oameni visează împreună, devine un vis 
comun şi acesta e izvorul succesului. 

Dacă aş fi la început de drum acum, aş porni cu mai multă încredere în faptul că afacerea Forever e cea 
mai bună oportunitate din lume. Aş fi conştientă pe deplin că oamenii au nevoie de oferta noastră; ei  

caută libertate, siguranță, sănătate, independență financiară, o comunitate entuziastă, săritoare – 
exact ce oferim noi.

Vajda Katalin, 
Soaring Manager & membru KLC
Sunteți o prezență constantă în topurile celor mai buni FBO din 
România, an de an. Ce înseamnă aceasta reușită pentru dumneavoastră 
și ce mesaj aveți pentru cei aflați la început de drum, care sunt (încă) 
departe de acest obiectiv? Dacă mâine ar trebui s-o luați de la capăt în 
afacerea Forever, la ce abilitate ați lucra cel mai mult?
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Pasiunea de a continua, după 23 de ani de activitate Forever, este dată de convingerea că ceea ce 
facem este spre folosul oamenilor, că suntem într-o companie pentru viață şi că atât sănătatea, cât 

şi bunăstarea sunt drepturi la care orice persoană trebuie să aibă acces. 

Forever este un dar pe care vrem să-l împărtăşim cu mult mai mulți oameni decât am reuşit până acum. 
Din echipa noastră fac parte oameni excepționali, care încă sunt pe drumul către viața pe care şi-o 
doresc şi pe care vrem să-i ajutăm să ajungă acolo. Calitatea înaltă a produselor, generozitatea planului 
de marketing, viețile transformate, comunitatea şi calitatea relațiilor din cadrul echipei noastre sunt 
motivele principale pentru care considerăm că activitatea unui lider este de neoprit, indiferent de vremuri 
şi provocări.

În concluzie, avem o Viziune, o Pasiune, o Misiune care continuă alături de companie şi de cei cu care 
împărtăşim aceleaşi valori. Mulțumim colaboratorilor şi liderilor loiali care au înțeles că viața este mai mult 
despre a fi, a contribui şi a trăi cu sens, iar apoi vei avea implicit toate celelalte lucruri care îţi sunt de 

trebuinţă. 

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să putem fi o familie, o soluție şi o inspirație pentru 
cei care au nevoie.  

Aurel & Veronica Meșter, 
Diamant Manageri & membri KLC
De 23 de ani, sunteți fără întrerupere în topul celor mai buni FBO 
din România. V-ați construit și construiți zilnic o viață minunată 
– aveți libertate financiară, independență, un nivel de trai 
satisfăcător. Ce vă motivează în continuare să fiți în top? 
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Produsul lunii

dovada că 
pielea ta este 
iubită zi de zi

    Aloe 
Body Lotion -



9
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Produsul lunii

Suntem în plină sărbătoare a iubirii Forever şi la doar câteva zile 
distanță de perioada în care celebrăm femeile. De aceea, am ales 
drept produs al lunii februarie unul care adoră fiecare tip de piele, 
fiecare femeie în parte. 

Indiferent că vrei să-ți dăruieşti un moment zilnic 
de răsfăț sau să faci un cadou persoanei dragi 
din viața ta, Aloe Body Lotion are tot ce-i trebuie 
să devină cadoul ideal.

Tot ceea ce facem în Forever, facem din dragoste 
pentru oameni. Orice produs pe care îl lansăm 
este creat cu gândul la voi, consumatorii noştri.

Vă este de folos, este suficient de bun şi dacă da, 
cum îl facem să fie şi mai bun? Ce ingrediente 
sunt în tendințe? Cum putem pune în valoare şi 
mai mult gelul de Aloe vera în produsele noastre? 

Cu toate aceste întrebări în minte, am creat noul 
Aloe Body Lotion – modul perfect de a-i arăta 
corpului tău că îl iubeşti. Catifelată – nu doar 
pielea, ci şi loţiunea – uşoară, hrăneşte intens 
şi îi oferă toate ingredientele necesare pentru a 
străluci de sănătate.
 

Știai că:
 � … pielea este cel mai mare organ al corpului, 

acoperă o suprafață întinsă pe 2 metri pătrați 
(multă zonă de îngrijit, nu-i aşa?) şi cântăreşte 
15% din greutatea corpului?

 � … este recomandat să foloseşti un scrub sau 
exfoliant o dată, de două ori pe săptămână 
(sau mai frecvent, în funcție de piele), deoarece 
ajută la îndepărtarea celulelor moarte şi 
la absorbția mai rapidă şi mai profundă a 
ingredientelor din loțiunea de corp?

 � … excesul de cafeină poate contribui la 
uscarea pielii?

 � … dermatologii recomandă utilizarea zilnică a 
unei creme de corp? 
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Adaosul de ulei de macadamia face din Aloe 
Body Lotion o alegere ideală pentru pielea uscată 
şi matură, datorită conținutului său ridicat de acid 
palmitoleic, care favorizează aspectul sănătos al 
epidermei. 

Dar această loțiune nu este doar pentru 
persoanele cu piele uscată sau matură. Forever a 
creat formula fără silicon pentru orice tip de piele, 
de la cea normală până la cea uscată, adăugând 
ingrediente precum hialuronatul de sodiu, care 
formează o barieră protectoare la nivelul pielii şi 
ajută la reținerea umidității. 

Aloe Body Lotion are, de asemenea, o aromă 
subtilă, revigorantă, cu ingrediente florale uşoare, 
care este pe placul oricui.

Ingrediente 
cheie:

gel pur de 
Aloe vera

ulei de 
argan

esteri de ulei 
de jojoba

ulei de 
macadamia

Beneficii 
cheie:

 � Favorizează hidratarea pielii

 � Menține pielea catifelată

 � Protejează bariera naturală de 
hidratare a pielii

 � Menține aspectul tânăr şi sănătos 
al pielii

 � Se absoarbe rapid în piele, lăsând 
o senzație mătăsoasă, non-grasă

 � Nu conține gluten

 � Iubită de vegetarieni şi vegani

 � Certificată IASC, Kosher, Halal, 
PETA

De ce Aloe Body Lotion?
Aloe Body Lotion, crema hidratantă pe care o 
poți folosi zi de zi, face ca pielea să se simtă 
netedă, hidratată şi sănătoasă. Formula noastră 
uşoară se absoarbe foarte rapid pentru a oferi, 
aproape instantaneu, beneficiile din ingredientele 
prețioase pe care le conține.

Am ales gelul pur, concentrat, din interiorul frunzei 
de aloe, ca ingredient principal (ca în multe dintre 
produsele Forever) şi l-am combinat cu uleiuri şi 
extracte vegetale valoroase, pentru a pune cele 
mai puternice ingrediente din natură să lucreze în 
favoarea pielii tale.  

Aşadar, gelul de aloe constituie baza ideală 
pentru formula noastră, hidratând pielea şi 
menținându-i aspectul tânăr şi sănătos. Uleiul 
de argan conține vitamina E şi acizi graşi care 
ajută la catifelarea pielii, în timp ce esterii din 
uleiul de jojoba contribuie la păstrarea fermității şi 
elasticității cutanate.
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Părerile consumatorilor:
“Am aşteptat-o de 
ceva timp, tocmai 
pentru că aflasem 
că e un produs 
nou lansat în lumea 
Forever, conceput 
după ultimele 
standarde şi cu cele 
mai noi ingrediente 

şi sunt extrem de mulțumită. Ador faptul 
că n-are un miros intens şi se absoarbe 
imediat, deoarece nu-mi place să-mi simt 
pielea încărcată. Pot spune că am cea mai 
modernă şi în trend rutină de îngrijire a pielii. 
Şi simplă, deoarece timpul este prețios.” 
(Ioana F.)

“Primul lucru, 
atunci când am 
auzit că s-a lansat 
în România, a 
fost să mă uit la 
ingrediente. Mă 
bucur că Forever îşi 
menține standardele 
de calitate la nivelul 
la care ne-am 
obişnuit – primul ingredient este gelul pur 
de Aloe vera, ceea ce înseamnă că este în 
cea mai mare concentrație în produs, apoi 
componența include şi uleiul de argan, atât 
de prețios, sau de  jojoba ori macadamia 
–  ingrediente de top. Şi faptul că nu are 
silicon este un super bonus. Mulțumesc, 
Forever.” (Elena A.)

“Este atât de 
delicată cu pielea… 
Sunt sigură că-i ofer 
corpului meu tot ce 
este mai bun. Ador 
mirosul subtil şi am 
studiat să văd dacă 
pielea se menține 
hidratată şi catifelată 

a doua zi după folosire – da, în sfârşit, am 
descoperit produsul pe care pielea mea îl 
adoră. Şi odată cu ea, şi eu.” (Miruna H.)

Când simți nevoia de o loțiune de 
zi cu zi care lasă pielea moale şi 
mătăsoasă, dar niciodată grasă, 
asigură-te că ai la îndemână Aloe 
Body Lotion. Este perechea perfectă 
pentru Aloe Body Wash, un gel de 
duş care susține sănătatea pielii şi îți 
oferă senzația de prospețime pe care 
vrei să o menţii după fiecare duş.
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Calificări Forever

Între 10 şi 15 mai 2022, ne vom reuni laolaltă cu toți calificații la FGR22 şi 
Chairman's Bonus în inima luxosului Abu-Dhabi. Ne reîntâlnim după doi ani în care 
am avut parte doar de evenimente online şi pregătim momente extraordinare, 
surprize inedite şi o atmosferă care se va resimți în toate colțurile planetei.

   Felicitări calificaților   la Raliul Global &     
      Chairman’s  Bonus 2022

Gizella & Marius Botiş
Valentina & Marius Chelu
Marian & Dr. Monica Costiță
Camelia Dincuță
Romina & Cristian Doran
Marius & Milentina Marcus

Aurel & Veronica Meşter
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

5.000 p.c.

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Alexandra Dănilă
Derzsi Etelka & Sámuel
Gajdo Olivia
Loredana Gânbuțan
Tatiana Gonț
Andreea Gruia
Sefora & Daniel Herbei
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roşu
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Iuliana Mirela Popescu
Smaranda Sălcudean
Elena & Corneliu Stochiță
Ulbrecht Susana & Gavril
Ramona Vingan

Ionuț & Georgiana Stroe

(în ordine alfabetică, în funcție de nivel)



Camelia Dincuță

Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nagy Ernő & Irma
Valentin & Adriana Nițu
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Niculina Ştefana
Vajda Katalin

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica Crăciun
Marilena Culişir
Cristiana & Eugen Dincuță
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Rafael-Valer Loghin
Marius & Milentina Marcus
Constanța & Dănuț Mei-Roşu

Aurel & Veronica Meşter

   Felicitări calificaților   la Raliul Global &     
      Chairman’s  Bonus 2022

13

foreverliving.ro

Calificări Forever

Le urăm mult succes în continuare, la şi mai multe calificări la evenimentele globale 
şi abia aşteptăm să le sărbătorim reuşitele pe marea scenă a Raliului Global.

Suntem #ForeverProud de calificații din echipa României la #FGR22 & 
Chairman’s Bonus, care se vor bucura de recunoaştere la nivel mondial, de 
aplauze care vor răsuna în mii de case şi de bucuria de a fi parte dintr-un 
eveniment cu adevărat special.

(în ordine alfabetică, în funcție de nivel)
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„Mă îndoiesc, deci gândesc; gândesc, deci exist” afirma, în secolul al XVII-lea, 
filosoful francez René Descartes. Altfel spus, cel care cugetă că se îndoieşte 
trebuie să şi existe. Lăsând la o parte filosofia, observăm în zilele noastre un 
fenomen oarecum contrar: oamenii ştiu, nu se mai îndoiesc de convingerile lor. 

Lucrurile sunt gândite în alb 
sau negru, uitând de infinitatea 
de nuanțe dintre cele două 
extreme. Opiniile nu pot fi decât 
contrare, pe diverse teme legate 
de viața de zi cu zi. Iar de aici 
rezultă o polarizare, nu tocmai 
benefică, a societății.

Potrivit afirmației din titlu, pentru 
a exista, pentru a evolua, 
trebuie să te şi îndoieşti. Pentru 
că, fără asta, nu poți înțelege şi 
adopta situații noi, nu ai acces 
la paşii următori, la progres. 
Iar fenomenul acesta e foarte 
prezent în lumea afacerilor.

Rezultatele tale ca FBO depind 
în mare măsură de abilitatea 
de a schimba opinii, de a 
convinge oamenii, de a le 
construi o imagine pozitivă 
asupra produselor şi afacerii 
Forever. De multe ori însă te 
loveşti de bariera unor concepții 
prestabilite, pe care e greu să le 
modifici. 

Clienții tăi potențiali nu sunt 
dispuşi să regândească 
aceste opinii fixe. O fac 
de cele mai multe ori din 
comoditate cognitivă (e mai 
uşor să-ți păstrezi vechile idei 

şi să trăieşti conform cu ele) 
sau din frică (dacă-ți schimbi 
punctele de vedere, lumea riscă 
să devină impredictibilă şi e 
posibil să ai parte de surprize 
neplăcute). 

De aceea, o parte dintre cei pe 
care doreşti să-i sponsorizezi 
spun nu oportunității Forever. 
Cum poți totuşi ajuta 
oamenii să-şi schimbe 
convingerile?

O soluție eficientă este metoda 
interviului motivațional. 
Conform celor de mai sus, 
este foarte greu, uneori chiar 

Dubito, ergo cogito; 
cogito, ergo sum
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imposibil, să reuşeşti să 
schimbi opinii şi păreri deja 
formate. O poți face doar dacă 
respectiva persoană ajunge 
să se îndoiască de propria 
convingere. 

Iar această îndoială trebuie 
să vină din interior: omul 
trebuie să-şi găsească singur 
argumentele. Cum poți face 
asta? Punând întrebările 
potrivite şi adoptând o atitudine 
complet non-combativă. 

Atunci când aplici metoda 
interviului motivațional, este 
important să laşi la o parte 
mândria. Obiectivul nu este să-l 
convingi pe celălalt că punctul 
tău de vedere este cel corect. 
Atitudinea ta inițială este de 
curiozitate şi modestie.   

Apoi, pe parcursul discuției, ține 
minte că nu eşti acolo pentru 
a-i spune celuilalt ce să facă, ci 
mai degrabă pentru a-i reflecta 
opiniile, precum o oglindă, 
astfel încât el să ajungă să-şi 
reexamineze convingerile şi să 
întrevadă noi posibilități. Pentru 
a ajunge la acest rezultat:

Pune întrebări deschise. 
Sunt cele la care nu se poate 
răspunde cu da sau nu. 
„Cum îți vezi viitorul?”, „Ce te 
motivează dimineața să te dai 
jos din pat?”, „Care sunt cele 
mai importante lucruri din viața 
ta?”

Abordează o atitudine de 
curiozitate sinceră. Întrebările 
tale nu au în spate o agendă 
ascunsă. Nu-şi propun să 
convingă, să ajusteze păreri 
sau să recomande schimbări. 
Ele sunt menite doar să 
construiască scena pe care 
cealaltă persoană să se poată 
manifesta plenar, să se poată 
exprima complet. 

Ascultă activ. Uită propriile 
opinii şi suspendă tendința de a 
judeca. Acordă interlocutorului 
întreaga ta atenție şi arată că 

înțelegi ce ți se spune. Fă-l pe 
celălalt să se simtă inteligent, 
să-i fie bine când vorbeşte, ca 
şi cum s-ar destăinui. 

Atunci când oamenii au ocazia 
de a discuta deschis, de a fi 
ascultați cu atenție, sunt şanse 
mari să-şi descopere, în interior, 
păreri şi gânduri noi. 

Fă un rezumat. Spune-i 
celuilalt ceea ce ai reținut din 
discuție, fără să forțezi punctele 
tale de vedere. Verifică dacă 
ai interpretat ceva greşit sau 
dacă ți-a scăpat ceva. Iar la 
final întreabă-l ce părere şi-a 
format şi dacă are de gând 
să facă ceva în urma discuției 
respective. Din nou, fără a forța 
înscrierea sau achiziția unui 
produs. 

Dacă la încheierea interviului 
motivațional ai reuşit o fisură, 
dacă l-ai făcut pe celălalt să se 
îndoiască pe alocuri de propriile 
convingeri, ți-ai atins obiectivul. 
De multe ori, oamenii opun la 
început rezistență nu pentru 
că nu cred în argumente, 
ci pentru că nu vor să fie 
controlați. 

Respectă independența 
interlocutorului tău şi 
reaminteşte-i că decizia finală 
îi aparține întru totul. Lasă apoi 
ca propriile sale gânduri să-şi 
facă treaba. Oferă-i, eventual, 
un pas intermediar (mostre de 
produs, de exemplu). Revino 
după o vreme. 

Întreabă ce evidență, ce 
dovadă i-ar schimba opinia, 
apoi prezintă-ți punctul de 
vedere luând în calcul chiar 
argumentele lui. Sau întreabă-l 
pe ce s-a bazat când şi-a 
format părerea respectivă şi 
dacă ar avea alte convingeri 
într-o situație diferită ca vârstă, 
origine, ocupație sau poziție 
socială. Reia acest ciclu de câte 
ori este nevoie.

Tot acest parcurs este 
menit să deschidă mintea 
interlocutorului, să-l determine 
să-şi pună întrebări, să se 
îndoiască de anumite convingeri 
şi, în final, să ia in considerare 
propunerea pe care o faci, 
fără a se simți forțat. Practic, 
îl ajuți să-şi găsească propria 
motivație întru schimbare. 
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Metoda este larg răspândită 
în zilele noastre, pe diverse 
domenii – în sănătate publică, 
sport, creşterea copiilor, 
negocieri sau consultanță de 
afaceri. Valorificând aceste 
tehnici oamenii ajung să 
renunțe la vicii, adoptă diete 
sănătoase, ating performanțe 
fizice deosebite şi progresează 
ca organizații.

Cum poți aplica, la rândul 
tău, aceste tehnici?

 � Individual, pentru a-ți 
îmbunătăți punctele de 
vedere personale, a ieşi 
din zona de confort şi a 
progresa. 

 � În raport cu alte persoane, 
pentru a le deschide 
perspectiva, a-i aduce în 
afacere sau a-i convinge să 
consume produsele Forever. 

 � La nivel de echipă, pentru a 
construi un grup de oameni 
deschişi învățării, schimbării, 
evoluției.

Ca să ai succes într-un interviu 
motivațional, importantă este 
dorința sinceră de a ajuta 
şi credința că faci un bine. 
Forever îți oferă un cadru 
favorabil acestei atitudini. Dacă 
o adopți şi pui în practică cele 
prezentate mai sus, puterea 
ta de convingere va creşte, 
iar rezultatele afacerii vor fi pe 
măsură.  

Exercițiu
Ia-ți viața la control. E posibil 
ca activitatea de zi cu zi să nu-ți 
dea răgazul necesar pentru a 
te putea desprinde din iureş şi 
a avea o perspectivă liniştită 
şi obiectivă asupra lucrurilor 
care ți se întâmplă. Şi, mai 
ales, asupra direcției în care te 
îndrepți. 

E bine ca, măcar o dată pe an, 
să-ţi aplici chiar ţie tehnicile 
de mai sus, pentru a-ți evalua 
obiectivele, punctele de vedere, 
evoluția şi paşii pe care-i faci. 
Iar dacă descoperi că nu sunt 
în conformitate cu principiile tale 
de viață, gândeşte-le din nou.

Alexandru Israil, 
Specialist marketing

"CA SĂ AI SUCCES, 
IMPORTANTĂ ESTE 
DORINȚA SINCERĂ DE 
A AJUTA ȘI CREDINȚA 
CĂ FACI UN BINE. "
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Mihaela Negrea 
Economist,
Forever Living Products România

Cum și când a început călătoria ta 
în Forever?

Călătoria mea în Forever 
România a început în 2010, 
într-o perioadă în care căutam 
un job care să-mi ofere 
respectul, siguranța şi mediul 
de lucru motivant şi entuziast pe 
care simțeam că le merit, dar de 
care nu avusesem parte până 
atunci.
 
Am fost plăcut surprinsă de 
toți cei pe care i-am întâlnit în 
companie, care m-au primit cu 
zâmbetul pe buze din primul 
moment şi mi-au fost mereu 
alături. 

Desigur, acest lucru nu ar fi 
fost posibil dacă nu aveam 
îndrumarea doamnei Gabi 
Dumitru (Director Economic, 
FLP România), a Dorei şi a 
lui Gabor, Country Managerii 
noştri, cărora le mulțumesc 
pentru încredere şi ocazia de 
a descoperi compania noastră 
frumoasă, care are misiunea 
nobilă de a schimba vieți în bine.
 
Acumulasem o experiență 
profesională de 15 ani în alte 
companii atunci când am 
început să lucrez în Forever. 
Faptul că sunt şi astăzi aici este 
cea mai bună dovadă că am 
făcut alegerea potrivită, că am 
găsit mediul în care nu doar să 
muncesc, dar şi să cresc ca om 
şi profesionist, alături de colegi 
prietenoşi şi dornici oricând să 
sară în ajutor dacă e nevoie.

În ce constă activitatea ta în cadrul 
companiei?

Sunt economist în cadrul 
departamentului de contabilitate 

şi mă ocup, în principal, de 
operațiunile legate de furnizori, 
deconturi, registru de casă, 
imobilizări, declarații. Activitatea 
mea zilnică pivotează printre 
multe cifre, rapoarte, documente 
şi dosare – fiecare cu rolul său 
esențial în buna funcționare a 
companiei.
 
Domeniul contabil sau fiscal 
nu este (întotdeauna) uşor de 
înțeles. Din fericire însă pentru 
a dezvolta afacerea Forever 
nu este nevoie de o pregătire 
sau experiență în domeniul 
antreprenoriatului, ci doar de un 
vis mare şi multă dorință de a 
reuşi.

Noi suntem aici pentru Forever 
Business Ownerii noştri şi 
încercăm să le descifrăm 
secretele fiscale şi contabile a 
ceea ce înseamnă o afacere, 
pentru a-şi putea dezvolta 
activitatea în cele mai bune 
condiții. Îmi place mult să ajut 
acolo unde pot. 

Sunt pasionată de ceea ce fac, 
iar postul pe care îl ocup îmi 
permite să fiu cea mai bună 
versiune a mea, pentru că îmi 
oferă o dezvoltare continuă.
 
De asemenea, răspund constant 
solicitărilor FBO venite pe email 
sau telefon legate de aspectele 
fiscal-contabile şi sunt prezentă, 
ori de câte ori este nevoie, la 
evenimentele companiei, pentru 
a-mi ajuta colegii şi a sărbători 
împreună cu echipa succesele 
Forever Business Ownerilor pe 
care i-am cunoscut de-a lungul 
timpului (abia aştept să ne 
revedem şi să-i cunosc şi pe cei 
care s-au alăturat companiei de 
curând).

Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Owneri?
 
Să fie siguri că, deşi traversăm 
perioade uneori complicate, 
suntem mereu pregătiți să 
le asigurăm sprijin total în 
rezolvarea problemelor fiscale 
sau contabile, mai ales în 
contextul în care legislația din 
România se schimbă zilnic şi 
totul evoluează extrem de rapid. 

Atât eu, cât şi colegii mei din 
departament le aşteptăm mesajele 
şi întrebările, ca de obicei, pe 
suport_contabilitate@foreverliving.ro.
 
Îi felicit pe toți cei care au ales să 
spună da oportunității Forever 
şi să ni se alăture de-a lungul 
timpului, pentru că au intrat 
într-o companie stabilă, într-o 
comunitate minunată, de care şi 
eu mă bucur deja de 12 ani. 

Împreună formăm o echipă 
unită, perseverentă şi reuşim 
întotdeauna să găsim soluții la 
tot ce ne iese în cale. Pentru că 
atât de puternici suntem laolaltă!
 
Le doresc tuturor forță, energie, 
curaj şi bucurie în tot ceea ce îşi 
propun pentru anul acesta! 

foreverliving.ro
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Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager şi mai sus care, în luna ianuarie 2022 
în România şi Republica Moldova, au acumulat 
minimum 60 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB60
Andreia Deac
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Daniela Levărdă & Alexandru Chiş
Vajda Katalin
Monica & Cristian Lepădatu
Maria Pop
Daniel & Maria Parascan
Ion Badea
Marilena Culişir
Andreea Gruia
Elena Moraru
Vasilica Crăciun
Alexandra Badea
Camelia Dincuță
Constanța & Dănuț Mei-Roşu

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager şi mai sus care, în luna ianuarie 2022 
în România şi Republica Moldova, au acumulat 
minimum 100 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB100
Mihaela & Ovidiu Hudea
Silviu & Otilia Ursu
Rafael-Valer Loghin

Marius & Milentina Marcus
Adriana Florica Cameniță
Viorica & Viorel Moca
Marian & Dr. Monica Costiță
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
Mihaela Dorotovics
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
Elena Nicolae
Haidița Baştavela
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Florentina & Benone Gavrilescu
Carina & Sebastian Iacătă
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Nagy Ernő & Irma 
Valentina & Marius Chelu
Ionuț & Georgiana Stroe

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager şi mai sus care, în luna ianuarie 2022 
în România şi Republica Moldova, au acumulat 
minimum 150 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB150
Loredana Gânbuțan



STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Sefora & Daniel Herbei 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Constanța & Dănuț Mei-Roşu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ştefana
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Truşcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Silviu & Otilia Ursu
Ramona Vingan

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

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro
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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 câştiga bani pentru maşina, 
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l 
doreşti. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.



TOP 20 FBO

Loredana Gânbuțan 
Mihaela & Ovidiu Hudea 
Rafael-Valer Loghin 
Silviu & Otilia Ursu 
Valentina & Marius Chelu 
Nagy Ernő & Irma 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Andreia Deac 
Daniel & Maria Parascan 
Marilena Culişir 
Monica & Cristian Lepădatu
Vajda Katalin 
Andreea Gruia
Daniela Levărdă & Alexandru Chiş
Elena Moraru
Maria Pop 
Vasilica Crăciun 
Camelia Dincuță
Marius & Milentina Marcus
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes

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 ianuarie 2022 în România 
şi Republica Moldova

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

20 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Loredana Gânbuțan
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TOP 20 FBO

TOP 20 în funcţie de 
p.c. totale realizate în luna 
ianuarie 2022 în România şi 

Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever 

Business Owneri) care au 
acumulat cele mai multe p.c. 
totale şi au fost Activi în luna 

ianuarie.

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin 
Aurel & Veronica Meşter 
Marius & Milentina Marcus 
Romina & Cristian Doran
Maria Pop 
Camelia Dincuță 
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Loredana Gânbuțan 
Kele Mónika
Gizella & Marius Botiş 
Rafael-Valer Loghin
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion  
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Carina & Sebastian Iacătă 
Ramona Vingan 
Valentina & Marius Chelu
Marian & Dr. Monica Costiță
Smaranda Sălcudean

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

Luminița Andruşca Liteni, SV Niculina Ştefana

Vasilica Ionela Aonofriesei 
Moysidis

Flămânzi, BT Ioana Florica Creț

Buzás Brigitta Oradea Nagy Ernő & Irma

Ioana Ciurea Bistrița Bârgăului, BN Viorel & Jenica Turc

Dorina Capalb Oradea Haidița Baştavela

Irina Filoteanu Piatra Neamț Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Persida Gavrus Satu-Mare Daniela Biro

Claudia Matei Vladimirescu, AR Mihaela Dorotovics

Liliana Nuțu Târgovişte Lucica Felicia Nicolae

Ana Raluca Pal Câmpia Turzii, CJ Valentina Somosdi

Andrea Prodea Cisnădie, SB Diana-Firuța Pleşa

Georgiana Pura Dej, CJ Marius Ursan

Camelia Sădeanu Cisnădie, SB Mihaela & Ovidiu Hudea

Ilona Şerban Braşov Bandi Attila & Izabella

Diana Corina Siladi Oradea Cristina Rodica Duma

Oana Alexandra Sugar Sofronea, AR Mihaela Dorotovics

Maria Elisabeta Toader Iscroni, HD Marius Ursan

Valentina Caldari Briceni, Rep. Moldova Ludmila Gojan

Laurenția Ceban Chişinău, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Maria Ciorici Chişinău, Rep. Moldova Ion Badea
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Nume Localitate Sponsori

Luminița Andruşca Liteni, SV Niculina Ştefana

Vasilica Ionela Aonofriesei 
Moysidis

Flămânzi, BT Ioana Florica Creț

Buzás Brigitta Oradea Nagy Ernő & Irma

Ioana Ciurea Bistrița Bârgăului, BN Viorel & Jenica Turc

Dorina Capalb Oradea Haidița Baştavela

Irina Filoteanu Piatra Neamț Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Persida Gavrus Satu-Mare Daniela Biro

Claudia Matei Vladimirescu, AR Mihaela Dorotovics

Liliana Nuțu Târgovişte Lucica Felicia Nicolae

Ana Raluca Pal Câmpia Turzii, CJ Valentina Somosdi

Andrea Prodea Cisnădie, SB Diana-Firuța Pleşa

Georgiana Pura Dej, CJ Marius Ursan

Camelia Sădeanu Cisnădie, SB Mihaela & Ovidiu Hudea

Ilona Şerban Braşov Bandi Attila & Izabella

Diana Corina Siladi Oradea Cristina Rodica Duma

Oana Alexandra Sugar Sofronea, AR Mihaela Dorotovics

Maria Elisabeta Toader Iscroni, HD Marius Ursan

Valentina Caldari Briceni, Rep. Moldova Ludmila Gojan

Laurenția Ceban Chişinău, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Maria Ciorici Chişinău, Rep. Moldova Ion Badea
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Asistent Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni 
calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Valentina Somosdi Câmpia Turzii, CJ Loredana Gânbuțan

Marius Ursan Baia-Mare Rafael-Valer Loghin 

Calificările lunii ianuarie

Soaring Manageri Forever Business Owneri care au 5 Manageri Recunoscuți
sponsorizați în prima generație.

Nume Localitate Sponsori
Loredana Gânbuțan Bragadiru, IF Ionuț & Georgiana Stroe



Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna ianuarie
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Manageri Localitate Sponsori
Stela Dinică Bragadiru, IF Loredana Gânbuțan

Persida Dumitre Turt, SM Cristina Mihăilescul

Elena Emilia Lica Brăila Vasilica Orbeanu

Lista completă a calificărilor globale nu este încă finalizată. 
Vom actualiza revista pe măsură ce primim confirmările 

de la Sediul Central din Statele Unite. 

Vă mulțumim pentru înțelegere şi răbdare!
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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, fişe 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 şi adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 25

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

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

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Edit Abodi Sovata

Marinela Achitei Botosani

Alina-Manuela Aciobanita Botosani

Banyai Adriana Medias

Constantin Viorel Agache Piatra-Neamt

Bogdan Alexe Baia Mare

Radu Anca Timisoara

Caulea Andreea-Valentina Umbraresti, GL

Dumitrita-Mihaela Andrica Baicoi

Iulia-Izabela Andriuca Negresti-Oas

Naomi Camelia Andruta Oradea

Damoc Angela Roman

Gabriela Antonesei Suceava

Ligia Arba Marghita, BH

Stefan Ardelean Maramures

Carmen Arosculesei Botosani

Alexandru-Marian Arpas Cluj-Napoca

Paul Liviu Arsene Bucuresti

Alin-Nicolae Axinte Iasi

Claudia Alexandrina Babanau Bucuresti

Elena Mihaela Badea Murfatlar

Emanuela Baitanu Valea Lupului, IS

Margareta Balaica Briceni, Rep. Moldova

Diana Ramona Balanean Zalau

Eugenia Balau Poiana Marului

Gyorgy Bali Cluj-Napoca

Timotei Balla Oradea

Corina Baltaretu Slatina

Dorina Ana Barbos Baia Mare

Tamara Alina Barbu Bucuresti

Iolanda Diana Barticel Tetcani

Lenuta Basota Gurasada, HD

Adela-Roxana Batranut ARAD

Adriana Behtold Dobroesti

Lacramioara Bejenariu Patrauti, SV

Laura Izabella Berindan Baia Mare,

Andreea Iuliana Beta Roman

Lutac Bianca Mlenauti, BT

Ilonka-Maria Biro Arad

Danut Alexandru Blidar Baia Mare

Adina-Mirabela Boabes Timisoara

Elisabeta Bob Silvasu De Sus, HD

Mihaela Florina Bob Chechis, MM

Nicoleta Valentina Bociu Jebel

Maria Bodan Satu-Mare

Violeta Bodnariu Arbore

Csilla Boga Lazaresti

Ana Bogdan Petrosani

Ildiko Reka Bogdan Cluj

Ion Florin Boian Bucuresti

Bianca Bolojan Rosia, BH

Valentina Borcoman Briceni, Rep. Moldova

Sebastian Calin Boruga Dumbravita

Emerencia Izolda Bota Damacuseni

Iacov Bota Iaslovat

Mariana Branza Bucuresti

Ionela-Maria Bruma Ilva Mica, BN

Daniela Mihaela Buciu Bucuresti

Cristina-Iuliana Budau Bacau

Alexandra Budin Calinesti

Lidia Buliga Steic

Mihaela Bunduc Iasi

Maria Bunesco Chisinau, Rep. Moldova

Corina Burlacu Chisinau, Rep. Moldova

Asistent Supervizori
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Elena-Cristina Buzan Deva

Daniela Ileana Caba Horia, AR

Raluca Bianca Calauz Baia Mare

Loredana Calfa Brasov

Lavinia Calin Codlea

Stela Calugareanu Brasov

Stanciulescu Camelia Bragadiru

Dana Monica Candea Baia Mare

Camelia Capitaneanu Braila

Cristina Catanoiu Brasov

Victoria Ceban Straseni, Rep. Moldova

Bejan Celestin Bacau

Ioana Cristina Chiroiu Curtea De Arges

Alexandrina Maria Chis Campia Turzii

Andreea Chis Peceiu

George Mihai Chivu Constanta

Ruxandra Chivu Hodarasti

Veronica Nastasia Cicai Bistrita

Mariana-Luiza Cinciulescu Pesteana-Jiu

Andrei Ciobanu Bacau

Elena Lucia Ciocirlan Bucuresti

Adina Cristina Ciontos Zalau

Bianca Cirtojanu Bucuresti

Aurel Ciuca Sabareni

Teodor Adrian Ciupea Avram Iancu

Mia Ciupercea Arad

Reghina-Lucica Ciurea Bistrita Bargaului

Galina Cocarcea Sirna

Carmen-Monica Coculescu Targu Jiu

Daniel Lorin Codorean Dejj

Natalia Colceru Brasov

Mihai Alexandru Constantin Ploiesti

Crina Ramona Cora Sighetu Marmatiei

Carmen-Anisoara Corbeanu Constanta

Denisa Corbu Cluj-Napoca

Adela Maria Cosma Marsa

Alina Costea Teghes

Raluca Irina Costea Mamaia Sat 

Sorin Costescu Barlad 

Alexandra Covaci Cluj-Napoca 

Roxana Anamaria Cozea Baia Mare 

Alina Cozman Oradea

Claudia-Mirela Craciun Stramtura, MM

Diana Cretu Probota

Alexandru Vlad Cristea Radauti

Danaila Cristian-Lucian Bucuresti

Grebla Cristiana Craiova

Arpad Csibi Ditrau

Ana-Maria Dadiciu Cornatelu

Olimpia Damoc Pildesti

Solomon Daniela Brateiu

Marcso Deiana Chisoda

Iulian-Nicolae Diaconu Valenii De Munte

Loredana Diaconu Bacau

Mihaela-Carmen Dimos Botosani

Georgeta Dobre Lipia

Simona Dobre Constanta

Natalia Dobrea Ohaba Lunga

Andrea Dodea Lita

Elvira Domonco Partestii De Sus

Maria Monica Doroftei Racova

Ana Maria Dragan Turda

Maria Dragila-Bucur Timisoara

Ana Dragomirescu Bucuresti

Ioana Dubau Sagna

Iudita Duma Hinchiris
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Madalina Dumitrescu Bucuresti

Mirela Mihaela Dumitriu Ploiesti

Alina-Lenuta Dunca Sieu

Florentina Maria Dura Bistrita

Maria Efimov Isaccea

Rotaru Emanuela Valu Lui Traian

Emilia-Cristina Ene Calarasi

Lorincz Eniko Sancrai

Aneta-Liliana Epure Craiova

Denisa  Ioana Erdei Ardud

Ildiko Adel Eross Miercurea Ciuc

Rodica Farcas Halmeu

Lavinia Florina Fasie Oradea

Ileana Feiciuc Viseu De Sus

Osvath Ferenc Targu Mures

Petrica Fetcu Bucuresti

Stana Fieraru Chitila

Felicia Filip Lucieni

Gheorghe Filip Brasov

Lidia Filip Salard

Georgiana Veronica Finegari Nasaud

Bilasco Floarea Arad,

Cojocaru Florentina Craiova

Olga Foiu, Rep. Moldova Chisinau

Nicoleta Ramona Fornvald Oradea

Mariana Frasinescu Rnul Soldanesti, Rep. Moldova

Diana Fulop Arad

Denisa-Alecsandra Fustos Dej

Benko Gabriella Doboseni

Chirita Gaciu Braila

Laura Gagea Drobeta-Turnu Severin

Brigitta Gal Capeni

Melinda Ganyo Berveni

Gratiela Garcea Brasov

Corina Garit Edinet, Rep. Moldova

Stefania Veronica Gazda Buzoesti

Daniela Andreea Gheorghe Bucuresti

Nicoleta Madalina Gherghe-Mihaila Carcea

Bianca Iuliana Ghidurea Codrea Izbiceni

Petrica Ghiulai Beius

Simona Margareta Giurgiu Arad

Anda Elena Grigoras Vaslui

Elena Grigoras Ostra

Adrian Grigorescu Braila

Ianko Gubani Borod

Aurel Dumitru Gurau Oradea

Aniko Gyorfi Aiud

Adriana Haidemac Satu-Mare

Beatrice Haiszler Oradea

Cristina Halasz Medias

Klementina Havadtoi Corunca

Ana Viorica Heremciuc M. Ciuc

Mirela Hostiuc Patrauti

Emanuela-Denisa Huminiuc Ghiroda

Ramona-Livia Iacobescu Bistrita

Bianca Ichim Bacau

Bogdan Mihai Ifrim Roman

Bogdan Iftimescu Piatra-Neamt

Lungu Ildiko Danesti

Antoneta Impuscatu Galati

Achioritei Ioana Corbeni

Codrean Ioana Anamaria Brad

Puscas Ioana Carolina Criseni

Cristina Ionescu Roman

Madalina Ionita Petrachioaia

Alina Maria Iovanovici Timisoara

Ana-Maria Isachi Ungureni

Simona Istrati Matca

Calificările lunii ianuarie
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Raluca Ivanov Braila

Dana-Valentina Ivanovici Valea Moldovei

Andreea Jipescu Vulcan

Ildiko Kajtar Deva

Monica Kardos Campenita

Hajnal Katalin Fagetu De Sus

Monica Kelly Timisoara

Gabriela Lapusnianu Hlipiceni

Karoly Laszlo Remetea

Elena Cristina Lazar Medias

Ionut Emanuel Lazar Chelinta

Tamara Lazar Cluj-Napoca

Antonia Leabu Sibiu

Bogdan Alexandru Leustean Berechiu

Hognogiu Lidia Giarmata

Maret Lidia Timisoara

Roxana Link Lugoj

Alina Daniela Liscan Campia Turzii

Anna  aria Luputoc Bucuresti

Andreea  aniela Mang Bretea Romana

Adriana Manole Bucuresti

Liliana Manzu Bucuresti

Angela Marian Constanta

Herteg Marian Cluj-Napoca

Ioan Maric Bacau

Mioara Marin Galati

Nicusor Marinescu Craiova

Petcut Marius Dud, AR

Patricia Flavia Markocsan Seini

Aurora Martin Bucuresti

Valentin Matache Bacau

Andriana Matasa Ungheni, Rep. Moldova

Stan Mihaela Husi, VS

Maria Mihai Bucuresti

Stefania Liliana Mihai Facai

Camelia Roxana Mihalcea Mangalia

Monica Mihet Dumbravita

Camelia Mirauta Arad

Oprea Mirela Bucuresti

Paula Mititel Telciu

Nicoleta Liliana Mititelu Botosani

Bianca Mitroi Bucuresti

Cristina Mitroi Valu Lui Traian

Bianca Moga Sibiu

Marian Mogos 2 Mai

Corina Adina Mohorea Bucuresti

Cristina-Marcela Moldovan Sacalaz

Maria Moldovan Medias

Simona Moldovan Oradea

Diana Morar Oradea

Claudia Moraru Brasov

Catalin Moroianu Galati

Ionel Musat Braila

Daniela Maria Musatoiu Ploiesti,

Ionela Muscalu Mogosoaia

Adrienn-Petra Nagy Oradea

Camelia Nagy Dej

Imparat Narghita-Floarea Brad,

Mirica Nicoleta Corbeni

Anisoara Niga Rasnov

Elena Mihaela Nistor Medgidia

Ileana Nistor Baia Mare

Iustin Nita Botosani

Adriana Nitu Bucuresti

Adriana Oanca Cluj-Napoca

Alexandra Ocolisan Bobaia

Iuliana Valentina Olaru Ramnicu Valcea

Mihaela Veta Oltean Oradea

Calificările lunii ianuarie
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Monica Olteanu Iasi

Irina Sorina Omut Oradea

Mariana Onica Chiojdu

Georgeta Lavinia Oprean Dud, AR

Monika-Vanda Oros Sibiu

Ioana Anca Pamfilie Targu Mures

Georgiana Pandelescu Bucuresti

Marian Papuc Petrosani

Andreea-Mirela Patrasc Chisoda

Carmen Pauliuc Resita

Alexandra-Elena Pelmus Domnesti

Adriana Percec Sighetu  Marmatiei,  Mm

Daniela Dorina Perta BoèOrod, HD

Izabella Peter Zabala, CV

Galina Petrascu Ialoveni, Rep. Moldova

Luminita Petre Bucuresti

Laura Petrencic Zvoristea

Urecheatu Petria Resita

Ombreta Adriana Petrisor Ilba, MM

Mariam Petrosyan Bucuresti

Simona Felicia Petrovan Boteni

Eniko Pleban Satu-Mare

Monica Plopeanu Constanta

Florentina Podariu Bucuresti

Maria Podbereschi Pangarati

Iolanda Magdalena Podut Bucuresti

Andreea Poede Navodari

Adriana Pop Ortisoara

Florin Pop Cluj-Napoca

Zorica Felicia Pop Lapus

Maria Popa Zemes

Claudiu Popescu Brasov

Liliana Popescu Dragoieni

Loredana Luminita Popescu Vama

Marinela Popescu Vama

Elena Porumbel Novaci

Antonia Postoaca Sibiu

Asiria Preda Arad

Maria Priala Repedea

Sorinel Profir Dumbraveni

Anca Pura Dej

Carmen Elisa Racasan Cluj-Napoca

Loredana Radneantu Mosnita Noua

Paula Radulescu Constanta

Mariana Raicu Voluntari

Antonina Railean Chisinau, Rep. Moldova

Alina Raileanu Constanta

Alexandra-Andreea Rizea Timisoara

Andone Rodica Blagesti

Cruceanu Rodica Vatra Dornei

Alexandra Ioana Rosca Medias

Madalina Rosu Sag

Ana Rotari Soroca, Rep. Moldova

Natalia Rotari Cimislia, Rep. Moldova

Cristina Roua Galati

Livia Rus Timisoara

Maria Alina Rus Huedin

Cheta Salagean Ciacova

Oana Salajean Baia Mare

Cristina Maria Samoila Baia Mare

Mezei Sandu Somcuta Mare

Ligia Sas Sacueni,

Roxana Andreea Sas Cimpulung

Paulina Satnoianu Braila

Ana Maria Sava Craiova

Denisa Sava Baia Mare

Cristina Seder Timisoara

Andreea Patricia Serban Galati
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Monica Serban Medias

Raluca Stefania Serban Ghioroiu

Elisabeta Silaghi Bucerdea Granoasa

Elena Sima Valu Lui Traian

Elena Sirbu Botosani

Cristina Iuliana Soare Bucuresti

Simina Sosoaca Targu Jiu

Loredana Ioana Spataru Piatra-Neamt

Ramona & Andrei Octavian Stan Bacau

Rodica Stanilescu Alba Iulia

Maria Stasenco Cimislia, Rep. Moldova

Daniela Isabela Stefan Targoviste

Iani Stoenescu Siminoc

Mihaela-Nicoleta Stoian Braila

Inga Stratu Chisinau, Rep. Moldova

Gina Bianca Stroe Rovinari

Andreea Ioana Sturzu Azuga

Iulia Szanto Sacalaia

Katalin Szasz Ciumani

Andreea Alexandra Talpos Hunedoara

Filomela Tamas Satu-Mare

Ioana Andreea Tamas Arad

Liliana Tamas Petrila

Mariana Tamas Piatra-Neamt

Orsolya Tamas Ciucani

Tamas Tasandi-Tulogdi Zalau

Anca Temian Satu-Mare

Maria Magdalena Ten Hoor Cluj

Andrei Teodorescu Iasi

Dana Ticarat Chiribis, BH

Ramona-Diana Timaru Buzau

Doinita Tiplic Prajeni

Carmen Mihaela Tipordei Bacau

Mircea Ioan Tirla Santandrei

Ioana Ramona Titilia Slobozia Noua

Alexandra Carla Si Tivadar Sighetu Marmatiei

Claudiu Todoran Ibanesti

Veronica Tolciu Sibiu

Csilla Tordai Campenita

Oana Trifan Targu Mures

Andreea Lorena Turbatu Selimbar

Anca Tutu Craiova

Ana Ureche Rodna

Maria Ursaru Deva

Marina Ursu Briceni, Rep. Moldova

Ana-Ramona Ursuleanu Constanta

Mihaela Urzica Moieciu De Jos

Rozalia Vad Timisoara

Cristina Ileana Vadastreanu Sadu

Geanina Vais Valea Lupului

Florina Vancea Zalau

Iren Varga Sarmasag

Corina Vasilescu Brasov

Amoraritei Vasilica-Laura Valea Lupului

Liliana Tatiana Velea Botosani

Mariana Velea Constanta

Delia Veres Oradea

Marian Mircea Vida Baia Mare

Iulia-Alina Vidrean Maguri-Racatau

Marieta Vlad Tulcea

Constantina Alina Voiculescu Bucuresti

Mariana Voiculescu Bucuresti

Costica Zamfir Poduri

Dana Angela Zara Craiova

Sergiu Zbangu Podu Iloaiei

Domokos Zelma Baraolt
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