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Știu că ceea ce facem nu este ușor. Să fii 
Forever Business Owner necesită multă 
muncă, dedicare și poate și puțin noroc. 
Dar atunci când faci lucrurile corect, 
rezultatele pot fi uluitoare. Forever oferă 
tuturor, indiferent de mediul de proveniență, 
statut social, religie, rasă sau sex aceeași 
șansă de a reuși.

Așa că, pe măsură ce trecem de primul an 
de când Rex nu mai e printre noi, întrebările 
care îmi vin în minte sunt: Ce putem face 
cu toții pentru a îmbrățișa filosofia după 
care s-a ghidat Rex - “Puterea Forever este 
puterea dragostei”? Cum putem să luăm 
aceste cuvinte inspirate și emoționante și 
să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi?

Deși nu pot răspunde la aceste întrebări 
în locul vostru, pot să vă spun ce impact 
au asupra mea. Astăzi, sunt mult mai 
dedicat, mai entuziasmat, mai pasionat 
și mai dornic ca oricând să fac tot ce-mi 
stă în putere pentru a continua să fac din 
Forever cea mai mare oportunitate din lume 
și să îl fac astfel pe Rex mândru de mine. 
Sunt încrezător că avându-vă pe voi alături 
și pe Rex în inimă, vom duce mai departe 
moștenirea Forever – împreună!
Continuați pe drumul vostru,

“Puterea Forever este 
puterea dragostei”

Pe 17 iulie s-a împlinit un an de când Rex, 
fondatorul Forever și tatăl meu, s-a stins 
din viață. În unele privințe, parcă a fost 
ieri - în altele, parcă ar fi fost acum o viață. 
Influența lui Rex și exemplul lui încă se 
simt în fiecare zi, în modul în care lucrăm 
împreună să ducem Forever mai departe 
fără el.

Îi simțim lipsa în atât de multe feluri - 
salutul lui de dimineață; răsfoirea ziarelor; 
spiritul său ascuțit, neînfricat și întrebările 
sale amabile și curioase. Înțeleg că 
mulți dintre voi nu ați avut ocazia de a-l 
cunoaște pe Rex, dar pentru cei care au 
avut ocazia, îmi imaginez că aveți propriile 
amintiri preferate cu el.

Una dintre afirmațiile preferate ale lui Rex, 
care îmi este apropiată de suflet și care 
știu că vă este cunoscută tuturor este: 
”Puterea Forever este puterea dragostei”. 
Întotdeauna mi-a plăcut să aud această 
afirmație devenită slogan. A căpătat însă 
mai multă semnificație în inima mea în 
ultima vreme și m-a influențat mai mult 
decât mă așteptam.

”Puterea Forever este puterea dragostei” 
spune multe despre noi în calitate de 
companie și despre noi ca organizație 
globală. Această afirmație subliniază faptul 
că adevărata valoare a Forever constă 
în capacitatea noastră de a iubi ceea ce 
facem și de a ne iubi unii pe alții. Nu veți 

Sunt încrezător că avându-vă pe voi alături și pe 
Rex în inimă, vom duce mai departe moștenirea 
Forever – împreună.

vedea asta predat în multe școli de afaceri 
sau programe MBA, dar la Forever, se află 
în centrul modului în care funcționăm.
Cu tot ceea ce se întâmplă în lume la ora 
actuală, uneori poate fi greu să simțim 
dragostea care ne înconjoară, dar cred 
că este mai multă decât credem noi. În 
viața mea cotidiană, văd atât de multe 
acte de bunătate, sprijin, recunoaștere, 
apreciere, recunoștință și iubire. Da, există 
multă durere și suferință, dar există, de 
asemenea, o cantitate copleșitoare de bine 
în această lume. În loc să mă concentrez 
asupra aspectelor negative, eu aleg să mă 
concentrez asupra minunilor naturii umane.

Am văzut și am simțit acest lucru din plin 
acum câteva săptămâni într-o călătorie la 
Rio de Janeiro și Sao Paulo cu Cynthia 
și Garin. A fost minunat să mă întorc în 
Brazilia! Ne-am întâlnit cu câțiva dintre liderii 
noștri și am participat la un Success Day 
fizic pentru prima dată după câțiva ani. 
Atmosfera a fost electrizantă - am râs, am 
dansat și am cântat împreună. Poporul 
brazilian are o extraordinară energie și poftă 
de viață. Brazilienii sunt calzi, prietenoși, 
fericiți și plini de iubire. În timp ce le 
recunoșteam succesele și am învățat lucruri 
noi, am fost mișcat de dragostea care 
învăluia întreaga sală. Era dragostea pentru 
ceea ce fac și pentru produsele Forever, 
dar mai ales iubirea pe care o aveau unii 
pentru ceilalți și speranța pe care o aducea 
oportunitatea Forever. Gregg Maughan 

Președinte, Forever Living 
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vremea aceasta vor purta cu mândrie insigna de Eagle. 
Voi sunteţi cei care urcă treaptă cu treaptă în fiecare 
lună drumul care duce pe scena recunoașterii, sub 
lumina reflectoarelor, în aplauzele unei săli pline 
cu Forever Business Owneri de succes din toate 
ţările Forever.

Pentru a atinge ţinta aceasta cel mai mult contează 
asumarea voastră. Tot Pablo Casals spunea într-un 
interviu că te antrenezi ani mulți la rând pentru a 
atinge perfecțiunea când iei o notă muzicală.

Dacă nu te antrenezi o zi, vei ști doar tu; dacă nu te 
antrenezi două zile, va ști toată orchestra; dar dacă nu 
te antrenezi trei zile, va ști o sală sau o lume întreagă.

Continuaţi să exersaţi cu pasiune zi de zi și veţi avea 
momente de trăire, de succes pe măsura energiei 
pe care o dăruiţi afacerii voastre, echipei voastre, 
oamenilor care au atâta nevoie de șansa Forever.

Cu drag și cu încrederea că împreună vom pune 
România în topul calificărilor Eagle,

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

Pablo Casals a fost întrebat cândva de un 
tânăr reporter: “Aveţi 95 de ani și sunteţi cel 
mai mare violoncelist din toate timpurile, de 
ce continuaţi să studiaţi și să repetaţi șase 
ore pe zi?”.

Genialul muzician a răspuns: “Deoarece numai așa 
simt că fac progrese.”

Asta se numește atitudine! Voi o cunoașteţi foarte 
bine, o iubiţi și o cultivaţi, deoarece reprezintă esenţa 
Forever. Este filozofia noastră de viaţă și de afaceri 
- convingerea că ceea ce e neplăcut nu durează la 
nesfârșit, dar ceea ce e bine putem face chiar noi să 
meargă din bine în mai bine.

E spiritul vostru de lideri Forever, care nu consideraţi 
niciodată că aţi atins punctul cel mai înalt, unde să vă 
opriţi și să vă mulţumiţi doar cu confortul. Pentru voi 
împlinirea înseamnă a înainta, succesul înseamnă a 
urca neîntrerupt, fericirea înseamnă a crește ritmul, pe 
măsură ce voi înșivă creșteţi.

Iar compania vă iese permanent în întâmpinare cu 
soluţii ingenioase. Știţi cu toţii că Forever România este 
în focul programului Eagle. Acceleratorul Eagle l-am 
conceput cu multă dragoste și atenţie ca să vă pună 
la dispoziţie tipul de antrenament necesar calificării la 
acest nivel emblematic.

Fiecare dintre voi are toate calitățile și tot sprijinul nostru 
pentru a se califica la acest stimulent. Deschideţi-vă 
aripile și luaţi înălţime, instructorii noștri de zbor vă 
oferă etapele, harta și coaching-ul eficiente. Voi sunteţi 
însă singurii care hotărăsc că anul viitor pe

VĂ INVITĂM SĂ PUNEM 
ÎMPREUNĂ ROMÂNIA ÎN TOPUL 
CALIFICĂRILOR EAGLE
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Produsul lunii

O femeie zâmbește în medie de 62 de ori pe zi și 50% dintre oameni spun 
că zâmbetul este primul lucru pe care îl observă la persoanele cu care se 
întâlnesc prima oară. Motive în plus pentru care merită să-l punem în 
valoare cu o dantură sănătoasă și strălucitoare în orice moment. 

Produsul lunii august - Forever Bright Toothgel - are grijă ca zâmbetele 
largi și dese să devină secretul succesului în tot ce înseamnă stil de viață 
Forever și nu numai.

Produsul
  lunii

Forever Bright Toothgel te face 
să zâmbe�ti �i să dai mai departe

�tia�i că din�ii
- sunt mai puternici decât oasele? Sunt formați în 
proporție de 96% din minerale, iar smalțul este 
considerat cea mai puternică/rezistentă parte din 
organism
- sunt singurele părți ale corpului care nu se pot 
repara/vindeca singure – odată ce dintele începe să 
fie afectat / deteriorat, procesul progresează – de 
aceea este cu atât mai important să avem grijă de 
ei zilnic și să evităm asemenea situaţii
- sunt diferiți unii de alţii? Nu există un dinte care să 
fie identic cu altul – fiecare dinte are ”personalitate” 
proprie
- există afecțiuni în corp care sunt corelate cu o 
igienă orală defectuoasă?
- în medie, un om petrece cu periajul dentar 
aproximativ 38 de zile din viață?

•  Calmează gingia
•  Nu conține fluoruri și nici substanțe 
de origine animală
•  Fără gluten
•  Formulă non-abrazivă
•  Textură fină și gust mentolat plăcut, 
pentru o senzație încântătoare de 
prospețime, ce durează
•  Combinația optimă de aloe și 
propolis îi asigură putere sporită de 
protecție și curățare

Pentru că zâmbetul tău merită o pastă de dinți 
cum ar trebui să fie toate – fără fluoruri, cu un 
mix de ingrediente valoroase pentru sănătatea 
orală, cu textură fină și gust proaspăt de mentă. 

A fost inclusă de un celebru site american 
(Trendrr.com) pe locul al doilea în top 10 cele 
mai bune paste de dinți în 2020 și suntem 
foarte mândri de asta. Merită cu prisosință, fiind 
și în top 5 cel mai bine vândute produse Forever 
în România și, de nu mai puțin de 44 de ani, un 
preferat Forever de către milioane de 
consumatori din întreaga lume.

Formula sa delicată combină gelul de Aloe vera, 
propolisul (despre care studii clinice au arătat că 
are proprietăţi antibacteriene și antiseptice) și 
mentă pentru o aromă naturală și o dantură 
curată, sănătoasă. 

De ce Forever Bright Toothgel?

În august te provocăm să 
dai mai departe cele mai 
frumoase zâmbete Forever. 

Produsul
  lunii
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Produsul lunii Produsul lunii

�tia�i că din�ii
- sunt mai puternici decât oasele? Sunt formați în 
proporție de 96% din minerale, iar smalțul este 
considerat cea mai puternică/rezistentă parte din 
organism
- sunt singurele părți ale corpului care nu se pot 
repara/vindeca singure – odată ce dintele începe să 
fie afectat / deteriorat, procesul progresează – de 
aceea este cu atât mai important să avem grijă de 
ei zilnic și să evităm asemenea situaţii
- sunt diferiți unii de alţii? Nu există un dinte care să 
fie identic cu altul – fiecare dinte are ”personalitate” 
proprie
- există afecțiuni în corp care sunt corelate cu o 
igienă orală defectuoasă?
- în medie, un om petrece cu periajul dentar 
aproximativ 38 de zile din viață?

•  Calmează gingia
•  Nu conține fluoruri și nici substanțe 
de origine animală
•  Fără gluten
•  Formulă non-abrazivă
•  Textură fină și gust mentolat plăcut, 
pentru o senzație încântătoare de 
prospețime, ce durează
•  Combinația optimă de aloe și 
propolis îi asigură putere sporită de 
protecție și curățare

Pentru că zâmbetul tău merită o pastă de dinți 
cum ar trebui să fie toate – fără fluoruri, cu un 
mix de ingrediente valoroase pentru sănătatea 
orală, cu textură fină și gust proaspăt de mentă. 

A fost inclusă de un celebru site american 
(Trendrr.com) pe locul al doilea în top 10 cele 
mai bune paste de dinți în 2020 și suntem 
foarte mândri de asta. Merită cu prisosință, fiind 
și în top 5 cel mai bine vândute produse Forever 
în România și, de nu mai puțin de 44 de ani, un 
preferat Forever de către milioane de 
consumatori din întreaga lume.

Formula sa delicată combină gelul de Aloe vera, 
propolisul (despre care studii clinice au arătat că 
are proprietăţi antibacteriene și antiseptice) și 
mentă pentru o aromă naturală și o dantură 
curată, sănătoasă. 

De ce Forever Bright Toothgel?

În august te provocăm să 
dai mai departe cele mai 
frumoase zâmbete Forever. 

Produsul
  lunii
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Produsul lunii

Periajul dentar și igiena orală 
corectă

Un zâmbet perfect are la bază o atenție 
deosebită acordată sănătății. Ce presupune 
acest lucru? În primul rând prevenție. Iar igiena 
orală este unul dintre domeniile în care prevenția 
e la îndemâna oricui. 

O igienă orală corectă are drept efect o gură cu 
aspect sănătos (dinți curați, gingii de culoare 
roz, fără sângerări la periaj, respirație 
proaspătă). 

Este extrem de important să începem și să 
încheiem ziua cu periaj dentar. Specialiștii în 
igienă orală ne sfătuiesc să nu neglijăm sub 
nicio formă spălatul pe dinți seara, după ultima 
masă, înainte de culcare. 

Specialiștii au descoperit că o persoană petrece 
în medie doar 48 de secunde pe zi periindu-și 
dinții. Însă timpul corect alocat fiecărui periaj 
este de 2 minute, spun stomatologii.

Folosirea aței dentare este un pas esențial în 
igiena dentară. Știai că periajul dentar, executat 
corect, curăță dinții în proporție de 70%? Ața 
dentară este cea care rezolvă restul de 30%, 
ajutând la curățarea optimă a spațiilor 
interdentare.
  
Recomandată de experți, destinată întregii 
familii, preferată de vegetarieni, Forever Bright 
Toothgel satisface și cele mai pretențioase 
cerințe în materie de pastă de dinți și este ideală 
pentru copii.

Calitatea cu care ne mândrim

La fel ca în cazul celorlalte produse, compania 
își respectă angajamentul pentru calitate. Astfel 
ne asigurăm că ajung la voi cele mai bune 
produse, pe care să le folosiți în siguranță și cu 
bucurie alături de cei dragi și să le promovați cu 
deplină încredere. 

Și în ceea ce privește Forever Bright Toothgel, 
înainte de a intra în producție, toate materiile 
prime brute sunt analizate minuțios în laborator, 
pentru a fi siguri că întrunesc cele mai înalte 
condiții de calitate și eficacitate. 

După inspectarea materiilor prime, se 
cântărește fiecare ingredient în parte, pentru a 
respecta formula în cele mai mici
detalii. Odată ce ingredientele sunt cântărite și 
verificate, sunt amestecate într-un recipient 
special, în conformitate strictă cu procedura 
standard de fabricare.  

Gelul de Aloe vera, care sosește zilnic de la 
fabricile proprii de prelucrare, amplasate chiar 
lângă plantațiile noastre de aloe, este adăugat în 
recipientul de mixare, unde este amestecat cu 
celelalte ingrediente sub formă de pulbere. 

După ce toate ingredientele sunt perfect mixate, 
sunt trimise eșantioane la laborator, pentru a ne 
asigura că produsul final respectă toate 
specificațiile. Laboratorul analizează apoi și 
produsul finit, pentru a confirma că întrunește 
condițiile noastre riguroase în privința calității și 
abia după aceste etape este pus în circulație 
întregul lot.

Senzația de prospețime și curățenie 
te va însoți mult timp după ce ai 
terminat periajul dentar.

6
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Afacere Forever

În meniul cu activități zilnice se adună multe 
lucruri de făcut, iar la prima vedere o parte au 
termenul limită... ieri. Prioritizarea cotidiană 
poate fi o provocare, mai ales când ești un FBO 
ambițios, care pe lângă muncă asiduă își 
dorește să petreacă timp cu familia, să se vadă 
cu prietenii sau să se dedice unui hobby. 

Cum le împaci pe toate?

Urgența și importanța sunt două criterii pe 
care le poți lua în calcul atunci când așezi pe 
priorități activitățile tale. Cu ajutorul lor poți 
construi matricea lui Eisenhower (după 
numele președintelui american care le-a 
popularizat în anii ’50).
 
E un sistem actual și practic care te ajută să 
rezolvi sarcini variate în ordinea care-ți aduce 
eficiență maximă. 

Avantaje? 
Folosind acest sistem îți vei prioritiza mai bine 
activitățile, vei face loc în agendă pentru lucrurile 
cu adevărat importante și vei diminua presiunea 
termenelor limită, îndeplinindu-ți obiectivele cu 
mai puțin stres.

Cele două elemente, urgența și importanța, sunt 
axele unui cadran în care îţi poți distribui  
activităţile astfel: 

 

• Importante, dar nu urgente => Fă-le timp,   
programează-le.
• Urgente, dar nu importante => Spune NU 
sau deleagă-le.
• Importante și urgente => Rezolvă-le imediat 
într-un mod eficient.
• Nici importante, nici urgente => Elimină-le.

Hai să le luăm pe rând. 

“Don't let the urgent get in the way of the important. / Nu lăsa 
lucrurile urgente să stea în calea celor importante.” - Kay Yow

  Cum valorifici matricea
  urgent - important

Afacere Forever
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  Cum valorifici matricea
  urgent - important

Activitățile importante și urgente 

Cum rămâne însă cu tratarea unei boli care a 
apărut brusc, cu plata impozitelor sau 
răspunsul către un client nou, care te solicită 
cât mai rapid? Acestea sunt activități atât 
importante, cât și urgente, astfel că trebuie 
să faci din ele o prioritate.
 
De preferat să nu le lași pe ultima sută de 
metri, ci să le pui în capul listei și să te ocupi  
de ele cât mai repede.

Este bine să lași mereu o fereastră de timp în 
agenda zilnică pentru eventualele urgențe 
importante. Astfel îți va fi mai ușor să le incluzi 
în programul tău sau să te reorganizezi în așa 
fel încât să le rezolvi în timp util.

Activitățile nici importante, nici urgente

Urmărirea unei telenovele, scroll-ul interminabil 
pe telefon, conversațiile telefonice prelungite 
inutil - elimină-le de pe lista ta de activități. 
Învață să spui „nu” atunci când  activitățile 
respective nu se aliniază cu valorile și 
obiectivele tale.

Să revenim puțin la prima categorie din 
matrice

Acum, vara, aroma de vacanță se simte mai 
tot timpul în aer, așa că e sezonul potrivit 
pentru reflecție și aplecare asupra 
lucrurilor importante, dar niciodată 
urgente. Printre concedii și lucrul la 
business-ul tău, poți găsi mai ușor un loc în 
program pentru această categorie de 
activități, adesea neglijată. 

Activitățile importante, dar non-urgente

Sunt cele care ne aduc valoare (adesea pe termen 
lung), ne ajută să ne dezvoltăm și să ne îndeplinim 
obiectivele personale și profesionale. Participarea la 
un curs de perfecționare, planificarea, căutarea de 
oportunități, networking-ul, extinderea rețelei, dar și 
sportul, cititul sau timpul petrecut cu oamenii 
importanți din viața ta sunt acțiuni benefice pentru 
tine, ca om și ca antreprenor.

Totuși, pentru că adesea nu există presiune sau 
urgență, tindem să le punem în josul listei de To do, 
ba chiar uităm de ele și le amânăm pentru o dată 
neprecizată. Problema este că acestea se pot 
transforma în bulgărele de zăpadă de la care 
pornește o avalanșă și pot deveni cu adevărat 
presante. 

De exemplu, amâni să-ți tratezi o măsea cu 
probleme și apoi trebuie să mergi la urgențe; eviți să 
recontactezi un client după o vânzare, iar apoi afli că 
a fost nemulțumit de ceva anume, situație care îți 
afectează afacerea. Nu petreci suficient timp cu 
copilul tău, apoi constați că a apucat-o într-o 
direcție mai puțin fericită.
 
Poți evita aceste situații planificând și abordând din 
timp activitățile (prin controale medicale periodice, 
prin follow-up sau prin alocare de timp special, dacă 
e să continuăm exemplele anterioare). 

În lipsa unei organizări adecvate, riști să nu poți 
respecta termenele limită, să ai prea puțin timp la 
dispoziție pentru activitățile esențiale sau să amâni 
la nesfârșit unele sarcini.

Activitățile urgente, dar nu și importante

Necesită o reacție cât mai rapidă și de cele mai 
multe ori pun în pericol desfășurarea activităților cu 
adevărat importante. Un telefon de la o persoană 
care vrea să stea la taclale sau un meci transmis în 
direct sunt exemple clasice. Desigur, lucruri 
neprevăzute și urgente vor apărea mereu, însă poți 
încerca să le previi sau să le atenuezi impactul. Ce 
mai poți face este să creezi șabloane de răspuns 
acolo unde este posibil, ca să reacționezi mai rapid 
și eficient.
 
O sursă de astfel de activități sunt ceilalți oameni.

      

De multe ori, îi poți refuza politicos sau îi poți amâna 
pentru momente în care-ți permiți să le acorzi atenție.



Afacere Forever

Ce unelte poți folosi?

• Alege un sistem de planificare potrivit ție, 
care să-ți placă și să-ți fie ușor de folosit. Poate 
fi o agendă fizică, o aplicație de tipul Notion, 
Todoist, Trello Microsoft To Do sau Google 
Calendar. 

Trece-ți acolo toate activitățile, personale și 
profesionale, astfel încât să ai o privire de 
ansamblu asupra lor. Le poți urca direct de pe 
telefon, atunci când îți aduci aminte de ceva, 
dar le poți organiza pe laptop, unde se 
sincronizează instantaneu.

• Pentru managementul și urmărirea timpului, 
poți folosi Toggl, Clockify sau aplicații similare 
ca să ții evidența intervalelor acordate 
diferitelor activități și să poți estima cât îți ia să 
rezolvi o sarcină.

• Cursurile sunt excelente pentru a te 
dezvolta, indiferent că vorbim de soft skills 
(negociere, comunicare, vorbit în public) sau 
hard skills (cunoașterea produselor Forever, 
lucrul în Excel, marketing digital sau 
management de proiect). După fiecare curs, nu 
uita să aplici ce ai învățat. Scrie măcar 1-2 
lucruri noi și utile pe care le-ai aflat și 
implementează-le în activitatea ta.

Mai departe, scrie o listă cu toate lucrurile 
pe care știi că ar fi bine să le faci, dar 
pentru care nu găsești niciodată timp și le 
amâni, deoarece nu sunt urgente. Poate fi 
vorba despre înscrierea la un curs sau un 
program regulat de sport, ordine într-un sertar 
de birou, organizarea mai bună a actelor, 
planificarea financiară a afacerii, parcurgerea cu 
atenție a Politicilor Companiei sau a catalogului 
de produse Forever. 

Trece-le în agendă. Stabilește clar o zi și un 
interval și ține cont de cât timp necesită fiecare 
activitate.

Bonus. Fă primul pas AZI. Începe cu ceva mic și ușor realizabil, care să te mobilizeze și să-ți dea 
o satisfacție imediată. De exemplu, verifică și pune-ți în ordine parolele – e clar că asta te va scuti ulterior de 
stres și de timp pierdut în căutarea sau resetarea lor. 

Și vei înțelege de ce timpul acordat activităților importante, dar non-urgente diminuează exponențial timpul 
alocat celor urgente și importante.

Întrucât vara este considerată prin excelență un sezon mai lent, mai relaxant, profită de aceste momente de 
respiro pentru a te conecta la lucrurile importante, cele care nu ard, dar vor aduce mai multă lumină în 
activitatea ta. 

Iar dacă vei face din asta un obicei, un principiu de lucru, ai siguranța că viața ta va fi mai bună, iar 
activitatea ta de FBO tot mai eficientă și profitabilă.

Alexandru Israil
Specialist Marketing

• Cum ai grijă de sănătatea ta fizică? Învață 
despre alimentație și cum te poți hrăni pentru a 
avea energie și a te menține în formă, găsește și 
practică un tip de mișcare potrivit, care să-ți 
placă, fă-ți la timp analizele și controalele 
medicale necesare.

• Cum ai grijă de sănătatea ta mintală? 
Folosește-ți constant intelectul, dar stabilește-ți 
și un program de pauze pe care să-l respecți. 
Ieși în natură, planifică timp pentru pasiunile 
tale, întâlniri cu familia și prietenii.

9
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     Sunt Loredana Gânbuțan și în 
curând fac 36 de ani. Sunt mama 
lui Rareș, un băiețel minunat 
de 7 anișori și sunt Forever de 
5 ani. Decizia de a trăi stilul de 
viață Forever am luat-o pentru că 
simțeam că mă sufoc în existenţa 
mea de până atunci.

Vin din mediul corporatist, am 
experiență de 12 ani în marketing 
și chiar dacă vedeam că excelez 
ca angajat, vă spun că este 
mult mai frumos să excelezi ca 
antreprenor Forever.

Sunt Soaring Manager și m-am 
calificat Eagle de 2 ori până acum, 
iar pentru mine faptul că n-am 
reușit să mă calific la EMR22, în 
Cancun, a fost o lecție. A fost al 
treilea an în care am crezut că 
„o să iasă de la sine” - am ratat 
câteva aspecte importante și, 
implicit, calificarea. 

Din fericire, asta m-a învățat că 
nimic nu este la voia întâmplării - 
trebuie planificare, perseverență, 
evaluare, reevaluare, replanificare și 
multă dezvoltare personală.

Pentru mine Acceleratorul Eagle, 
acest training organizat și furnizat 
de companie tuturor celor care 
vor să aibă un sprijin în calificările 
la stimulente, s-a potrivit mănușă 
în perioada asta, pentru că m-a 
provocat să văd calificarea de 
Eagle ca o planșă de puzzle. 

Piesele de puzzle sunt calificările 
lunare la aceste sesiuni, iar una 
câte una, pe rând, ajung să mă 
conducă treptat, dar sigur, către 
calificarea finală. E mult mai simplu 
așa.

Pentru mine aceste sesiuni lunare 
oferite de Forever sunt revelatoare 
și o șansă minunată de a fi alături 
de alți Manageri, lideri, și de a 
învăța din experiența lor.

Ștefania Antone este un coach 
deosebit. Pe lângă faptul că are o 
energie de care te molipsești, oferă 
întotdeauna informații noi, ușor de 
aplicat. Am învățat că oamenii sunt 
diferiți, că trebuie să-i analizăm 
și să-i descoperim pe fiecare în 
parte, așa cum sunt, și să reușim 
să transmitem informația diferit, pe 
înțelesul fiecăruia.

Am reușit să descopăr de ce mă 
autosabotez, iar jocurile făcute în 
cadrul training-ului mă ajută, de 
la o lună la alta, să devin un lider 
Forever mai bun.

Iar Marius Darie nu ne lasă să 
ne cumpărăm scuzele și, în 
același timp, ne învață să nu 
acceptăm nici noi scuzele echipei. 
Sunt recunoscătoare pentru că 
Forever ne-a oferit acest program 
nu doar nouă, Managerilor, 
ci și Supervizorilor și Asistent 
Managerilor, ceea ce înseamnă că 
și oameni la niveluri mai mici din

Stimulent Forever

  De ce să 
 participi la
Acceleratorul
       Eagle?

echipele noastre au posibilitatea 
să se bucure de această ofertă 
senzațională. Iar asta înseamnă 
totodată că, dacă te provoci să 
faci piesele de puzzle, înveți că 
oricine are șansa să avanseze 
în afacerea lui sau, de ce nu, să 
devină Eagle în aprilie, dacă începe 
de azi calificarea la Accelerator.

Eagle-ul este un stimulent de 
neratat. Ce am simțit în Abu Dhabi, 
la Raliul Global, nu poți să simți 
într-o vacanță obișnuită. Faptul că 
am fost pentru prima dată într-o 
călătorie cu Forever mi-a deschis 
apetitul să merg nu doar în Pattaya 
anul viitor, ci în toate destinațiile 
propuse de companie.

Așa că îndrăznește, califică-te 
la sesiunea din septembrie a 
Acceleratorului Eagle și oferă-ți 
șansa să-ți crești afacerea cu 
sprijinul companiei, prin munca 
ta. Și mergi cu noi în Pattaya, la 
EMR23, și apoi n-o să mai vrei 
nici tu să ratezi vreun stimulent 
Forever.

Să ne vedem în număr cât mai 
mare la următoarele sesiuni ale 
Acceleratorului Eagle.

10
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Loredana Gânbuțan, Soaring Manager



Alexandru Israil
Specialist Marketing

Produsul de

Forever Essential
 Oils Defense

Esențele tari se țin și în 
sticluțele de Forever Defense
Beneficiile terapeutice ale 
aromaterapiei și uleiurilor esențiale 
sunt recunoscute la nivel mondial. 
Avem posibilitatea să respirăm 
sănătate 24/7, să ne energizăm și să 
recăpătăm relaxarea pe care, printre 
altele, ne-o dorim atât de mult, și cu 
amestecul extraordinar marca 
Forever, creat prin echilibrul perfect 
între 7 uleiuri esențiale - Cuișoare, 
Portocale, Scorțișoară, Rozmarin, 
Tămâie, Eucalipt și Ienupăr - din 
șase țări (SUA, Madagascar, 
Ungaria, Somalia, Australia și Nepal).

Permite stării de bine să fie cu tine 
oriunde ești! Produsul de cinci stele 
pe care vi-l propunem luna aceasta 
este uleiul esențial Forever Defense, 
iar cei care l-au folosit ne-au oferit și 
cele mai bune argumente că merită 
să-l avem în preajma noastră. 

Preferat Forever  11
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Preferat Forever

Forever Essential
 Oils Defense

,,Îmi plac cremele naturale, fără parfumuri, însă nu 
întotdeauna au cel mai plăcut miros, chiar dacă sunt 
excelente. Infinite by Forever este de departe gama 
mea preferată, în care chiar simt că natura lucrează 
pentru mine. Când vreau să-i ofer puțin miros și tonus 
cremei mele, adaug o picătură de Defense, iar pielea 
mea se bucură de super relaxare și tonifiere. “– Anca

,,Este uleiul meu preferat, de o calitate impecabilă! Îl 
recomand cu încredere tuturor, mai ales după zilele 
lungi și tensionate. Oferă relaxare și reenergizare prin 
simpla lui folosire într-un difuzor. “– Juliana

,,Super calitate! Un produs pur și concentrat. Îmi 
place foarte mult, în fiecare seară pun câteva 
picături din acest ulei în cada mea. Este extrem 
de relaxant. Recomand cu căldură.” – Maria

12
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,,Am devenit de curând mămica unui 
băiețel minunat! Folosesc de mulți ani 
uleiurile de la Forever și le am în casă 
mereu. M-am gândit ca atunci când îi 
fac baie fiului meu să torn în cădiţă o 
picătură de Defense. Băițele sunt acum 
mai parfumate și am constatat și un 
efect liniștitor asupra lui.” – Mădălina 

,,Pentru mirosul minunat al hainelor, mama mea are un secret de care mă întreabă 
toată lumea: o picătură, două de Defense în mașina de spălat, în locul balsamului, și 
nu vei mai avea nevoie de alte odorizante pentru haine.” - Adriana 

,,Recent a fost ziua iubitei mele și a 
primit, printre altele, și un Forever 
Essential Oils Defense. Am simțit un 
miros plăcut imediat cum l-am 
deschis. Abia îmi schimbasem 
mașina și nu reușeam să găsesc 
niciun odorizant care să mențină 
mirosul. Însă m-am gândit să torn 
câteva picături de ulei pe o dischetă 
sau pe un carton și să-l țin mereu în 
mașină. Mi se spune că sunt mai 
relaxat la volan. Cred că și Defense 
are un rol în acest sens. “ – Cătălin

Părerea ta contează și ne ajută să devenim mai buni. Bucură-te și 
tu de beneficiile Forever Essential Oils Defense și lasă-ne un review 
pe https://foreverliving.ro/forever-essential-oil-defense-art1081

Preferat Forever

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

CLUB100

Andreia Deac

Marius & Milentina Marcus

Silviu & Otilia Ursu

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

CLUB60
Mihaela & Ovidiu Hudea 

Ionuț & Georgiana Stroe 

Vajda Katalin 

Niculina & Viorel Ciuchea

Vasilica Crăciun

Andreea Gruia

Camelia Dincuță

Maria Pop

Nagy Ernő & Irma 

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Adriana Ochișan

Sefora & Daniel Herbei

Rafael-Valer Loghin

FOREVER | România & Republica Moldova | August 2022 | 280



Stimulent Forever Club Forever

foreverliving.ro

STIMULENTUL 1
 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
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
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.
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Top Forever

TOP 20 FBO

Sefora & Daniel Herbei 
Rafael-Valer Loghin 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Ionuț & Georgiana Stroe 
Vajda Katalin  
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun 
Camelia Dincuță 
Nagy Ernő & Irma  
Andreea Gruia 
Andreia Deac 
Silviu & Otilia Ursu 
Adriana Ochișan 
Valentina & Marius Chelu 
Daniel & Maria Parascan 
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
Marilena Culișir
Marius & Milentina Marcus 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate în 
luna iulie 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 iulie.
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P.C. non-manageriale
Sefora & Daniel Herbei

16



Top Forever
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TOP 20 FBO

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

iulie 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 iulie.

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin 
Aurel & Veronica Meșter 
Camelia Dincuță  
Maria Pop 
Marius & Milentina Marcus 
Romina & Cristian Doran 
Sefora & Daniel Herbei 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Gizella & Marius Botiș 
Kele Mónika 
Nagy Ernő & Irma 
Rafael-Valer Loghin 
Daniel & Maria Parascan 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad   
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Valentina & Marius Chelu 
Ramona Vingan 
Marian & Dr. Monica Costiță
Carina & Sebastian Iacătă

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 
2 luni calendaristice consecutive.

FOREVER | România & Republica Moldova | August 2022 | 280
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Nume Localitate Sponsori
Csilla Borca Brașov Bandi Attila & Izabela

Alexandru Botez Iași Constantin & Tania Popa

Simona Camelia Chira Baia Mare Rafael-Valer Loghin

Ana Andreea Cordos Secusigiu, AG Petru Daniel Stratinski

Alina Denisa Droc Baia Mare Alina Rat

Tatiana Hadirca Chișinău, Rep. Moldova Ion Badea

Ioana Andreea Horodinski Botoșani Toni Alexandru & Anca Păun

Andreea Alexia Ion Fieni, DB Damaris Stan

Maria Izot Fălticeni, SV Iuliana & Petru Petrov

Loredana-Elena Miron Fălticeni, SV Maria Izot

Alina Rat Baia Mare Rafael-Valer Loghin

Georgeta Cristina Turcu Cluj Napoca Daniela Buimistru

Daniel Vasilca Brașov Csilla Borca

Calificările lunii iulie

Calificarile lunii iulie



foreverliving.ro    
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Nume Localitate Sponsori
Csilla Borca Brașov Bandi Attila & Izabela

Alexandru Botez Iași Constantin & Tania Popa

Simona Camelia Chira Baia Mare Rafael-Valer Loghin

Ana Andreea Cordos Secusigiu, AG Petru Daniel Stratinski

Alina Denisa Droc Baia Mare Alina Rat

Tatiana Hadirca Chișinău, Rep. Moldova Ion Badea

Ioana Andreea Horodinski Botoșani Toni Alexandru & Anca Păun

Andreea Alexia Ion Fieni, DB Damaris Stan

Maria Izot Fălticeni, SV Iuliana & Petru Petrov

Loredana-Elena Miron Fălticeni, SV Maria Izot

Alina Rat Baia Mare Rafael-Valer Loghin

Georgeta Cristina Turcu Cluj Napoca Daniela Buimistru

Daniel Vasilca Brașov Csilla Borca

Calificările lunii iulie

Calificarile lunii iulie Calificarile lunii iulie

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

Nume Localitate Sponsori
Mihaela Andreea Andronache Botoșani Anca Elena Andronache

Carmen Butuza Baia Mare Rafael-Valer Loghin
 Camelia DincuțăFlorin Dincuță                București

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

Nume Localitate Sponsori
Sefora & Daniel Herbei   Cintei, AR   Ramona Pop

 



Calificarile lunii iulie
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Supervizori Localitate Sponsori      
Cosmina Glomnicu Sibiu Andreea-Maria Cobârzan

Daniela Sălăgean Alba Iulia Sefora & Daniel Herbei

Bianca-Andreea Simon Moșnița Veche, TM Rut Tibu

Rut Tibu Timișoara Ilitoi Tabita

Calificări Globale

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

20

Manageri Localitate Sponsori
Ancuța Marcu București Rut Pall

Petru Daniel Stratinski Arad Sefora & Daniel Herbei



Info
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Supervizori Localitate Sponsori      
Cosmina Glomnicu Sibiu Andreea-Maria Cobârzan

Daniela Sălăgean Alba Iulia Sefora & Daniel Herbei

Bianca-Andreea Simon Moșnița Veche, TM Rut Tibu

Rut Tibu Timișoara Ilitoi Tabita
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

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.

foreverliving.ro
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Calificarile lunii iulie22
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Adasina Lasca Tileagd

Adina Olimpia Nagy Orastie

Adina Pitutiu Santandrei

Adina-Monica Sandu Bucuresti

Adrian Ciprian Ghinea Bacau

Adrian Paun Ploiesti

Adriana  -  Sinzeana Corches Campeni

Adriana  Elisabeta Roman Cluj-Napoca

Adriana  Rozalia Vidin Arad

Agota Mate Sandominic

Alexandra  Alina Bance Satu-Mare

Alexandra Stroescu Balti, Rep. Moldova

Alexandra Talos Zalau

Alexandra-Ana-Maria Vilcan Bragadiru

Alexandrina Babes Bucuresti

Alexandru Pocaznoi Timisoara

Alexei Vrabii Chisinau, Rep. Moldova

Alina  Gabriela Dumitrache Savinesti

Alina Alecu Bragadiru

Alina Alexoae Sarafinesti

Alina-Georgiana Bounegru Constanta

Aliona Onisiu Chisinau, Rep. Moldova

Amalia Gordan Suncuius

Ana  Maria Anghel Bacau

Ana  Maria Romega Parhauti

Ana  Raluca Gancea Cisnadie

Ana Munteanu Lunca

Ana Tcaci Singerei, Rep. Moldova

Ana Toderascu Munteni

Anamaria  Corina Varga Lipova

Ana-Maria Balmus Munteni

Ana-Maria Miclaus Baia Mare

Anca  Lidia Moldovan Cisteiu  De  Mures

Anca Moza Oradea

Anca Mucilianu Constanta

Anca Tamas Sanmartin

Anda  Maria Rus Braglez

Andreea  Elena Margineanu Caracal

Andreea Bunea Campulung

Andreea Catrinescu Zarnesti

Andreea Matyas Arad

Andreea Militaru Ploiesti

Andreea Vagrin Cluj-Napoca

Andrei Tobosaru Brasov

Andrei Ursu Arad

Andres Trifu Bistrita

Angela Lungu Chisinau, Rep. Moldova

Angela Roscovan Chisinau, Rep. Moldova

Anjela Taburceanu Rascani, Rep. Moldova

Annamaria Vlaic Apahida

Anuta Ilies Baia  Mare

Ariana  Georgiana Breazu  Bala

Aurel  Claudiu Anghelescu Baia  Mare

Aurelia Andrei Constanta

Beatrice Ene Bucuresti

Bernadett Torok Targu  Mures

Bianca  Elena Flenchea Magura

Bianca Boaca Viisoara

Bianca-Ioana Hategan Parta

Birloncea Simina Sighisoara

Camelia Milcomete Calugareni

Carmela Feodorov Tulcea

Carmen Nistor Constanta

Carolina Anton Volosenco Briceni, Rep. Moldova

Catalina  Mihaela Savin Siminicea

Catalina Anitei Cornu  De  Jos 

Asistent Supervizori
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Catalina Cojocaru Faraoani

Ciprian Carbunaru Eforie  Nord

Claudia  Ioana Boicu Falticeni

Claudia Agheorghiesei Botosani

Claudia Mihaela Matei Bucuresti

Constanta Divan Busteni

Constantin  Adrian Ciuraru Iasi

Constantin Catalin Casian Preutesti

Corina Hali Daisoara

Corina Simon Satu-Mare

Cornelia Pricopi Letea  Veche

Cornelia Rorman Murfatlar

Corneliu  Samuel Salagean Alba  Iulia

Cosmina  Cristina Dita Poroschia

Cristian Midoschi Botosani

Cristiana Boscor Caracal

Cristiana Dragomir Floresti-Stoenesti

Cristiana Ionescu Bucuresti

Cristina  Clara Huciu Arad

Cristina Isai Rosia

Cristina Moraru-Draghici Brasov

Cristina Nicolaescu Chisinau,Rep. Moldova

Cristina Stirosu Mihaesti

Cristinel Moisoiu Slobozia  Bradului

Dan Petrascu Victoria

Dana-Maria Dabu Alba  Iulia

Daniel Barbu Magura

Daniela Carmen Gutu Constanta

Daniela Deac Sanandrei

Daniela Mirela Ungureanu Suceava

Daniela Viorica Tartiu Satu-Mare

Darius  Ioan  Alexan Donca Chechis

Delia Damean Marghita

Denisa  Rebeca Pastor Zalau

Diana Asmarandei Botosani

Diana Bas Tileagd

Diana Brindas Osorhei

Diana Burtila Iorcani

Diana Curmei Chisinau, Rep. Moldova

Diana-Raluca Mezin Tunari

Domnita Branduse Agrisu  Mare

Dorina  -  Florentin Dimeny Timisoara

Dorina Granciuc Chisinau

Doru Maciuca Barca

Dumitru Federenciuc Bucuresti

Edith Rabya Toplita

Elena  Alexandra Popa Chiojdeanca

Elena  Georgeta Manea Craiova

Elena  Iuliana Panait Bragadiru

Elena  Loredana Apostol Baicoi

Elena  Veronica Marin Tinosu

Elena Bitca Chisinau, Rep. Moldova

Elena Bozga Bistrita  Bargaului

Elena Ciobanu-Marinica Mangalia

Elena Miron Valu Lui Traian

Elena Musat Cornu  De  Jos

Elena Stanislav Copacel

Elena Vasilescu Slobozia

Elena Violeta Popovici Iasi

Elena Vlad Salciua  De  Sus

Eleonora Sirbu Chisinau, Rep. Moldova

Elisabeta Gabriela Carevic Baia Mare

Ella Gergely Cojocna

Ema Toth Oradea

Emanuela Nagy Sibiu

Emilia  Nicoleta Badea Targu  Jiu

Emima Biro Sieu

Eniko Mag Meresti
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Erika Korent Ordog Comandau

Erika Kovacs Zimandu  Nou

Erika Veres Oradea

Ernest Adrian Kulcsar Roman

Erzsebet Gyorgy Targu  Secuiesc

Estera  Claudia Pupaza Oradea

Estera  Simona Sturz Vinga

Estera Ursu Arad

Eva  Izabella Janosi Nicolesti  

Flavia  Edvina Nastai Grosi

Floarea Mojoiu Ramnicu Valcea

Florea Amzar Bucuresti

Florentin Bidasca Botosani

Florentina Dondorici Targoviste

Florentina Oprea Bucuresti

Florentina Soceanu Buzau

Florentina-Ramona Valeanu Brasov

Florian Nitu Bucuresti

Florica Baroncea Navodari

Florica Birladeanu Constanta

Florica Stan Bucuresti

Florina Ciui Bistrita

Gabriela Gavrila Bucuresti

Gabriela Grigoriu Iasi

Galina Motricala Calarasi, Rep. Moldova

Georgeta Dinca Caracal

Georgiana Macarov Constanta

Georgiana Robu Bucuresti

Georgiana Vatasescu Drobeta-Turnu  Severin

Gheorghe Banica Motru

Gheorghina Tataru Chisinau, Rep. Moldova

Giamilia Carpusor Roman

Grigore Junca Chisinau, Rep. Moldova

Hais Maria  Dalina Oradea

Ina Golban Chisinau, Rep. Moldova

Ioan Corodan Baia  Sprie

Ioana  Andreea Margarit  Popesti-Leordeni

Ioana  Magdalena Isaila Biharia

Ioana  Roxana Stanca Ramnicu  Valcea

Ioana  Virginia Gheorghe Ploiesti

Ioana Astefanoaei Bucuresti

Ioana Taraibuta Bucuresti

Ionela  Maria Farcas Baia  Mare

Ionela  Vasilica Arsene Perieni  

Ionela Budi Vintu  De  Jos

Ionela Liliana Toth Maracineni

Ionela Margareta Lupu Teius

Iosia Lechintan Gurahont

Irina Natasa Suman Suceava

Irina Catalina Balan  Dragomir Ramnicu  Sarat

Irina Ciobanu Botosani

Irina Codita Bucuresti

Irina Jereghi Chisinau, Rep. Moldova

Irina Mihailov Chisinau, Rep. Moldova

Isabella Farkas Socodor

Iulian  Septimiu Gazsi Suseni

Iuliana Morosanu Plesesti

Iustina Fercal Botosani

Izabella Szigyarto Oradea

Julianna Mathe Sfantu Gheorghe

Klara Balazs-Fulop Gheorgheni

Krisztian Bodnar Orasu  Nou

Lacramioara Timofte Agigea

Larisa Gutu Soroca, Rep. Moldova

Lavinia Nedelea Socodor

Lenke Lakatos Miercurea Ciuc

Lenuta Botis Bocicoel

Lidia Antici Pildesti

Lidia Itu Gelmar

Ligia  Rebeca Rarinca Matca
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Lilia Bacalim Chisinau, Rep. Moldova

Liliana Cinpean Baia  Mare

Liliana Raileanu Constanta

Liliana Sirbu Viisoara  (Vidra)

Linda Peli Miercurea Ciuc

Loredana Ghinea Bacau

Loredana Mihai Parta

Loredana Vinaga Targu  Jiu

Loredana Vrincean Josenii  Bargaului

Lorena  Florinela Tecan Calarasi

Lucia Lita Resita

Lucia Stan Sapanta

Lucian Farcas Faraoani

Luiza Gheorghe Constanta

Luminita  Maria Botez Iasi

Luminita Coriiu Bucuresti

Madalina Zamfir Rediu

Madalina-Daniela Lupu Gradinari

Manuel  Mihai Mahu Ploiesti

Mara Raducanu Bucuresti

Marcela Marioara Palcu Targu Mures

Marcela Pantiru Lugoj

Margareta Ciumac Dumbravita

Margit Barabas Targu  Mures

Maria  Adriana Casmir Craiova

Maria  Erzsebet Egyed Baraolt

Maria Babos Popeni

Maria Berbecaru Faraoani

Maria Gavra Campani

Maria Ghib Sebes

Maria Patrascan Bacau

Maria Ungureanu Valea  Adanca

Marian Avramov Sarichioi

Marian Pavel Galati

Mariana Laura Bumbar Brasov

Mariana Andrei Bacau

Mariana Bejan Bucuresti

Mariana Bocsa Oradea

Mariana Frincu Bragadiru

Mariana Ioicaliuc Lunca La Tisa

Mariana Stefanescu Onesti

Maricica Cosofret Nemtisor

Maricica Miloievici Moldova  Noua

Marina Carnat Chisinau, Rep. Moldova

Marina Coman Magureni

Marioara Cabe Satu-Mare

Marius Florea Bacau

Marius Goloman Negreia

Melissa-Nicoleta Batinas Figa

Mihaela  Georgeta Cruceanu Bucuresti

Mihaela Aniculaesei Falticeni

Mihaela Dabaca Maneuti

Mihaela Deleanu Campina

Mihaela Roxana Bujor Bucuresti

Mihaela Stamate Bucuresti

Mihai Cretu Hanesti

Miluta Floria Bacau

Mioara Armasu Dumbravita

Mioara Moraru Bucuresti

Mirela Petronela Onuta Iasi

Mirela-Florina Mircea Bucuresti

Monica Morar Raciu

Monica Saracescu Constanta

Monika Ottilia Petres Miercurea Ciuc

Monika Reka Czuvek Miercurea Ciuc

Narciza Deleu Bacau

Nastasia Viruta Cucos Adancata

Natalia Rosioru Chisinau, Rep. Moldova

Nicolae Sava Cetea

Nicoleta Adelina Nicula Pantelimon
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Nicoleta Badurla Navodari

Nicoleta Minzu Urziceanca

Nicoleta Pradatu Runcu

Nicoletta-Catalina Bejinariu Suceava

Nicusor Stan Slobozia

Nina Bodisteanu Chisinau, Rep. Moldova

Nisia Dunarintu Obarsia-Closani

Noela Murgoci Constanta

Oana  Florina Blaj Apateu

Oana Ganea Oradea

Olesea Cozniuc Balti, Rep. Moldova

Olivia  Carmen Olarita Dolat

Orsolya  Ingeborg Dolca Stefanestii  De  Jos

Ovidiu Andrei Valea  Lupului

Ovidiu Jugariu Mesteacan

Parasca Chindris Baia  Mare

Paula  Viorela Ganja Corunca

Paula Popa Seica Mica

Petrina Buculei Buhusi

Pop Camelia Baia  Mare

Radu  Emilian Vieriu Miroslava

Raicu Maria Corbu

Ramona  Laura Bertel Arad

Ramona Ciucanu Piatra-Neamt

Ramona Dumitru Sura Mica

Ramona Gavris Baia  Sprie

Raula Hiticas Beclean

Rebeca Solovastru Remetea  Mare

Rodica Balta Bacau

Rodica Mihalca  Penacec Varasau

Rodica Moraru Galati

Rodica Solonari Hincesti, Rep. Moldova

Rodica-Ana Balici Timisoara

Roxana  Maria Untura Slatina

Roxana Constantinescu Brasov

Roxana Dudas Dumbravita

Roxana Rebega Ramnicu  Valcea

Roxana Vieru Zapodeni

Sabina Buruiana Iasi

Sabina Omet Oltenita

Samuel Barbu Brasov

Sandor  Geza Nagy Floresti

Selda Galit Constanta

Serghei Cucorean Chisinau, Rep. Moldova

Silvia Onica Criuleni, Rep. Moldova

Silviu Hodis Targu  Lapus

Silviu-Andrei Miu Ploiesti

Simina Purcarin Arad

Simona  Adriana Vasile Tichilesti

Simona  Iuliana Rosu Suceava

Simona Alexandra Dumitru Berceni

Simona Grigoras Bacau

Simona Iacob Dumbraveni

Simona Isare Bacau

Simona Valeanu Brasov

Sinziana Bucioaca Calcai

Slobozeanu Mariana Utvin

Sofia Lia Moza Sichevita

Sofia Pirvu-Chirila Suceava

Sonia Onica Zalau

Sora Pisaroschi Bucuresti

Sorina Lupse Somcuta Mare

Stefan  Alexandru Marcu Bran

Svetlana Cocea Bucuresti

Tatiana Gabriela Petrut Somcuta Mare

Teodor  Alexandru Botez Iasi

Teodora Chise Oradea

Teodora-Marinela Podariu Ocna  Mures

Valentina  Marina Jakovjlevic Timisoara

Valentina Chihaia Criuleni, Rep. Moldova
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Valentina Stan Bucuresti

Valeria Rotariu Iasi

Vasile Beuca Bethausen

Vasile Gabrian Oradea

Vichy Ancateu Arad

Victoria Hatmanu Hincesti, Rep. Moldova

Victoria Moraru Hincesti, Rep. Moldova

Violeta Costea Floresti

Violeta Mirt Bucuresti

Viorel Ionascu Bucuresti

Virginia Trifan Umbraresti

Zinica Daniela Colesniuc Suceava

Zita Matis Sanzieni

Felicitări
 Calificaților!
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