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La mulți ani, 
Forever International!

"Ai locul tău 
aici și îl vei avea 

întotdeauna."
         Rex Maughan



Desigur, nu mă refer la situații care pun 
viața în pericol, boli mintale, abuzuri fizice. 
Mă refer la acele momente în care ne este 
teamă să vorbim cu cineva, să mergem la 
o întâlnire, să dăm un telefon, să vorbim 
cu ceilalți despre produse, să urcăm în 
avion, să mergem la Raliul Global sau să 
invităm pe cineva în oraș.

În conjuncturi ca acestea avem nevoie să 
stăm drepți, să ne întărim convingerile, să 
îmbrățișăm frica și să mergem cu toată 
hotărârea înainte. Pe măsură ce o facem, 
vom simți bucuria de a o depăși și de a 
reuși. 

La fel ca în cazul copilului mic care învață 
să meargă pe bicicletă. Când în sfârșit își 
ridică picioarele, apasă pedalele și trăiește 
sentimentul libertății, o libertate care îi 
deschide lumea spre atât de multe 
aventuri extraordinare.

Așa că data viitoare când vei conduce 
spre casă, te invit să mi te alături, 
respingând vocile care încearcă să te 
sperie. Dă mai tare muzica preferată, 
deschide fereastra și cântă  din toate 
puterile.

Continuă pe drumul tău,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Frica – te va paraliza sau 
te va impulsiona?

Conducând spre casă zilele trecute, 
ascultam la radio un prezentator care citea 
știrile de ultimă oră din întreaga lume. Se 
vorbea despre război, inflație, 
obligativitatea purtării măștii, criminalitate, 
corupție și chiar despre o pisică blocată 
într-un copac pe undeva! 

Totul m-a făcut să mă gândesc la acele 
lucruri pe care nu le prea auzim la jurnale. 
Unde sunt știrile despre marile reușite ale 
naturii umane sau despre uimitoarele 
descoperiri științifice care au loc zilnic? 

N-am auzit nici măcar una dintre milioanele 
de povești de succes care se scriu în jurul 
nostru sau vreo informație despre 
realizările semnificative care există în 
atâtea domenii. De fapt, n-a fost nimic plin 
de speranță, inspirator sau optimist.

În timp ce ascultam, am simțit că mă 
cuprinde anxietatea. Ar fi fost ușor să las 
toate știrile negative să mă afecteze, să iau 
acea stare cu mine și să-i permit să 
schimbe o zi grozavă într-una proastă.

Vă rog să nu concluzionați însă că acesta 
este un alt comentariu despre mass-media 
sau despre cum sunt relatate adevărurile și 
faptele. Nu este. Desigur, văd 
evenimentele pe care le vezi și tu, aud 
ceea ce auzi și tu și se întâmplă multe 
lucruri în lume care nu ne fac fericiți. 

Dar nu putem schimba asta acum. Nu 
putem opri războaiele, pune capăt 
pandemiei, vindeca bolnavii sau forța 
soarele să iasă. Dar putem decide cum 

Putem alege să simțim frica și s-o lăsăm să ne 
paralizeze sau putem alege să simțim frica și să 
înaintăm curajos. 

reacționăm la ceea ce ne înconjoară. 

Avem controlul asupra acestui fapt. Putem 
alege să simțim frica și s-o lăsăm să ne 
paralizeze sau putem alege să simțim frica 
și să mergem curajos înainte. Există 
biblioteci întregi și nenumărate podcast-uri 
dedicate încercării de a înțelege mai bine 
frica. Voi aminti o carte a lui Susan Jeffers, 
care se numește ”Simte frica, dar totuși 
acționează.” 

În această carte minunată, autoarea scrie 
următoarele: „dacă așteptăm să nu mai 
simțim frica înainte de a încerca să facem 
ceea ce ne sperie, am putea aștepta o 
veșnicie; să mergi înainte este singurul 
mod în care o depășești.”

Frica este atât de fascinantă. Poate 
apărea în orice moment. Poate fi justificată 
sau complet nerezonabilă. Cred că am 
realizat cu toții până acum că viața nu 
este întotdeauna roz. E, totuși, o înșiruire 
de momente înfricoșătoare, întrerupte de 
momente de calm. 

Întrebarea este dacă permitem fricii să ne 
paralizeze sau să ne stimuleze. Poate fi un 
factor motivator incredibil, o forță care ne 
împinge limitele percepției dincolo de noi. 

În alte momente, ne paralizează complet 
și face ca cele mai simple activități să pară 
copleșitoare. Am văzut cum frica a 
impulsionat un prieten să construiască un 
imperiu al succesului. Am văzut totodată 
și cum oprește un tânăr din a se ridica din 
pat.

2 Mesajul Președintelui Companiei 
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e preferata mea” și a mărturisit din nou în faţa 
unei săli întregi: „Ador oamenii frumoși din 
România”. Şi-atunci cum să nu ne crească inima 
când ţara noastră e lăudată și se vorbește despre ea 
și implicit despre voi cu emoţie și admiraţie?

La Raliu am văzut cum tot ce a construit Rex 
Maughan, fondatorul Forever Living Products, 
crește în continuare. Iar asta e cea mai mare 
dovadă de iubire și cel mai frumos dar pe care 
generaţia următoare îl face memoriei lui și tuturor 
oamenilor Forever.

Am ascultat povești de succes senzaționale, am 
aplaudat reușite și calificări inspiratoare. Şi am avut 
privilegiul să fim prezenți pe insulă exclusivistă Nurai, 
când s-a lansat Forever DX4, un produs revoluţionar, 
care pe mulţi o să vă cucerească și o să vă ajute 
pentru propria stare de bine și pentru creșterea 
afacerii voastre.

Marii pasionaţi Forever din întreaga lume au venit la 
Abu Dhabi și am trăit în câteva zile cât pentru cei trei 
ani de pauză.

Abia așteptăm să ne vedem cu toţii acasă la Success 
Day, unde să împărtășiţi poveștile voastre și să 
celebrăm reușitele voastre. Poveștile și reușitele 
voastre care fac România mereu iubită și mereu 
remarcată.

Numărătoarea inversă a început. Veniţi, spiritul 
Forever este fără egal!

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

Ne-am întors acasă cu inima plină. Am trăit o 
experienţă extraordinară. După trei ani în care 
nu am mai avut un Raliu Global fizic, în sfârșit 
ne-am întâlnit faţă în faţă cu prieteni Forever de 
pretutindeni!

Am ajuns acasă și ne simţim tot ca în Abu Dhabi - 
bucuroși și mai nerăbdători ca niciodată să începem 
un nou capitol minunat în afacerea noastră. 

În fiecare zi acolo, la fiecare întâlnire de lucru, în 
fiecare excursie prin locuri minunate am regăsit 
acel spirit Forever pe care nu-l poate înlocui nimic. 
Am realizat, încă o dată, ca atunci când suntem 
împreună, inimile noastre rezonează și trăiesc emoții 
și bucurii imposibil de regăsit în altă parte.

Sunt trăiri pe care nu le poate transmite nicio 
conexiune de internet - oricât de rapidă - și niciun 
monitor, oricât de performant.

Sigur că online-ul are avantajele lui și ne-a adus 
șanse remarcabile și rezultate spectaculoase în 
perioada de pandemie. Dar ce energie, ce putere și 
ce revărsare de încredere atunci când ne adunăm 
laolaltă, în același suflet. La acest Raliu Global am 
reîntâlnit lideri excepţionali din toată lumea, ne-am 
îmbrăţișat, ne-am privit de aproape și am simţit 
pasiunea care ne-a adus acolo de peste mări și ţări!

Am vorbit, am povestit, am făcut planuri, am învăţat. 
Am râs, am dansat hora ca pe la noi. Am arătat 
din nou ce echipă formidabilă suntem. România a 
fost reprezentată exemplar de liderii care au ales să 
sărbătorim împreună calificarea lor, într-un eveniment 
de vis.

N-o spunem doar noi - Aidan O’Hare, Vicepreședinte 
Executiv Forever International, a exclamat: „România 

NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ A 
ÎNCEPUT 
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1 Mai 2022 - 

30 Aprilie 2023
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4 Stimulente Forever

Ai aflat? A început perioada de calificare la #EMR23. La 1 mai, am 
dat startul în cea mai fascinantă călătorie Forever, în care te însoțim 
spre o destinație mult râvnită în rândul stimulentelor noastre – 
calificarea la Eagle Manager. 

Start în zborul spre 
Eagle Managers’ Retreat 2023

Te întrebi de ce merită să fii Eagle? Nu știi exact 
ce presupune ori ce este necesar să faci? Afli în 
rândurile următoare toate informațiile de care ai 
nevoie. După aceea vorbește cu Sponsorul tău 
și faceți împreună planul și strategia care te duc 
spre calificarea care-ți va transforma viața și îți va 
consolida afacerea.

De ce să te califici Eagle Manager?
Realizând în fiecare lună cel puțin 60 p.c. totale, 
avansezi mult mai ușor către alte stimulente. 
Iar cu o planificare bună, calificarea la acest 
stimulent reprezintă rampa perfectă de lansare 

pentru alte programe, precum nivelul 1 al 
Programului Forever2Drive și chiar Chairman’s 
Bonus.

 � Faci primul pas spre grupul de elită Club 100 
Forever România.

 � Îți dezvolți noi linii manageriale, iar asta 
înseamnă, implicit, extinderea echipei și 
dezvoltarea afacerii și, bineînțeles, bonusuri 
mai mari.

 � Vei fi invitatul special al companiei la 
evenimentul global dedicat exclusiv Eagle 
Managerilor din toată lumea.

Rămâneți cu ochii pe noi, pentru că vă pregătim surprize extraordinare 
care să vă ajute în această calificare minunată. Vă însoțim îndeaproape 
în această călătorie și o vom parcurge împreună cu traineri de top din 
domeniu și nu numai. Lansăm un super program practic și orientat pe 
rezultate care vă va accelera performanțele și vă va duce cât mai sus în 
zborul spre afacerea pe care o visați, implicit spre calificarea la Eagle. 
Rămâneți conectați la toate detaliile pe care le comunicăm despre acest 
program pe email & social media. 
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 � Primești o insignă specială, simbol al reușitei 
tale, care, purtată cu mândrie, va fi mereu o 
motivație în plus pentru toți colaboratorii tăi.

 � Îți dezvolți și îți consolidezi mult mai bine 
echipa, devenind un model demn de urmat.

 � Te susține să evoluezi și să te dezvolți 
personal și să-ți recâștigi motivația de a fi în 
fiecare zi mai bun în ceea ce faci. 

 � Te ajută să-ți planifici mai bine activitatea și 
să te concentrezi în egală măsură asupra 
celor patru arii pe care le presupune afacerea 
ta: Recrutare, Fidelizare, Dezvoltare și 
Productivitate.

Știai că 67% dintre Eagle Manageri se 
califică rapid și la Chairman’s Bonus? Ai 
încă un motiv să pui Eagle Manager pe lista 
ta de obiective.

Eagle Managerii sunt invitați anual la Eagle 
Managers’ Retreat, un eveniment global unde au 
șansa de a participa la training-uri susținute de 
FBO de top sau de membri ai Echipei Executive, 
unde pot să interacționeze și să facă schimb de 
experiență cu alți lideri globali, să călătorească 
în locuri exotice noi, deosebite și să primească 
recunoaștere pentru realizările lor în lumea 
Forever.

Cum te califici?
Perioada de calificare: 

1 mai 2022 – 30 aprilie 2023

Cerințele de bază pentru calificarea la Eagle 
Manager au în vedere menținerea lunară a 

nivelului de Manager, cu accent pe recrutare 
și pe susținerea dezvoltării noilor parteneri. 

Pentru a se califica, un FBO trebuie să 
îndeplinească, așadar, următoarele cerințe:

• Să fie Activ și calificat la Bonusul de 
Conducere în fiecare lună.

• Să acumuleze cel puţin 720 Puncte 
Credit Totale, incluzând aici cel puţin 100 
p.c. noi, din linii sponsoriale personale.

• Să sponsorizeze personal și să 
dezvolte cel puţin 2 Supervizori noi

Ai toate motivele să pui Eagle Manager 
pe lista ta de obiective pentru acest an. 
Pentru că la Raliul Global din Abu Dhabi, 
care tocmai s-a încheiat zilele trecute, 
am primit o super veste.

Dacă ești Soaring Manager sau mai sus, te 
poți califica la stimulentul Eagle doar cu un 
singur Eagle Manager în linia inferioară, cu 
condiția ca acesta să nu fi fost calificat la 
Eagle în anul precedent. Compania a decis 
să facă această modificare exclusiv pentru 
anul acesta, pentru ca orice FBO, indiferent 
de nivelul din Planul de Marketing, să dea 
un nou imbold afacerii sale Forever și să 
continue să construiască pe baze și mai 
solide. 

În plus, punctele credit pentru calificarea la 
Eagle Manager pot fi, doar pentru acest an, 
acumulate și global.

Super anunț pentru un restart în forță al 
afacerii tale, nu-i așa?

Nu uita că ai un an întreg la dispoziție 
pentru a duce această calificare la final. 
Cu sprijinul constant al Sponsorului 
și concentrat zilnic pe ceea ce este 
necesar să faci, această reușită e mai 
aproape de tine decât crezi.

Mult succes!
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6 Produsul lunii

De la plantă la produs, 
pentru tine - principiul căruia 
Forever Living îi este fidel de 
44 de ani. Totul a pornit de 
la gelul de Aloe vera, primul 
produs al companiei, cartea 
noastră de vizită cea mai de 

preț și purtătorul de torță 
pentru numeroasele vieți 

schimbate în bine. 

Aloe Vera Gel – 
cea mai mare vedetă Forever 

din toate timpurile
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Gelul nostru de aloe a stat și stă în continuare 
la baza celor mai puternice afaceri Forever. Şi 
are toate motivele, pentru că până la succesul 
în afaceri, a câștigat detașat la capitolul succes 
în starea de bine a fiecărei persoane care l-a 
adoptat în programul său cotidian.

Zeci de milioane de oameni de pe întreaga 
planetă se simt și arată mai bine de fiecare dată 
când beau paharul zilnic de gel de aloe. Noi, în 
lumea Forever, nu ne concepem diminețile fără 
doza de energie și nutrienți esențiali asigurată de 
porţia revigorantă de gel de aloe.

Este băutura noastră de referință, produsul 
cu care ne mândrim cel mai tare, fără egal în 
industrie și cel pe care, în această perioadă, 
când celebrăm 44 de ani de la înființarea 
companiei, îl declarăm cu entuziasm și 
bucurie #produsullunii mai.

Ce ne dorim cel mai mult? Ca gelul 
de aloe să ajungă în casa și în stilul de viață al 
fiecăruia dintre noi, să devină energizantul fiecărei 
zile, vestitorul stării de bine și bucuria de a arăta 
și a te simți mai bine în orice moment. 

Pentru că poate! Şi milioane de oameni trăiesc 
această stare în prezent. Pentru că știe cum să-și 
facă treaba, intră rapid în topul preferințelor și 
ritualului de zi cu zi al fiecărui membru al familiei – 
de la mic la mare. Garantat! 

Avem încredere în produsul care a cucerit inimile 
și starea de bine a planetei. Trebuie doar să-l 
facem cunoscut. Împreună.

De ce Aloe vera de la Forever?
Aproape toată lumea cunoaște beneficiile 
extraordinare pe care Aloe vera le are pentru 
sănătate. Nu de acum, ci de mii de ani. Şi nu 
puţini sunt aceia care apreciază atât de mult 
planta, încât aleg să o crească singuri acasă, 
pentru a o avea la îndemână în caz de urgență. 

Însă oricine înțelege că nu toate plantele de 
aloe sunt la fel de bune sau că nu toate se pot 
consuma intern. 

De asemenea, doar puține sunt produsele cu 
aloe de pe piață care au procentajul adecvat și 
puritatea necesară pentru a furniza beneficiile pe 
care fiecare dintre noi le așteaptă.

Dintre cele 400 de specii de aloe existente, doar 
Aloe barbadensis Miller reușește să furnizeze 
toate beneficiile extraordinare pentru sănătate, iar 

cel care conține toți nutrienții valoroși pe care îi 
dorim este gelul bogat din interiorul frunzei. 

Forever Living Products deține propriile plantații 
de Aloe barbadensis Miller, ceea ce înseamnă 
că poate controla întregul proces de cultivare și 
recoltare. În total, Forever deține peste 2.600 de 
hectare pe care cultivă aloe, localizate în Texas și 
Republica Dominicană.

Pe lângă plantații, Forever deține laboratoarele 
care efectuează teste, fabricile unde se 
procesează frunzele de aloe și se obțin produsele 
și depozitele care le găzduiesc. 
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Produsul lunii

Procesul prin care trece planta de aloe până 
ajunge în mâinile noastre sub formă de gel este 
uimitor:

 X Când o plantă atinge maturitatea, frunzele 
sunt recoltate manual și analizate cu atenție.  

 X Odată culese, doar frunzele cărnoase, bogate 
în nutrienți sunt transportate la o stație aflată 
la faţa locului pentru a fi spălate și filetate 
manual. 

 X Fermierii locali sunt instruiți pentru a îndepărta 
cu atenție coaja frunzei, astfel încât să 
rămână doar gelul pur din interior. 

 X La câteva minute după filetare, gelul este 
stabilizat printr-un proces care îi garantează 
puritatea și calitatea. 

 X Fiecare frunză este procesată în maximum 6 
ore de când a fost recoltată. 

 X Gelul trece apoi prin teste minuțioase și 
repetate pentru a ne asigura că nu rămân 
urme de microbi, fungi sau alți posibili 
contaminanți. 

În Forever efectuăm peste 1.4 milioane de teste 
de calitate pe an, oferind astfel consumatorilor 
noștri siguranța că beneficiază de produse de 
cea mai ridicată puritate și calitate de pe piață.

De ce Forever Aloe Vera Gel în ambalaj 
Tetra Pak?

Din moment ce Aloe vera susține starea generală 
de bine și contribuie la menținerea unei digestii 
sănătoase, îți vei dori întotdeauna o băutură care 
să conțină un procentaj crescut de aloe, pentru 
rezultate optime.

Forever Aloe Vera Gel este primul produs care 
a primit certificarea IASC (Consiliul Ştiinţific 
Internaţional pentru Aloe) pentru conținut și 
puritate.

Conţine 99,7% gel de aloe, aproape la fel de 
pur ca cel din interiorul plantei, iar în urma lui 
vin imediat celelalte geluri - Forever Aloe Berry 
Nectar, Forever Aloe Mango, Forever Aloe 
Peaches, cu 90,7%, 86%, respectiv 84,3% 
conținut pur de aloe.

Aceste procente sunt cu adevărat uimitoare, 
dar beneficiile băuturilor noastre nu se opresc la 
aloe. Este important de specificat că nu conțin 
conservanți artificiali sau zahăr adăugat și sunt 
îmbogățite cu vitamina C, atât de necesară 
organismului, totul în ambalaje reciclabile, pentru 
a proteja mediul și a păstra toată bunătatea 
gelului în interior.

Ambalajele Tetra Pak oferă un mediu steril și 
protejează formula față de efectele oxidării și ale 
luminii, pentru a-i menține valorile nutriționale și 
gustul proaspăt. Tehnologia multi-strat asigură 
stabilitate și rezistență împotriva crăpării cutiilor 
în condiții de temperaturi scăzute. 

Forever a ales ambalarea în Tetra Pak și datorită 
angajamentului asumat pentru sustenabilitate, 
prin folosirea unor echipamente care minimizează 
utilizarea energiei, emisia de gaze și consumul 
de apă.

99,7%
gel de aloe
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Produsul lunii

Beneficii cheie:
 � Susține digestia și sănătatea sistemului 

gastro-intestinal

 � Fără conservanți și aditivi artificiali

 � Susține sistemul imunitar

 � Benefic pentru piele, păr și unghii

 � Favorizează starea generală de bine 

 � Consistență fină

 � Conține peste 200 de compuși activi 
esențiali pentru organism, dintre care 20 
de minerale, 8 aminoacizi esențiali și 12 
vitamine

 � Ambalajul protejează gelul față de acțiunea 
luminii, a agenților oxidativi și a bacteriilor

 � Ambalaj realizat din materiale 100% 
reciclabile

 � Noul proces aseptic minimizează pierderea 
nutrienților - păstrează cu 300% mai mult 
din conținutul de vitamine al aloei decât 
în trecut, fără a-i modifica prospețimea și 
gustul

 � Pasteurizat rapid pentru a menține 
prospețimea și a reduce bacteriile 

 � Vitamina C cu rol antioxidant protejează 
celulele împotriva stresului oxidativ

 � Favorizează o bună absorbție a nutrienților din 
alimentație.

Ține cont de sfaturile de mai jos, te vor ajuta 
să te bucuri din plin de toate beneficiile gelului 
nostru:

 � Nu bea direct din cutie. Toarnă gelul în pahar 
și savurează-l. 

 � Noul gel nu conține conservanți artificiali, 
de aceea e important să pui cutia în frigider 
imediat după desigilare. 

 � Ai grijă să așezi cutia în poziție verticală în 
frigider. Dacă spațiul nu-ți permite, asigură-te 

     că, atunci când plasezi recipientul pe           
     orizontală, capacul este în sus.

 � Reciclează cutia când termini conținutul – 
este realizată din materiale 100% reutilizabile. 

Calitatea gelului, precum și siguranța ambalajului 
depind și de modul în care sunt păstrate cutiile 
după deschidere.

Mai multă aloe în fiecare pahar. 
Mai aproape de natură. 
Forever Aloe Vera Gel.
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10 Afacere Forever

“Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur.   
Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună cu alții.” 

Proverb african

Comunitatea este inima Forever și o valoare 
esențială pentru misiunea companiei. În cadrul ei 
există loc pentru toți oamenii îndrăzneţi, ambițioși 
și dornici să se dezvolte. 

Apartenența la un grup conferă un sentiment 
plăcut de susținere, dar și încredere. Ca parte 
dintr-o comunitate (mai ales una cum e Forever), 
ne simțim mai stăpâni pe propria viață și pe ceea 
ce putem realiza, avem o deschidere mai mare să 
ne asumăm riscuri calculate și să câștigăm. 

Senzația că nu suntem singuri este reconfortantă, 
mai ales când contextul economic instabil sau 
alte amenințări la adresa siguranței noastre ne pot 
stârni anxietate. 

Calitatea relațiilor din viața noastră ne 
influențează inclusiv starea de sănătate, după 
cum a demonstrat un studiu celebru realizat 
de Universitatea Harvard. După 80 de ani de 
cercetare, s-a observat că a fi parte activă dintr-o 
comunitate ne ajută să trăim mai mult și să fim 
mai fericiți. 

Relațiile apropiate contribuie la mulțumirea 
noastră sufletească într-o mai mare măsură decât 
banii sau succesul. Pe de altă parte, singurătatea 
are efecte similare cu fumatul sau consumul 
excesiv de alcool. 

Iată de ce este important să ne bucurăm de 
statutul de membri în familia Forever și să-l 
fructificăm din plin.

Puterea lui 
împreună

Trăim într-o lume în care inițiativele individuale și munca pe cont propriu sunt 
aplaudate. Însă pentru mulți dintre noi, pandemia a împins independența spre o 
extremă, cea a izolării. 

Ne e uneori greu să relaționăm în mod direct cu colegii, să zâmbim fără mască 
(și nu e vorba de cea medicinală...). În aceste zile marcate de incertitudine 
devine cu atât mai necesar să redobândim bucuria interacțiunii și să regăsim 
echilibrul între EU și NOI.
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Iar pentru a reuși să valorificăm apartenența la 
comunitatea Forever ne stau la dispoziţie  câteva 
modalități sigure:

• Când nu știi, întreabă. Pentru mulți 
oameni, a cere ajutorul e un semn de slăbiciune. 
În realitate, înseamnă pur și simplu să-ți recunoști 
latura umană, uneori imperfectă. E bine să treci 
peste mândrie și să admiți că nu ai cum să le știi 
pe toate. 

Doar așa poți învăța mai mult decât știi acum. 
Acolo unde nu te pricepi sau nu ai cum să depui 
tot efortul, poți face echipă cu altcineva, pentru 
ca toată lumea să aibă de câștigat. 

• Inspiră-te din poveștile de viață ale 
altora. Curajul altor FBO îți poate da un impuls, 
acela că... se poate. E mai ușor să treci peste 
momentele dificile când ai alături oamenii potriviți, 
așadar acceptă și urmează modelele oferite de 
membrii de succes ai comunității.

• Descoperă resurse pe care le poți 
folosi în activitatea proprie. Din comunitate 
poți afla, de exemplu, despre un curs de 
promovare pe social media sau un instrument de 
management al timpului și al proiectelor. 

Partea bună este că în familia Forever sunt 
mulți oameni preocupați de propria dezvoltare, 
dornici să găsească soluții la provocări și să-și 
eficientizeze munca, deci ai de unde să afli lucruri 
interesante.

• Vorbește despre experiențele proprii 
de FBO. Poate ai încercat să abordezi un 
prospect la un eveniment de networking și 
lucrurile nu au ieșit așa cum te așteptai. 

Dacă vorbești cu alți FBO, s-ar putea să 
descoperi că e o provocare cu care s-au 
confruntat și ei. Împreună puteți să găsiți soluții 
pentru ca data viitoare să fie mai bine. 

• Cere feedback. Obține o perspectivă din 
afară asupra activității tale ca FBO. Poate că o 
concentrare încordată asupra muncii te împiedică 
să analizezi obiectiv rezultatele acțiunilor tale și 
modul în care le duci la îndeplinire. 

Ce consideri că mai poți optimiza? De multe ori 
o poți face, dar ai nevoie de perspective noi. 
Consultă-te pentru asta cu sponsorul tău sau cu 
alți membri ai echipei.

• Învață să relaționezi mai bine. 
Apartenența la o comunitate te ajută să exersezi 
comunicarea și negocierea, abilități folositoare și 
în relația cu clienții, prospecții sau în alte situații 
de viață.

• Găsește lucruri în comun cu ceilalți 
membri Forever. Fie că este vorba de hobby-uri 
sau moduri de petrecere a timpului liber, în 
comunitatea Forever vei cunoaște oameni cu 
care te vei simți pe aceeași lungime de undă, 
alături de care poți practica pasiunile comune.
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Pentru că doar dăruind vei 
dobândi, iată și cum poți să 
fii un membru implicat al 
comunității Forever:

• Oferă-ți ajutorul 
atunci când cineva îl solicită. 
Asigură-ți colegii că se pot 
baza pe tine dacă au nevoie 
de susținere sau de o părere și 
apoi răspunde prezent pentru 
ei. 

Ai încredere că vei primi sprijin 
la rândul tău, chiar dacă 
nu neapărat de la aceleași 
persoane. „Bine faci, bine 
găsești” e un principiu verificat, 
care funcționează excelent de 
fiecare dată.

• Respectă punctele 
de vedere ale altora. Suntem 
diferiți, avem experiențe 
anterioare variate și e nevoie 
să acceptăm acest lucru ca 
să putem colabora. Asta și 
este partea frumoasă a unei 
comunități, că membrii săi se 
completează reciproc și aduc 
fiecare valoare, contribuind cu 
experiența proprie.

• Ascultă cu atenție ce 
au ceilalți de zis. Se spune 
adesea că nu ascultăm ca să 
înțelegem, ci ascultăm ca să 
răspundem, să dăm o replică. 
Încearcă să înțelegi perspectiva 
celuilalt și oferă-i spațiu de 
exprimare. 

Păstrează-ți deschiderea și 
verifică dacă i-ai înțeles corect 
punctul de vedere, în loc să faci 
presupuneri. 

• Pune întrebări și 
încurajează schimbul de 
idei. Curiozitatea sinceră este o 
modalitate eficientă pentru a te 
conecta cu cei din jur. Nu vorbi 
doar despre tine, ci folosește 

întrebări deschise pentru a descoperi lucruri noi despre ceilalți 
membri ai comunității. 

Asta nu înseamnă că trebuie să transformi orice conversație într-un 
interogatoriu, ci doar să acorzi mai multă atenție oamenilor cu care 
intri în contact.

• Sărbătorește succesul echipei. Forever este despre 
puterea lui împreună, așa că bucură-te de reușita colegilor și a 
familiei Forever. 

Abordând o mentalitate a abundenței vei înțelege că în lume este 
loc pentru succesul tuturor, deci de ce să nu celebrăm orice lucru 
bun care se întâmplă?

Munca online a venit cu beneficii incontestabile, dar a avut și 
efecte mai puțin plăcute. Unul dintre ele este tocmai sentimentul 
de înstrăinare, primit la pachet cu distanțarea fizică. Lipsa ori 
reducerea numărului de întâlniri față în față și a discuțiilor relaxate a 
slăbit conexiunile autentice din numeroase comunități. 

Dar poate că de asta aveam nevoie acum, la revenirea la normal, 
ca să prețuim mai mult comunitatea din care facem parte, să ne 
dăm seama cât contează să fim împreună, parte dintr-o echipă 
puternică și unită. 

Primăvara e anotimpul în care plantăm semințe și ne îngrijim 
de răsaduri, cu încredere că vom obține roade bogate. Să ne 
aplecăm cu aceeași grijă și asupra relațiilor din familia Forever, să 
le acordăm timp, energie și căldură pentru a crește frumos, astfel 
încât să rodească din belșug.



Camelia Dincuță, Safir Manager și membru KLC, a pornit în călătoria Forever 
în urmă cu 21 de ani. Și nu oricum, ci cu un entuziasm fantastic, care a dus-o 
mereu la înălțimea celor mai frumoase realizări. Calificările la Raliul Global și 
Chairman’s Bonus sunt sarea și piperul care dau gust tuturor celorlalte reușite 
în fiecare an.  

Am aflat de la ea care sunt ingredientele care au adus stabilitate afacerii și succesului 
ei, dar și condimentele care oferă savoare fiecărei zile în care lucrează Forever, chiar și 
după atâta timp. Vă invităm să vă delectați cu o rețetă simplă și perfect copiabilă pentru 
reușitele voastre viitoare.

Cum ați cunoscut 
oportunitatea Forever și 
cum vi s-a schimbat viața 
până astăzi? 

Am descoperit oportunitatea 
Forever în anul 2001, într-o 
perioadă dificilă din trecutul meu, 
în care mă confruntam cu diverse 
provocări în familie și căutam idei 
pentru îmbunătățirea stilului de 
viață. 

Am primit recomandări de la 
Elena Angelescu, o doamnă care 
frecventa des farmacia unde 
lucram și care mi-a povestit cu 
mult entuziasm despre beneficiile 
produselor Forever pe care le 
consuma.

Chiar dacă am fost destul de 
sceptică și neîncrezătoare la 
început, am verificat informațiile 
primite și apoi am decis să 
folosesc aceste produse. 

Rezultatele mi-au depășit 
așteptările. 

Am fost foarte încântată de ceea 
ce am descoperit și, într-un mod 
foarte natural, am început să dau 
mai departe informația și să-i ajut 
pe toți cei din jurul meu. Iar pentru 
acest lucru compania a început 
să mă plătească și atunci am 
înțeles că Forever este șansa mea 
pentru a ajunge la independența 
financiară mult dorită. 
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Ce poate fi mai frumos 
decât să lucrezi pentru 
bunăstarea oamenilor și 

să fii recompensat?



Douăzeci și unu de ani 
de când trăiți Forever. 
😊 Ce album grozav de 
experiențe și succese ați 
adunat! Cu siguranță, nu 
v-au ocolit nici provocările 
sau obstacolele. Cu toate 
acestea, astăzi sunteți aici, 
cu același, dacă nu chiar 
cu și mai mult entuziasm 
și cu zâmbetul mereu pe 
buze. Cum reușiți?

Forever mi-a oferit oportunitatea 
de a-mi schimba complet modul 
de trai, șansa de a-mi descoperi 
potențialul și de a face ceea 
ce mă împlinește cu adevărat, 
indiferent de părerile celor 
din jur, fără să mai am nevoie 
de confirmări sau validări din 
exterior.

Forever este o misiune pentru 
mine. Iubesc ceea ce fac și 
sunt responsabilă să dau mai 
departe ce am primit. Îmi doresc 
ca fiecare persoană pe care o 
cunosc să descopere această 
oportunitate și, dacă hotărăște 
să se implice, să ajungă să se 
bucure de armonie, libertate și 
prosperitate. 

Ce poate fi mai frumos decât să 
lucrezi în echipă pentru sănătatea 
și bunăstarea oamenilor și pentru 
asta să primești atâtea daruri și 
recompense?

Sărbătorim 44 de ani de 
Forever Internațional în 
luna mai. Sunteți parte din 
povestea companiei de 
peste două decenii. Ați avut 
bucuria de a-l cunoaște pe 
Rex Maughan, fondatorul 
companiei noastre, pe care 
îl evocăm cu mare drag 
zilele acestea. Ne-ar plăcea 
să ne povestiţi o amintire 
dragă pe care o aveți cu 
el, cea care v-a emoționat 
sau ajutat cel mai mult în 
călătoria Forever.

Da, Rex Maughan este unul din 
cei mai semnificativi oameni pe 
care i-am cunoscut. Având o 
viziune măreață, a schimbat din 
temelii milioane de destine din 
toată lumea.

La fiecare raliu internațional, am 
fost impresionată de căldura și 
energia lui, de modul în care  îi 
iubea pe toți cei din jur și se 
dăruia necondiționat, fără limite. 
Avea pentru fiecare în parte un 
zâmbet cald, o vorbă bună, 
o încurajare și un sfat plin de 
bunătate și înțelepciune.

Am avut șansa ca, în anul 2005, 
la Super Raliul Internațional 
să facem turul tradițional pe 
plantațiile de aloe, să vizităm 
fabrica și sediul Forever din 
Phoenix și multe alte resorturi ale 
companiei. Şi timp de câteva zile, 
am călătorit împreună cu Rex în 
același autocar. 

L-am simțit atât de aproape de 
noi, grijuliu și protector, exact 
ca un tată, implicat total, ca nu 
cumva să ne lipsească ceva. 
Ne-a ajutat la bagaje, ne-a servit 
micul dejun într-o dimineață, 
când nu am avut timp să 
mâncăm, răspundea la orice 
întrebare și vorbea cu noi ca și 
cum eram cei mai buni prieteni 
ai lui. 

Am fost copleșită de tot ce 
ne-a oferit în acele zile, lecții 
valoroase despre ospitalitate, 
dăruire și generozitate, la rang de 
excelență.

La început am vrut să câștig cel 
puțin un salariu în plus, ca să mă 
pot bucura de aceste produse 
la discreție, fără să-mi afecteze 
veniturile de atunci. 

După 8 luni de colaborare 
part-time, am atins nivelul de 
Manager. Aveam o echipă care 
creștea continuu, iar sumele 
câștigate la Forever depășeau 
de 3-4 ori salariul meu din 
acea perioadă. Astfel, am prins 
curajul să-mi dau demisia, 
am devenit un om liber și am 
început să dezvolt afacerea 
Forever full-time. 

Am muncit cu multă pasiune, 
hotărâre și disciplină și am 
format o echipă care se mărește 
și evoluează permanent, iar 
compania mă răsplătește lunar 
cu un venit rezidual, care mi-a 
permis de atunci ca eu să aleg în 
fiecare zi cum vreau să trăiesc! 

Pentru mine o asemenea 
libertate este cel mai important 
cadou oferit de Forever – să nu 
ai program, să nu ai șef, să poți 
lucra de acasă (online) sau de 
oriunde dorești, să fii alături de 
cei dragi și să poți păstra astfel 
echilibrul între carieră și familie, 
să poți investi în tine, să ajuți 
oamenii, să poți dona…

Deci nu este vorba doar de bani, 
ci de împlinire pe toate planurile.

Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare 
zi pentru că am o viață complet 
transformată datorită oportunității 
Forever, la care în trecut nici n-aș fi 
îndrăznit să visez. 

14

FOREVER | România & Republica Moldova | Mai 2022 | 277

Interviu Forever



Revenind acum la 
prezent, în ultimele luni 
ați înregistrat o frumoasă 
creștere în topul punctelor 
non-manageriale. Cum 
lucrați cu echipa pentru 
a o menține în formă, 
indiferent de vremuri sau 
circumstanțe?

Unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le fac, ca lider, 
este să arăt partenerilor mei cum 
să-și asume responsabilitatea 
pentru propriul succes ca să 
devină și ei lideri independenți și 
puternici. 

Când ai un obiectiv clar și planul 
potrivit, faci acțiunile necesare 
în fiecare zi și ai în jurul tău un 
grup de oameni care te susțin. 
Aceasta este formula succesului.

De aceea, am creat un sistem 
de instruire online, care este 
disponibil pentru întreaga echipă 
managerială și non-managerială. 
Toţi cei interesați de creștere 
au acces la aceste sesiuni de 
instruire preînregistrate. Le oferă 
toate resursele și informațiile 
necesare pentru dezvoltarea 
afacerii lor Forever.

Iar pentru partenerii cu adevărat 
motivați și determinați din echipa 
non-managerială, am grupuri 
mici de responsabilizare, în 
care fiecare își asumă acțiunile 
necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor lor. 

Săptămânal, ne vedem pe Zoom 
pentru a analiza cifrele acțiunilor 
lor și rezultatele obținute. Astfel, 
îi pot ajuta să rămână focalizați 
pe obiectivul lor. Fiecare înțelege 
pe ce este important să-și 
concentreze timpul și energia, 
pentru a avea rezultate în 
afacerea care îi împlinește cele 
mai îndrăzneţe visuri.

Sunteți de foarte mulți 
ani o prezenţă lunară 
constantă în topurile 
companiei, vă calificaţi 
anual la Raliul Global și 
Chairman’s Bonus, nu mai 
vorbim de nenumăratele 
calificări la F2D pe care 
le aveți în palmaresul 
reușitelor Forever. Toate 
acestea sunt posibile 
datorită stabilității echipei. 
Care sunt secretele? 
Pentru mine afacerea Forever 
este un stil de viață. Iubesc 
produsele și le recomand tuturor 
în jurul meu. Celor interesați le 
arăt cum pot obține produsele 
la cele mai avantajoase prețuri și 
cum pot câștiga bani cu Forever. 
Fără riscuri și fără obligații. 
Rămân alături de cei care sunt 
interesați și le ofer soluțiile 
potrivite.

Şi cele mai prețioase lucruri pe 
care le dăruiesc sunt bucuria 
și energia mea, încrederea și 
speranța de care oamenii au 
atâta nevoie, însoţite de multă 
iubire și empatie. 

Întotdeauna am fost interesată 
să-i ajut pe cei din echipa 
mea să reușească să obțină 
ceea ce și-au propus. Şi 
am cea mai mare satisfacție 
când partenerii mei luptă 
să-și concretizeze visurile, 
își depășesc limitele și ating 
performanțe extraordinare în 
afacerea lor. 

Fiecare are timpul lui și este 
nevoie de multă răbdare și 
înțelepciune pentru a putea 
oferi fiecărui partener ajutorul 
potrivit, la momentul potrivit 
și astfel să fie creștere și 
dezvoltare în echipă.

Îmi doresc ca fiecare dintre 
partenerii mei să-și trăiască 
visul în Forever și să se bucure 
de el, pentru că adevărata 
fericire este să-i ajuți pe alții să 
fie fericiți.

Sunt onorată că am alături 
de mine o echipă fantastică, 
lideri extraordinari care au 
știut să construiască la rândul 
lor echipe stabile și cărora le 
datorez toată recunoștința și 
aprecierea mea.

Datorită lui Rex Maughan lumea 
întreagă a devenit un loc mai 
bun pentru fiecare dintre noi și 
sunt profund recunoscătoare că 
am avut șansa să-l cunosc ca 
fondator al companiei, mentor și 
prieten în același timp. 
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Cum abordați cele 4 
Repere ale Măreției în 
afacerea dumneavoastră? 
Spuneți-ne, pe scurt, 
două, trei acţiuni pe care 
le faceţi constant pentru 
fiecare dintre ele? 

Oriunde ne-am afla există oameni 
care caută ceea ce oferim noi - 
produsele și afacerea Forever. 
Toți cei din jurul nostru trebuie să 
știe că le promovăm și pot apela 
la noi oricând doresc. De aceea, 
sunt conectată în fiecare zi la 
solicitările clienților și partenerilor 
mei.

Cum arată o zi de lucru în 
afacerea dumneavoastră 
astăzi? 

În această perioadă, este 
important să am mai multă grijă 
de mine, de familia mea pentru 
ca astfel să mă pot bucura de 
toate roadele muncii mele de 
până acum.

Împreună cu soțul meu am 
ales să avem un trai simplu, 
liniștit și să eliminăm toate grijile 
și influențele negative din jur. 
Astfel, putem oferi o direcție și 
un exemplu tuturor celor cu care 
intrăm în contact. Cu cât ne vom 
simți mai bine, cu atât mai mult 
bine putem aduce și celor din jur.

Chiar dacă în ultimii ani mi-am 
redus ritmul activității, zilnic sunt 
conectată pentru a adăuga 
valoare întregii mele echipe.

În prima parte a zilei mă ocup 
de postările din grupurile de 
consumatori și parteneri, fac 
abordări, follow-up, întâlniri 1:1 
sau 2:1 pentru start în business. 
Seara am întâlniri pe Zoom cu 
echipa non-managerială.

La începutul fiecărei luni, 
avem o sesiune specială de 

Fidelizarea clienților este o 
prioritate pentru mine și am 
o relație specială cu fiecare în 
parte. Am grijă să-i informez 
constant despre produse și le 
propun diverse oferte care să fie 
în acord cu ceea ce își doresc la 
acel moment. 

Scopul meu este să ofer celor 
interesați o educație pentru 
un stil de trai sănătos folosind 
produsele Forever în fiecare zi, 
pentru a avea energie și vitalitate.

De asemenea, mă concentrez 
pe dezvoltarea partenerilor 
din echipa non-managerială 
pentru atingerea obiectivelor 
lor, prin acțiunile zilnice care 
sunt producătoare de venit 
(autoinstruire, abordări despre 
produse sau afacere + adăugare 
în grupuri, întâlniri 2:1 alături de 
Sponsor/Manager, follow-up, 
finalizare - colectare decizie ”DA, 
NU, NU ÎNCĂ”,  start în business 
pentru partenerii noi - Primii Pași 
spre Manager, follow-up post-
vânzare consumatori – fidelizare, 
consumul personal + realizarea 
punctului personal, Codul Social 
Media).

În esență, sunt 3 lucruri destul de 
simple pe care le facem zilnic în 
această afacere:

1. Consumăm produsele, 
pentru că noi suntem cea mai 
bună reclamă a produselor 
pe care le promovăm. Merită 
să investim în tot ce este mai 
bun pentru a fi mereu în formă, 
plini de energie, prospețime și 
vitalitate.

2.  Recomandăm aceste 
produse tuturor celor din jurul 
nostru și îi consiliem pe cei 
interesați.

3.  Promovăm oportunitatea de 
afacere și îi învățăm pe cei care 
se arată deschiși să facă ceea 
ce facem și noi.

Analiza și evaluarea zilnică a 
activității noastre ne ajută să ne 
protejăm bine resursele de timp 
și energie, să ne concentrăm pe 
ce este important și astfel să fim 
productivi și eficienți.

recunoaștere, în care sărbătorim 
rezultatele întregii echipe.

Acum, mai mult ca oricând, 
oamenii au nevoie să socializeze, 
să primească atenție și o 
perspectivă nouă, să aparțină 
unei comunități cu valori solide, 
care să le ofere speranță, 
încredere și încurajare. Şi sunt 
onorată că pot dărui echipei 
mele experiența și îndrumarea 
necesare, fiind un model pentru 
cei interesați să-și dezvolte 
potențialul și să se pună în 
valoare cu tot ce au mai bun.
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Interviu Forever



Avem mii de Forever 
Business Owneri care 
sunt acum la început de 
drum în afacerea Forever. 
Ce sfaturi sau mesaj aveți 
pentru ei?

Cred cu tărie că oricine își poate 
scrie propria poveste de succes 
în Forever. 

Ai nevoie de un vis măreț, pentru 
care ești pregătit să muncești, 
este important să iubești oamenii 
și să dorești să-i ajuți, să faci 
constant transformări pentru a-ți 
depăși limitele (să fii adaptabil) și 
să nu renunți, oricât cât de greu 
ar fi.

Aici câștigi în timp ce înveți, aduci 
valoare celor din jur și, în același 
timp, dezvolți relații de calitate pe 
termen lung.

Important este să te bucuri de 
tot acest proces al transformării 

tale, de fiecare rezultat obținut, 
să fii plin de încredere și să nu 
uiți să-ți ridici privirea în sus 
și să mulțumești pentru toate 
binecuvântările din viața ta, 
pentru că ai acest privilegiu 
extraordinar de a-ți construi un 
nou drum alături de Forever!

Ce urmează pentru 
dumneavoastră în 
palmaresul succeselor 
Forever până la finalul 
anului?

Succesul meu este succesul 
întregii mele echipe. Am mare 
încredere în fiecare lider din 
echipa mea și îmi doresc ca 
fiecare în parte să strălucească 
tot mai mult și să se bucure de 
toate darurile și stimulentele 
Forever.

Finalul acestui an mă va găsi, 
cu siguranță, din nou calificată 

la Raliul Global și Chairman's 
Bonus, împreună cu mulți alți 
lideri din echipa mea. 

Vreau să am alături de mine cel 
puțin încă 2 parteneri direcți care 
să atingă nivelul de Manager și 
care să dezvolte, la rândul lor, 
alți noi Manageri. Astfel, întreaga 
echipă va urca pe noi culmi în 
Planul de Marketing Forever. 

Ştiu că pot să obțin tot ce-mi 
doresc în viață, dacă ajut 
suficient de mulți oameni să 
obțină ceea ce își doresc. 
Aceasta este misiunea mea 
Forever și în fiecare zi voi dărui 
această șansă cu iubire și 
pasiune tuturor celor din jur!
Acum oamenii au nevoie de 
ajutor mai mult ca oricând. 
Având un impact pozitiv major 
în existenţa celor de lângă noi, 
rezultatele vor fi peste așteptările 
noastre.

foreverliving.roforeverliving.ro

17Interviu Forever



18

FOREVER | România & Republica Moldova | Mai 2022 | 277

Ziua Copilului

La mulți ani, 
copii Forever! 
Pe 1 iunie, vedetele energiei 
și distracției pe cinste sunt 

Aloe Mango & Aloe Peaches. 
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Elena Sultana 
Operator Departament Comenzi,
Forever Living Products România

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

M-am alăturat echipei sau, mai 
bine spus, familiei Forever în 
vara anului 2018, când am venit 
la interviu în sediul central din 
Aviatorilor cu emoţie, dar cu inima 
deschisă pentru o nouă provocare 
pe care viaţa mi-o oferea în plan 
profesional. 

Chiar din prima clipă am fost 
întâmpinată de oameni minunaţi, 
calzi, cu zâmbetul pe buze, care îţi 
transmit energia aceea pozitivă de 
care ai întotdeauna nevoie.

Nici acum, după 4 ani, nu pot uita 
deosebita urare de bun sosit a 
Dorei: “Elena, bine ai venit și FII 
FOREVER!”. Iar de fiecare dată 
când îmi amintesc acele cuvinte, 
mi se umple sufletul și vreau să 
le mulţumesc din nou Dorei și lui 
Gabor pentru că m-au primit cu 
braţele deschise în această familie 
frumoasă.

Am pășit destul de timid, dar 
am înţeles imediat că mă aflu 
în locul potrivit, în mijlocul unor 
profesioniști pasionaţi, dar 
mai ales dedicaţi, parte dintr-o 
companie unde oamenii lucrează 
pentru oameni cu multă dăruire. 

Aici descopăr și învăţ continuu 
lucruri noi și trăiesc experienţe 
minunate împreună cu colegii mei 
și cu Forever Business Ownerii, 
experienţe ce mi-au demonstrat 
încă o dată că tot ceea ce faci din 
inimă nu are cum să rămână fără 
ecou.

În ce constă activitatea ta în cadrul 
companiei?

Lucrez în cadrul Departamentului 
de Comenzi și am întâlnit aici 
oameni de încredere, care sunt 
dispuși mereu să te înveţe lucruri 
noi, să te susţină, oameni cu care 
am construit relaţii bazate pe 
prietenie și respect.

Printre persoanele care m-au 
susţinut în călătoria mea din 
Forever doresc să o menţionez 
pe Andreea Pop, care este 
Coordonatorul Departamentului 
Comenzi și totodată omul care 
a avut o deosebită răbdare cu 
mine. M-a sprijinit întotdeauna și 
m-a învăţat cum să mă organizez 
și cum să evoluez și îi mulţumesc. 

Activitatea mea în cadrul 
departamentului este de a verifica 
tot ceea ce ţine de procesul de 
creare a conturilor pe site-ul 
foreverliving.ro, fie că este vorba 
de contul unui nou membru sau 
al unui consumator obișnuit. 

Mă ocup de comenzile plasate pe 
site de către colaboratorii noștri și 
le expediez spre depozitul Otopeni 
în vederea facturării și coletării 
produselor comandate, pentru ca 
acestea să ajungă cât mai rapid la 
ei. 

Între orele 10:00 și 15:00 suntem 
accesibili telefonic, mereu la 
dispoziţia Forever Business 
Ownerilor. Le oferim informaţii 
despre comenzile plasate pe site, 
detalii despre livrarea coletelor, 
le oferim informaţii despre link-ul 
de înscriere și cel de marketing 
afiliat (ce reprezintă și unde le pot 
găsi și folosi) și încerc să le ofer 
o mână de ajutor atunci când au 
nevoie.

Atât eu, cât și colegele mele, 
Cătălina și Rodica, răspundem la 
orice sesizare primită pe adresa 
de e-mail a departamentului: 
suport_comenzi@foreverliving.ro 
și suntem în strânsă legătură 
cu firmele noastre de curierat 
GLS și DPD, ca să ne asigurăm 
că produsele comandate ajung 
acolo unde e nevoie de ele.
Suntem aici să soluţionăm 
probleme și să găsim, împreună 
cu toţi colegii, dar și cu Forever 
Business Ownerii cele mai bune 
metode prin care să ne ajutăm 
reciproc, munca să se desfășoare 

corespunzător, iar toată lumea să 
fie mulţumită.

Oricând este nevoie de noi, 
Departamentul Comenzi vă stă 
la dispoziţie pentru a vă oferi 
sprijinul necesar în activitatea 
dumneavoastră.

Ce mesaj ai în această perioadă pentru 
Forever Business Ownerii noştri?

În această perioadă suntem 
cu toţii protagoniști în aceeași 
poveste, care ne-a oferit multe 
capitole provocatoare începând 
din 2020 și o face în continuare. 

Cu toate acestea, am învăţat că 
trebuie să acceptăm schimbarea 
și să ne adaptăm cât putem 
de bine, fără a ne pierde 
concentrarea asupra aspectelor 
care contează pentru noi. 

Dacă suntem suficient de 
încrezători în ceea ce facem, 
ne va ieși tot ce ne propunem, 
indiferent de vremurile prin 
care trecem. Suntem siguri că 
împreună vom depăși orice 
obstacol prin comunicare, 
înţelegere și răbdare.

Continuaţi să vă dăruiţi afacerii 
cu aceeași pasiune, folosiţi 
zilnic produsele stării de bine 
și împărtășiţi tuturor cât de 
extraordinar vă simţiţi datorită lor. 

Noi suntem aici și mereu pregătiţi 
să le livrăm către toţi cei care le 
doresc, cât mai simplu și rapid 
posibil.

Vă mulțumesc și vă doresc toate 
cele bune!

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

CLUB60
Valentina & Marius Chelu

Mihaela & Ovidiu Hudea

Nagy Ernő & Irma

Silviu & Otilia Ursu

Andreea Cristina Miclea

Andreea Gruia

Lavinia Duma

Andreia Deac

Vajda Katalin

Niculina & Viorel Ciuchea

Alexandra Badea

Monica & Cristian Lepădatu

Monica Niculae

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

CLUB100
Ionuț & Georgiana Stroe

Viorica & Viorel Moca

Maria Pop

Viorica & Ștefan Roșu

Mariana Enii

20 Club Forever
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Stimulent Forever 21

STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Tatiana Gonț 
Andreea Gruia
Sefora & Daniel Herbei 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Ramona Pop
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ștefana
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Trușcă
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 Botiș
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

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

Ionuț & Georgiana Stroe 
Valentina & Marius Chelu 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Silviu & Otilia Ursu
Nagy Ernő & Irma 
Andreia Deac
Andreea Gruia
Monica Niculae 
Vajda Katalin 
Monica & Cristian Lepădatu
Marius & Milentina Marcus
Andreea Cristina Miclea
Daniel & Maria Parascan
Niculina & Viorel Ciuchea 
Mihaela Dorotovics
Marian & Dr. Monica Costiță
Viorica & Viorel Moca
Sefora & Daniel Herbei
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
Lavinia Duma

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 2022 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

Ionuț & Georgiana Stroe 
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TOP 20 FBO

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

aprilie 2022 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 
Marius & Milentina Marcus 
Romina & Cristian Doran
Vajda Katalin 
Maria Pop 
Gizella & Marius Botiș 
Nagy Ernő & Irma
Camelia Dincuță 
Daniel & Maria Parascan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion  
Kele Mónika
Valentina & Marius Chelu
Sefora & Daniel Herbei
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Smaranda Sălcudean
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Ramona Vingan
Marian & Dr. Monica Costiță
Andreia Deac

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

Mihaela Bejenari Chișinău Doina Bejenari

Tabita Sorina Burman Reșița Flavius Gabriel Mihăilă

Georgeta Furcilă Brăila Elena Emilia Lica

Iuliana-Cristina Gavrilescu București Florentina & Benone Gavrilescu

Mirela Lazăr Hoghilag, Sb Iuliana Nemeș

Simona Emilia Lupu Timișoara Andreea Cristina Miclea

Anca Mihaela Maja Cluj Ana Banc

Crăița-Adina Moisa Tamasi, Bc Silviu & Otilia Ursu

Constantin Cristi Nistor Bacău Elena & Mihai Chiricheș

Mădălina Parpală București Ionuț & Georgiana Stroe

Aura Pâslaru București Mirela Giura

Constantin Petre Bătrâni, Ph Constanța & Dănuț Mei Roșu

Laura Petrencic Zvoriștea, Sv Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 

Constantin Bogdan Plumbota Râșnov Ionuț & Georgiana Stroe

Cheta Sălăgean Ciacova, Tm Ioana Popescu   

Flavia Isabela Stîncă Darabani, Bt Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 

Turoczi Marta Târgu Secuiesc Bardócz István & Ildikó

Georgeta Daniela Vasile Baia Mare Elena Nicolae

24 Calificările lunii aprilie
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Calificările lunii aprilie



Nume Localitate Sponsori

Mihaela Bejenari Chișinău Doina Bejenari

Tabita Sorina Burman Reșița Flavius Gabriel Mihăilă

Georgeta Furcilă Brăila Elena Emilia Lica

Iuliana-Cristina Gavrilescu București Florentina & Benone Gavrilescu

Mirela Lazăr Hoghilag, Sb Iuliana Nemeș

Simona Emilia Lupu Timișoara Andreea Cristina Miclea

Anca Mihaela Maja Cluj Ana Banc

Crăița-Adina Moisa Tamasi, Bc Silviu & Otilia Ursu

Constantin Cristi Nistor Bacău Elena & Mihai Chiricheș

Mădălina Parpală București Ionuț & Georgiana Stroe

Aura Pâslaru București Mirela Giura

Constantin Petre Bătrâni, Ph Constanța & Dănuț Mei Roșu

Laura Petrencic Zvoriștea, Sv Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 

Constantin Bogdan Plumbota Râșnov Ionuț & Georgiana Stroe

Cheta Sălăgean Ciacova, Tm Ioana Popescu   

Flavia Isabela Stîncă Darabani, Bt Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 

Turoczi Marta Târgu Secuiesc Bardócz István & Ildikó

Georgeta Daniela Vasile Baia Mare Elena Nicolae
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Calificările lunii aprilie

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Cristian Costinaș Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

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

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Alexandru Duma Baia Mare Rafael-Valer Loghin

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

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
Lavinia Duma Baia Mare Alexandru Duma
Flavia Uță Chiuzbaia,  Mm Lavinia Duma



Supervizori Localitate Sponsori      
Aurora Rădița Andres Brașov Simona Becus 

Lidia Comșa Sibiu Simona Becus  

Lidia Hognogiu Giarmata, TM Zaharia Maria

Estera Simidreanu Timișoara, TM Mihaela Dabica

Cristina Teușan Şelimbăr Georgiana Rolea-Bogdan

Calificări Globale

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

26   Calificările lunii aprilie
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Manageri Localitate Sponsori
Andreea Simona Gheorghe Pleașa, PH Monica Niculae

Monica Nagy Cojocna, CJ Valentina & Marius Chelu

Andreea Pantea Sînmihaiu Roman, TM Dina Capotescu

Georgiana Rolea-Bogdan Sibiu, SB Ramona Pop 

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Maria Zaharia Cerneteaz, TM Ioana Popescu 

Claudia Matei Vladimirescu,  AR Mihaela Dorotovics



Supervizori Localitate Sponsori      
Aurora Rădița Andres Brașov Simona Becus 

Lidia Comșa Sibiu Simona Becus  

Lidia Hognogiu Giarmata, TM Zaharia Maria

Estera Simidreanu Timișoara, TM Mihaela Dabica

Cristina Teușan Şelimbăr Georgiana Rolea-Bogdan

foreverliving.ro    

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 27

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.

Secretariat:
0723.603.556,  021.222.89.230.

Departamentul de comenzi:
0726.332.178,    0726.332.140, 
0726.332.157.

Pe 1 și pe 13 iunie Centrele de 
Distribuție Forever din toată țara 

sunt închise.

Site-ul foreverliving.ro este 
mereu deschis și disponibil 

pentru pasionații stilului de viață 
sănătos Forever. 

Vă așteptăm comenzile 
24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Spor le cumpărături!
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Adelina Moldovan Bucuresti

Adina Cristina Bozdog Tritenii De Jos, CJ

Adina Felicia Bilc Floresti, CJ

Adolfina Dodea Plopi, CJ

Adrian Paun Bucuresti

Adriana Claudia Moisa Onesti

Adriana Grecu Gheorghe Constanta

Adriana Manofu Beregsau Mare, TM

Adriana Pasolea Hunedoara

Adriana Popa Daneti, DJ

Adriana Trif Cluj Napoca

Agnes Bedo Fitod, HR

Alexandra Mihaela Popescu Ploiesti

Alexandra Horna Santana, AR

Alexandra Ilas Feldioara

Alexandra Moldovan Suceava

Alexandra Sas Osorhei

Alexandru Hunyadi Urvind, BH

Alexei Dedov Oradea

Alina Loredana Stan Buzau

Alina Mihaela Carp Ghimbav

Alina Anca Belecciu Bacau

Alina Lucaveschi Hlipiceni, BT

Alina Maria Stan Tirgu Jiu

Alina Rat Baia Mare

Alina Vescan Cluj-Napoca

Ana Maria Ciurusniuc Satu Nou (Muntenii De Sus)

Ana Maria Gherman Rohia, MM

Ana Maria Spatar Caianu-Vama, CJ

Ana Maria Tanasa Targu Frumos

Ana Mihaela Rosca Miercurea Sibiului

Ana Andreea Cordos Secusigiu

Ana Brincoveanu Eselnita

Ana Florina Mascas Bihor

Ana Ma'Bed Iasi

Ana-Maria Busca Resita

Anamaria Gordan Timisoara

Anastasia Silvia Nistor Cluj-Napoca

Anca Luca Craiova

Anca, Claudia Cioaca Giurgiu

Ancuta Ioana Dobre Baia Mare

Ancuta Dolinschi Arbore, SV

Ancuta Iacob Tomesti

Andrada Bianca Doroltan Baia Mare

Andrada Grigore Brasov

Andras Orban Targu Secuiesc

Andrea Szabo Miercurea Nirajului

Andreea Cristina Croitoru Targoviste

Andreea Georgiana Balaita Bacau

Andreea Gheorghe Bragadiru

Andrei Claudiu Costin Sanpetru

Andriana Ochisan Chisinau, Rep Moldova

Asistent Supervizori
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Angela Mariana Lascau Hotar, BH

Angela Gladei Chisinau, Rep Moldova

Angelica Craciun Falticeni

Anisoara Udrea Bucuresti

Antoaneta-Ana Puian Resita

Aranka Toth Miercurea-Ciuc

Aurica Mardare Piatra Neamt

Bendis Marinescu Bucuresti

Berta Elena Zeilinger Giurgiu

Bianca Pitu Cajvana

Bianca-Andreea Simon Mosnita Veche

Bianca-Elena Motruna Pausesti-Otasau

Bogdan Milon Bacau

Bogdan Poiana Baia Sprie

Camelia Precup Targu Mures

Camelia Tiponut Nojorid, BH

Carmen Ligia Deac Bistrita

Carmen Viorica Cozma Remetea Chioarului

Carmen Butuza Baia Mare

Carmen Ciurba Reghin

Carmina Teleaga Fibis, TM

Casapu Alina Corbu

Catalin Bumbea Resita

Catalina Sorina Ene Bucuresti

Catalina-Petruta Pal Campia Turzii

Claudia Gelica Oblezniuc Giroc

Cojocaru Anca Sarata

Cornelia Clinciu Brateiu

Cornelia Tersanszki Bistrita

Cosmina Glomnicu Sibiu

Costache Cristina Bucuresti

Costel-Ionel Minculeasa Bucuresti

Crina Florina Domuta Satu-Mare

Cristian Ursuleanu Constanta

Cristiana-Olivia Panduru Bucuresti

Cristian-Mihai Pana Balotesti

Cristina Florentina Ionita Otopeni

Cristina Ianos Baia Mare

Cristina Popa Baia De Aries, AB

Csanyi Bianka Dorobanti, AR

Dalia Luciana Jurj Ineu, AR

Dalia Bondar Sanmartin

Damaris Veres Ciutelec

Dan Denis Tamaia

Daniel Vasilca Brasov

Daniela Simona Petrus Oradea,

Daniela Aurelia Varna Tg. Mures

Daniela Baceanu Ploiesti

Daniela Craiovan Timisoara

Daniela Surugiu Cimislia, Rep Moldova

Daniela-Claudia Topor Braila

Denisa Gabriela Rusu Targoviste

Denisa Iulia Ungur Sacalaseni

Denisa Maria Simion Roman
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Denisa Cortea Paulesti, SM

Denisa-Viorica Bledea Lipova, AR

Diana-Ionela Preda Bojoiu, DJ

Diana Avram Oradea

Diana Godea Bacau

Diana Lungu Bacau

Dina Tolcer Chiribis, BH

Dorin Codau Stroiesti

Dorina Copaciu Cluj-Napoca

Dorina Neagu Suceava

Doru Crisan Cluj-Napoca

Dumitrita Anghel Arad

Ecaterina Faur Livada De Bihor

Ecaterina Tugui Frasinu

Ecaterina Ungureanu Bucuresti

Elena Corina Puscas Oradea

Elena Liliana Racman Targu Carbunesti

Elena Veronica Anghelescu Bucuresti

Elena Bercaru Braila

Elena Dobrin Bucuresti

Elena Ghita Craiova

Elena Miron Tamasi

Elena Mitreanu Leova, Rep Moldova

Elena Nasco Causeni, Rep Moldova

Elena Paun Bucuresti

Elena Vintila Grosi

Elena Zagrean Bistrita

Elena-Gina Tudor Smirna, IL

Elena-Minodora Nistor Rerita

Elisabeta Plaiasu Ploiesti

Emanuela Dumitran Coas, MM

Emilia Brindea Brateiu, SB

Eniko Torok Galesti, MS

Erika Deutsch-Dezsmasi Targu Mures

Estera Vacarasu Suceava

Eugenia Papava Orsova

Eugenia Patrascu Codlea

Eva Mariana Scheff Sighetu Marmatiei

Eva Lovasz Gheorgheni

Feodosia Gasper Orhei, Rep Moldova

Floarea Popescu Bucuresti

Florentin Claudiu Grigore Puchenii Mari, PH

Florica Cioara Oradea

Florin Dan Katler Baia Sprie

Florin Morosan Suceava

Florin Rautu Botosani

Florina Secarea Tohanu Nou, BV

Florin-Daniel Bodo Sighetu Marmatiei

Francesca Hanga-Farcas Oradea

Gabriel Vasile Ceahlau Suceava

Gabriel Juganaru Tulcea

Gabriela Chis Sighetu Marmatiei

Gabriela Tanase Bucuresti

Georgeta-Sanda Velcherean Targu Mures

Georgeta Alexandrescu Bucuresti

Georgeta Vlad Buhusi

Calificările lunii aprilie
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Georgia-Emanuela Diac Deva

Georgiana Florentin Sirbut Curtici

Georgiana Craciun Podenii Vechi,  PH

Georgiana Marina Bucuresti

Gheorghe Jitariu Campulung Moldovenesc

Gherghina Jenica Ciochinda Valea Caselor, DB

Gyongyi Vas Livada, SM

Horatiu Calin Nan Tarnaveni, MS

Ibolya Grodetchi Sarmasag, SJ

Ildiko Gaspar Brasov

Ileana Asandei Liteni, SV

Ileana Ilau Oradea

Ilona Maria Kiss Targu Mures

Ioan Iftode Ianca, BR

Ioana Maria Florea Lechinta, BN

Ioana Ramona Baica Gilau, CJ

Ioana Csengeri Marghita, BH

Ioana Remes Oradea

Ioana Tamba Vladimirescu

Ioana Valean Salicea

Ion Minzat Slatina

Ionela Elena Marenyuk Tautii De Sus

Ionela Draganoiu Jilava

Ionela Dragu Sibiu

Ionela Popovici Falticeni

Iosif Rat Oradea

Irina Mitocaru Bucuresti

Iulia Negru Calarasi, Rep Moldova

Iulia Timofte Viisoara, BN

Iulia-Elena Scurtu Cerdac, BC

Iulian Oancea Malu Spart

Iuliana Elena Cotuna Marsa

Iuliana Popa Orhei, Rep Moldova

Izabela Velcherean Arad

Izabella-Zsuzsanna Csaki Sanmartin

Janos Solyom Voslabeni

Jeanina Ciurea Resita

Katalin Bako Targu Mures

Katalin Tamas Tamasesti

Kincso Deak Craciunel

Larisa Andreea Onita Toboliu

Larisa Sterpu Onesti

Laura Prajescu Hartop

Laura-Madalina Tudor-Buga Bucuresti

Lidia Dumbrava Baia Mare

Lidia Gabor Carpinis

Liliana Harabula Darabani

Livia Bucur Oradea

Loredana Brandusel Rasinari

Loredana Roxana Baciu Baia Mare

Lorena Teodorescu Bucuresti

Lucica Suciu Granicerii

Ludmila Gutu Calarasi, Rep Moldova

Luminita Georgiana Lungu Ipotesti

Madalina Ramona Maxim  
Berechet Baia Mare

Magdalena Iuliana Borcila Slobozia

Calificările lunii aprilie
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Malina Pirvu Iana

Marcela Pop Dumbraveni

Maria Cristina Ardelean Sighetu Marmatiei

Maria Mihaela Cherciu Bucuresti

Maria Paula Fratilescu Chiajna

Maria Costa Oradea

Maria Cucos Cajvana

Maria Imbrea Garlenii De Sus, BC

Maria Niculae Bucuresti

Maria Popescu Calarasi, Rep Moldova

Maria-Gabriela Ungureanu Husi

Marian Doltu Targu Trotus, BC

Mariana Chiroiu Mogosani

Mariana Codreanu Sibiu

Mariana Dobos Halmeu

Mariana Mesteru Varbilau

Mariana Mitrache Cisnadie

Mariana Tudorache Tunari

Marin Niculina Bucuresti

Marinel-Ciprian Salasan Lipova

Marioara Muresan Bixad

Marius Herta Timisoara

Mariuta Gavriloaie Mintiu

Melania Maria Corduneanu Bucosnita

Melania Hogiu Bistrita Bargaului

Melinda Kiraly Botiz

Mihaela Eleonora Culea Azuga

Mihaela Ioica Cugir

Mihaela Moldovan Sighetu Marmatiei

Mihaela Napu Orsova

Mihaela Pistea Micasasa

Mihaela Popescu Giroc

Mihaela Popescu Constanta

Mihaela Rusu Iasi

Mihaela Stoian Braila

Mihaela Udubasa Bucuresti

Mihaela-Elena Ciacoi-Pop Cluj-Napoca

Mihai Chira Baia Mare

Mihaiela Adela Cobuz Iasi

Mihaiela Duta Breaza

Mioara Badea Isalnita

Mioara Visan Jaristea

Mirabela Morariu Magurele

Mirela Gafton Caiuti

Mirela Sandor  Pop Cluj Napoca 

Monica Codruta Nicodin Arad

Monica Zdroba Cluj

Nadia Maria Sirb Bistrita

Naomi Emerich Lipova

Nicoleta Laura Duica Braila

Nicoleta Adriana Plesoianu Uniurea, DJ

Nicoleta Andriescu Botosani

Nicoleta Constantin Ramnicu Valcea

Nicoleta Constantin Darza

Nicoleta Costi Arad

Nicoleta Monica Hora Arad

Calificările lunii aprilie
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Nicolita Lupu Timisoara

Niculina Pacala Smirna

Nina Munteanu Bacau

Oana Troaca Goiesti

Olga Dabija Criuleni, Rep Moldova

Paula Herghelegiu Tisa-Silvestri, BC

Penisoara Simona Vaslui

Petrica Daniel Vieriu Oradea

Piroska Szocs Sintimbru

Radinca Stancovici Moldova Noua, CS

Ramona Badulescu Pitesti

Rebeka Varga Cluj-Napoca

Renata Georgiana Stir Beclean

Robert Viorel Andres Brasov

Robert Elekes Belani

Rocio Ramirez Arana Timisoara

Rodica Simion Bucuresti

Roxana Mihaela Florea Cluj Napoca

Roxana Stanislav Voluntari

Sara Natalia Curtu Dumbravita

Sebastian Matei Orastie

Silviu Oprica Bucuresti

Simona Adriana Logascu Targu Jiu

Simona Diana Citea Cisnadie

Simona Borcea Avrig

Simona Popa Paunesti

Simona Strugari Teglar Arad

Sorina Georgeta Prazniciuc Iasi

Sorina Istrate Izvoare (Dumbrava Rosie)

Stanca Andreia Dorgo Decebal

Stanislav Catei Cahul, Rep Moldova

Stefana Narcisa Gabor Moinesti

Stefania Meri Paraschiv Craiova

Szabolcs Tusa Turia

Tunde Mark Joseni

Tabita Delia Gheorghe Smardioasa

Tekla Toth Estelnic, CV

Teodora Cioloca Bistrita

Theodor-Mihai Iliant Constanta

Valerica-Mar Ocu Sarafinesti

Valerica Gavan Constanta

Varga Edit Filia, CV

Vasile Horhat Blaj

Vasilica Fekete Carpinis

Victoria Dodon Calarasi, Rep Moldova

Violenta Cristina Smadu Bucuresti

Violeta Achiriloae Arad

Viorica Eunice Sitariti Ilva Mare, BN

Viorica Chirila Timisoara

Viorica Cozma Suceava

Vitalii Samocrainii Hincesti, Rep Moldova

Vlad Frunze Cahul, Rep Moldova

Calificările lunii aprilie
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