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Mesajul Fondatorului Companiei

o
Feășeală
gr
Ai făcut vreo greșeală în ultima vreme? Aceasta este o
întrebare pe care o adresez adesea Forever Business
Ownerilor, membrilor staff-ului și chiar colegilor din
echipa executivă. Și credeți-mă când vă spun că am
vazut unele dintre cele mai interesante reacții. Până la
urmă, nu este întotdeauna ușor să recunoști atunci
când greșești.

Răspunsul pe care îl aștept atunci
când pun această întrebare s-ar putea
să te surprindă. Consider că greșelile
sunt o parte importantă a creșterii
noastre și un atu în a deveni mai buni
în ceea ce facem. Greșelile arată că te
străduiești, încerci lucruri noi, înveți și
te adaptezi. Întreabă-te când a fost
ultima dată când ai făcut o greșeală.
Dacă răspunsul este că nu recent,
înseamnă că ești prea comod.
Întreabă-te dacă poți să faci puțin mai
mult. Vei fi uimit de ce se poate
întâmpla atunci când te aventurezi în
afara zonei de confort.

FĂ UN PAS ÎNAPOI ȘI
PRIVEȘTE-ȚI
GREȘELILE CA PARTE
A EVOLUȚIEI TALE.
Gândește-te la Raliul Global și la
nivelul de planificare sau coordonare
necesar pentru a face un astfel de
eveniment an de an. De la
coordonarea efectelor pirotehnice
până la impresionantele show-uri live,

fiecare detaliu trebuie să fie la locul lui.
Zeci de traduceri în multiple limbi au
loc în timp real, pentru ca Forever
Business Ownerii din peste 160 de
țări să nu piardă nicio secundă din
entuziasmul evenimentului. Sute de
cecuri sunt aranjate într-o ordine
perfectă înainte ca FBO de top să fie
chemați pe scenă. Toate aceste detalii
contribuie la crearea experienței
extraordinare numite Raliul Global.
Pentru că de la un an la altul, Raliul
Global este mai mare și mai bun, ai
putea fi surprins să afli că facem
greșeli noi în fiecare an. Asta se
întâmplă atunci când depășești limite
și îți dorești să faci mereu mai mult.
Când privim înapoi, nu ne amintim
greșelile, ci cum echipa noastră a
reușit să răspundă și să găsească
soluții pentru ca show-ul să rămână o
experiență uimitoare pentru Forever
Business Ownerii noștri – și pentru ca
respectivele greșeli să nu se mai
repete.
Indiferent dacă plănuiești ceva măreț,
precum un eveniment global sau ceva
mai mic, precum organizarea unei
întâlniri unu-la-unu cu un prospect,
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greșelile se resimt puternic atunci
când le faci și te pot descuraja. Dar
acestea sunt momentele în care
înțelegi cu adevărat cine ești.
Fă un pas înapoi și privește-ți greșelile
ca parte din evoluția ta. Probabil că
le-ai făcut pentru că ai încercat lucruri
noi, ai vrut să te autodepășești sau ai
încercat să schimbi lumea din jurul tău
în mai bine. Așadar, continuă să faci
greșeli, învață din ele și fă altele noi.
Există un singur mod prin care poți
evita greșelile și acela este când nu
faci nimic.
Acum o să te întreb din nou, când a
fost ultima dată când ai făcut o
greșeală? Mai important decât atât,
ce ai învățat din ea și cum te-a făcut
mai puternic? Dacă poți să răspunzi la
aceste întrebări, ești pe drumul cel
bun.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Directorilor Generali
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TOTUL
LA UN CLICK DISTANŢĂ
Ne-am înnoit. Forever Living Products
România trăieşte din plin o vară colorată
şi trepidantă. De azi revista noastră vine
la întâlnire în format digital proaspăt,
cu informaţii diverse şi posibilitatea să
comunicăm direct şi imediat – cei care
participă la alcătuirea acestor pagini şi
toţi cei care le citesc.
Valorile companiei ne inspiră să ţinem pasul cu
ritmul inovator şi curajos al prezentului. Protejăm
natura pe care o iubim, lăsăm pădurile să
crească şi ne mutăm pe ecranele computerelor,
tabletelor şi ale telefoanelor inteligente.
Mai ales că numărul utilizatorilor de internet din
țara noastră aproape s-a dublat din 2010 până
în prezent, crescând de la 40% la 75%, iar cei
mai mulţi dintre cei care doresc să se informeze
apelează la site-uri şi publicaţii online. Avem
aşadar un motiv în plus pentru a trece de la
revista tipărită la formatul electronic, unde stă la
dispoziţia oricui, oricând, de oriunde.
Suntem siguri că aşa contribuim la mai mult aer
curat pentru generaţiile de azi şi cele de mâine.
Şi dăm astfel posibilitatea unui număr sporit
de tineri, publicul cel mai fidel internetului, să
cunoască şi să fructifice darurile companiei.

Forever foloseşte deja forţa de multiplicare a
succesului pe care o asigură mijloacele online.
Mulţi lideri şi-au propulsat afacerea la un nivel
atât de înalt şi într-un timp atât de scurt, greu de
imaginat în urmă cu câţiva ani!
Revista în format digital este încă un instrument
pentru eficienţă maximă în munca voastră.
Informaţii, imagini, noutăți, poveşti de succes.
Totul la un click distanţă. Totul pentru a vă
extinde fără limite comunicarea, posibilităţile de
recrutare şi fidelizare.
Avem încredere că vom folosi noua prezentare
a revistei pentru a ne reinventa Forever. Este
o şansă care, folosită la adevărata sa valoare,
va transforma echipa României într-o elită a
oamenilor de succes.
Bine v-am găsit la acest provocator început.
Împreună putem face ca vara să nu se mai
sfârşească.
Vă aşteptăm cu tot dragul pe site-ul revistei și
ca FBO de succes Forever.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România
foreverliving.ro

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei
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Vă vine să credeți că am trecut deja
de prima jumătate a anului 2019?
Nu știu dacă și voi simțiți la fel, dar
parcă mai ieri am intrat în noul an,
ne-am stabilit obiectivele pentru 2019
și am lansat campania #BeResolute
(#FiiHotărât). Angajamentul de a fi
hotărât înseamnă mai mult decât
stabilirea unor rezoluții. Este o
promisiune făcută nouă înșine să
acționăm cu curaj și viziune, chiar
dacă asta înseamnă să îți asumi
riscuri și să îți depășești limitele.
La Sediul Central, am muncit asiduu
pentru obiectivele noastre – de la
organizarea celui mai bun Raliu Global
Forever până la lansarea noilor
produse care vă ajută să vă dezvoltați
afacerile. Și bineînțeles, scopul nostru
principal este să vă vedem pe cât mai
mulți dintre voi calificați la fiecare
stimulent al companiei. Însă multe
dintre obiectivele noastre sunt încă în
plină desfășurare și trebuie să fiu
sincer, unele dintre ele nu sunt acolo
unde ne-am propus inițial. La fel ca
voi, suntem hotărâți să ducem la bun
sfârșit aceste țeluri prin a rămâne
concentrați și să terminăm acest an la
înălțime.
Voi cum stați cu obiectivele pe care vi
le-ați stabilit? Felicitări tuturor celor
care și-au atins sau urmează să își

atingă țelurile pe care și le-au propus.
Sunteți cei care demonstrați că
perseverența și viziunea dau roade.
Sunt convins că veți fi în momentum și
în ultima jumătate a acestui an. Chiar
dacă sunteți pe drumul cel bun, vă
provoc să mergeți și mai departe, să
vă forțați limitele și să vedeți unde
puteți ajunge. Puteți vorbi cu mai mulți
oameni sau puteți ajuta pe cineva din
echipă care întâmpină dificultăți în
atingerea obiectivelor lui? Împărtășiți-le
bunele voastre practici, încurajați-i pe
cei din jur și zburați la înălțime
ajutându-i pe alții să se ridice.
Pe de altă parte, există printre voi
persoane care nu sunt acolo unde
și-ar dori cu obiectivele lor. Chiar dacă
deja a trecut jumătate din acest an,
încă mai aveți la dispoziție câteva luni
ca să recuperați. Dacă vă simțiți
copleșiți, nu vă lăsați descurajați,
deoarece singura cale spre eșec este
doar renunțarea. Luați-vă un răgaz și
gândiți-vă la micile acțiuni pe care le
puteți întreprinde pentru a vă apropia
de țelurile voastre.
Nu este prea târziu să faceți ajustări și
să treceți la planul B, o acțiune care
să vă ajute să recuperați teren cu
puțin efort. Încercați să nu vă gândiți la

FOREVER | România & Republica Moldova | Iulie 2019 | 243

ce trebuie să obțineți la sfârșitul anului,
ci mai degrabă concentrați-vă pe pașii
mici pe care îi puteți face în fiecare zi,
săptămână și lună pentru a vă crește
punctele și a oferi cât mai multor
oameni oportunitatea Forever. Puteți
obține rezultate importante dacă dați
ceva mai multe telefoane pe zi sau
dacă vorbiți cu mai mulți oameni
despre afacerea Forever săptămânal.
Fiți hotărâți! Mergeți înainte și nu
renunțați. Puteți transforma lunile care
au mai rămas în cea mai bună
perioadă din afacerea voastră și vă
puteți califica la incredibilul Raliu
Global din Sydney. Și chiar dacă nu vă
atingeți obiectivele anul acesta, efortul
vostru nu este în zadar. Pentru că veți
avea un avans important anul viitor,
când veți debuta cu o afacere
puternică. Știu că aveți tot ce vă
trebuie pentru a termina acest an în
forță și a vă duce afacerea la noi
înălțimi.
Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Stimulent Forever
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, venim!

Felicitări
tuturor Eagle-ilor
care vor reprezenta
România în Dallas, SUA
(2-5 octombrie) sau
Pattaya, Thailanda
(5-8 decembrie) la

Eagle Managers’
Retreat 2019!

Aurel & Veronica Meșter
Marius & Milentina Marcus
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Daniel & Ligia Cifor
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Nagy Ernő & Irma
Valentin & Adriana Nițu
Iuliana Mirela Popescu
Ionuț & Georgiana Stroe
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Ulbrecht Susana & Gavril
Liliana Berdan
Mariana Enii
Andreea Gruia
Elena Moraru
Ana & Gabriel Piparcă
Ramona Pop
Pethő Roland Tiberiu
Tatiana & Vasile Tofan
Silviu Ursu
foreverliving.ro
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Produsele lunii

Un trio Forever

Luna aceasta nu ne-am putut decide la un singur produs al lunii, nici la
două, ci la trei – un adevărat kit Forever imposibil de separat în sezonul
canicular. Așadar, vă prezentăm trio-ul Forever care nu trebuie să
lipsească din rutina zilnică de îngrijire, dar mai ales din bagajele noastre
de vacanță – Aloe Sunscreen, Aloe First și Protecting Day Lotion.
Este o perioadă energică, bogată, care fierbe în activități, idei și planuri pentru un sezon incendiar în viața, dar
și afacerea noastră. Majoritatea activităților au loc în aer liber, sub soarele din ce în ce mai fierbinte al mijlocului
verii. Totodată, suntem expuși radiațiilor din ce în ce mai puternice ale soarelui, așa cum avertizează specialiștii.
Provocările verii sunt de domeniul trecutului pentru noi, deoarece avem tot ce ne trebuie pentru a trăi vara
Forever din plin și cu bucuria care ne caracterizează.

Aloe Sunscreen
Noua formulă Aloe Sunscreen protejează întreaga familie cu un amestec inovator de agenți de protecție solară.
Însă nu doar tehnologia avansată de blocare a radiațiilor solare face din Aloe Sunscreen un produs puternic.
Aloe vera pură hrănește pielea, menține hidratarea și are efecte calmante.
•

SPF 30 împotriva razelor UVA și UVB

•

Oxidul natural de zinc asigură protecție ridicată

•

Calmează, hidratează și protejează

•

Rezistent la apă timp de 80 de minute

Se aplică ușor, asigură protecție ridicată și nu lasă senzația de piele grasă sau încărcată.
Cod -617 | P.C. - 0.083
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Produsele lunii

pentru
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o vară fără griji

Protecting Day Lotion

Aloe First

Tenul are întotdeauna nevoie de un plus de
atenție și îngrijire, fiind una dintre cele mai
sensibile părți ale corpului, dar și cea mai
expusă la soare. Cu Protecting Day Lotion
ne protejăm tenul de razele UV dăunătoare
cu SPF 20, în timp ce pielea este hidratată
cu fructe, extracte din plante și Aloe vera.
Conține și crambe, o plantă cu un conținut
ridicat de acizi grași, care ameliorează
nuanța și textura tenului. Extractul de
pepene roșu, bogat în antioxidanți, ajută
pielea să lupte împotriva proceselor
oxidative, iar Anastatica hierochuntica,
o plantă ce crește în deșert și este
cunoscută pentru capacitatea incredibilă
de a supraviețui în condiții extreme de
secetă, contribuie la refacerea nivelului de
hidratare.

Aloe First este produsul care nu ne lipsește din casă sau
din trusa de prim-ajutor. Combinația dintre gelul stabilizat
de Aloe vera și extractele vegetale conferă produsului
proprietăți calmante, decongestionante. pH-ul său echilibrat
și prezentarea sub formă de spray permit și îngrijirea celor
mai sensibile epiderme. Aloe First a fost creat ca o primă
măsură de acționare în cazul leziunilor minore, al zgârieturilor,
juliturilor, arsurilor sau al eritemului solar.
•

Propolisul intensifică efectul calmant și protector al gelului
stabilizat de Aloe vera.

•

Alantoina, un ingredient de proveniență vegetală care
există și în aloe, protejează pielea.

•

Formula este completată cu cele 11 extracte din
plante atent selecționate, renumite pentru efectele lor
binefăcătoare.

Combinarea ingredientelor minerale
naturale cu efect de protecție solară cu
alantoină, cunoscută pentru efectele
calmante asupra pielii, face din acest
produs loțiunea perfectă pentru tenul tău.

Aloe First poate fi întrebuințat, de asemenea, pentru a proteja
părul împotriva acțiunii nocive a factorilor de mediu, în special
a soarelui, sau înainte de aplicarea soluțiilor pentru obținerea
ondulațiilor permanente, deoarece contribuie la protejarea
firelor față de acțiunea deshidratantă a acestor preparate.
Aloe First constituie un excelent produs pentru calmarea
epidermei după epilarea cu ceară.

Cod - 557 | P.C. - 0.145

Cod - 040 | P.C. - 0.079

Mergi unde te poartă vara și bucură-te de timp de calitate în aer liber
alături de cei dragi!
foreverliving.ro
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Pe măsură ce soarele strălucește din ce în ce mai puternic, iar plaja te
”cheamă” din ce în ce mai mult la ea, vrei să te asiguri că atât tu, cât și
familia ta sunteți protejați cu o loțiune de protecție solară care face față
cu brio în fața nenumăratelor planuri și activități în aer liber ale celui mai
fierbinte sezon al anului.
Indiferent că mergi la mare, pleci în
drumeții în cucerirea următorului vârf
de munte, că ieși în parc sau la o
terasă pentru o întâlnire de business,
este important să te asiguri că pielea
ta este protejată de razele nocive ale
soarelui.
Dar noi știm că pielea ta are nevoie
de mai mult decât protecție solară în

sezonul cald. În timp ce soarele poate
produce arsuri și poate provoca iritații
ale pielii, temperaturile crescute o
deshidratează. De aceea am creat o
loțiune care nu creează doar un scut
puternic împotriva razelor nocive, dar
calmează pielea în fața temperaturilor
arzătoare, hidratează și sigilează
hidratarea pe termen lung.

FOREVER | România & Republica Moldova | Iulie 2019 | 243

Aloe Sunscreen se aplică ușor, are o
textură catifelată, iar rezistența la apă
este de până la 80 de minute. Conține
un amestec de ingrediente atent
gândite pentru ca tu să te bucuri de
fiecare zi de vară și de toate beneficiile
soarelui în deplină siguranță.

Forever NOU

Știința și natura combinate pentru a
crea o barieră avansată
Razele UVA reprezintă 95% din
cantitatea de radiații care ajung pe
pământ. Aceste raze penetrează
pielea în profunzime și au un rol major
în formarea ridurilor și în îmbătrânirea
prematură a pielii.

Protejează pielea împotriva radiațiilor
ultraviolete fără a folosi particule nano,
așa cum se întâmplă cu majoritatea
cremelor de acest tip de pe piață.
Motivul? O protecție mai bună, mai
sigură și pe o durată mai mare.

Razele UVB sunt mai dăunătoare
straturilor exterioare ale pielii și sunt
responsabile pentru arsurile solare
și pentru înroșirea pielii. Efectele
acestor radiații sunt mai nocive și
se amplifică atunci când ne aflăm la
altitudini mari sau în zone cu suprafețe
reflectorizante - întinderi de ape,
zăpadă sau gheață - care de obicei
dublează expunerea și cresc pericolul
radiațiilor.

Arsurile solare nu reprezintă singura
problemă de care trebuie să te ferești
atunci când petreci mult timp în aer
liber. Expunerea la soare crește riscul
de deshidratare și uscare a pielii.

Aloe Sunscreen oferă o protecție cu
spectru larg împotriva ambelor tipuri
de raze, prin amestecul puternic de
oxid de zinc natural (non-nano) și
alte două ingrediente puternice cu
efect de protecție. Această forță triplă
de protecție acționează sinergic și
creează o barieră între pielea ta și
două dintre cele mai dăunătoare tipuri
de radiații solare.

9

Aloe vera pură de pe plantațiile
Forever hrănește pielea, menține
hidratarea și calmează pentru ca
pielea ta să rămână hidratată și
catifelată pe tot parcursul expunerii la
soare.
Am dus puterea de calmare a pielii
mai departe și am adăugat vitamina
E, care combate efectele nocive
ale radicalilor liberi, calmează și
penetrează pielea în profunzime,
pentru o hidratare optimă.

Protecție de top pentru întreaga familie
Aloe Sunscreen are o eficiență dovedită pe termen lung și este sigură pentru
întreaga familie, indiferent de vârstă. Obține un efect maxim de protecție
aplicând loțiunea constant, pe toată perioada expunerii la soare sau în timpul
ieșirilor în aer liber.

Este timpul să strălucești,
indiferent unde te poartă
aventura vara aceasta!
foreverliving.ro
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Motive de reușită
Stăteam de vorbă zilele trecute cu un prieten, antreprenor de succes,
care mi se plângea că nu mai are suficientă tragere de inimă în
activitatea lui. Omul, cu familie, cu copil, cu casă proprie construită
recent, părea ușor descumpănit de ceea ce i se întâmpla. Mi-a mărturisit
că a avut câteva ședințe de coaching și de psihoterapie, iar concluzia
a fost aceeași: și-a pierdut motivația. Dacă până mai ieri a tras tare ca
să-și poată întemeia familia, să poată susține un copil, să construiască
propria casă, odată aceste obiective atinse, prietenul meu a ajuns să-și
piardă din entuziasm și să nu mai muncească cu aceeași energie.
În literatura care tratează astfel de subiecte se face
următoarea afirmație: motivația prezice succesul în carieră
mai sigur decât inteligența, abilitățile proprii sau banii pe
care urmează să-i câștigi. Iar dacă vei combina un ”de ce”
puternic cu suficiente ore de muncă, rezultatul e garantat.
Munca excesivă în sine este, în general, dăunătoare. Ea
duce la oboseală, stres, lipsa momentelor fericite. Și efectul
pozitiv al câștigurilor financiare este, de cele mai multe ori,
depășit de efectul negativ asupra vieții. Cu totul altfel stau
lucrurile, însă, atunci când ceea ce faci are un sens pentru
tine, atunci când ai satisfacție și plăcere în muncă.
Studiul Terman, început în 1921, a urmărit 1528 de copii
de-a lungul întregii lor vieți, pentru a examina dezvoltarea
și caracteristicile persoanelor dotate intelectual, odată cu
înaintarea în vârstă. Una dintre concluziile acestui studiu

este că cei care, de-a lungul timpului, au rămas foarte
implicați într-o carieră ”cu sens” și au muncit intens pentru
asta, au fost cei mai longevivi.
O carieră ”cu sens” presupune (a) să muncești pentru
ceva ce este important pentru tine și (b) să te pricepi la
ceea ce faci. În Forever există suficiente metode de a
satisface punctul (b) – traininguri, cărți, webinarii, articole,
interacțiunea cu sponsorii, participarea la evenimente.
Punctul (a), însă, depinde cu totul de tine.
Ai intrat în Forever cu un ”de ce” inițial. Poate ți-ai dorit mai
mulți bani, timp, libertate, mai multă sănătate, prieteni sau
experiențe deosebite. Poate că, de-a lungul timpului, o
parte dintre aceste obiective au fost atinse, așa cum i s-a
întâmplat prietenului meu. Sau poate că ți-ai pierdut din
entuziasmul inițial din cauza rutinei, diverselor provocări sau
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frustrări prin care ai trecut. Dar acum, că este evidentă
importanța susținerii unui grad înalt de motivație, ce ai
putea face pe această direcție?
Găsește ceea ce e cu adevărat important pentru
tine, ce te-ar satisface pe deplin. Și concentrează-te spre
a munci pentru asta. Dar motivația trebuie să fie intrinsecă.
Adică să fie important pentru tine, nu pentru că ”așa se
face”, pentru că alții ți-o cer sau pentru că nu ai găsit ceva
mai bun.
Ai grijă ca motivația să nu se epuizeze. Adică să nu
ai un obiectiv singular care, odată atins, să-ți dea ocazia
să te demotivezi. Ai atins un anumit nivel în planul de
marketing? Gândește-te din timp la următorul. Ai reușit
să-ți cumperi apartamentul mult visat? Gândește-te la o
casă proprie.
Ai încredere că vei reuși. Programează-te mental,
spune-ți cu voce tare ”am puterea de a face acest lucru”.
Repetă asta de multe ori, cât mai des, și – ce crezi? – o să
ajungi să te convingi că e adevărat.
Învață starea de optimism. Da, starea asta mentală se
poate învăța. Primul pas este să-ți recunoști momentele
de pesimism. Al doilea este să le îndepărtezi. Cum? În
momentul în care ai detectat gânduri negative, oprește-te
brusc din a le mai continua și înlocuiește-le cu un cadru

pozitiv, gândește-te la lucruri plăcute, ocupă-ți mintea cu
ceva constructiv.
Asociază-ți motivația cu lucruri pe care te poți baza.
Uneori te dezamăgesc oameni sau situații pe care
nu le poți controla. E mult mai bine să-ți stabilești
obiective care depind de factori siguri, predictibili.
Un exemplu este produsul Aloe Vera Gel. Efectele
sale benefice dovedite, succesul constant pe care l-a
avut de-a lungul timpului, profitul financiar pe care
îl asigură celor care-l promovează, simbolul care-l
reprezintă, toate sunt elemente care te ajută cu
siguranță în atingerea obiectivelor tale ca FBO.
Steve Jobs, co-fondator și CEO al firmei Apple,
l-a atras în compania sa pe John Sculley, care era
atunci CEO la Pepsi, motivându-l cu următoarea
întrebare: ”Vrei să-ți petreci restul vieții vânzând
băuturi răcoritoare sau vrei să ai șansa de a schimba
lumea?” Forever, chiar prin băuturile sale nutritive
și prin celelalte produse, a reușit să schimbe viețile
a milioane de oameni și, odată cu ele, o parte din
această lume. Totul a pornit în 1978 de la un om
motivat și pasionat, care a știut să transmită celor
din jurul său acest spirit. Rolul tău este să-l duci
mai departe și să-i ajuți și pe alții să o facă. Ai toate
motivele să reușești.

u
i
ţ
i
c
r
Exe
Atunci când prezinți cuiva
oportunitatea de afacere, ascultă
cât mai mult. Încearcă să înțelegi
exact motivațiile care i-ar putea
determina decizia de a deveni FBO.
Apoi pune o întrebare motivațională
de tipul celei de mai sus, în care
să-i sugerezi că, prin Forever, are
ocazia de a-și îndeplini respectivele
visuri.
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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A
Aloe Body Soap
Face &

Acum, și cu
Aloe vera!

Pielea curată și sănătoasă stă la baza frumuseții naturale. Și nu există
un mod mai bun de a o obține decât cu ingrediente naturale ca uleiul
pur de avocado și gelul de aloe de pe propriile noastre plantații.
Noul Aloe Avocado Face & Body Soap hidratează în timp ce curăță, lăsând
pielea suplă și ravisantă.
Avocado, unul dintre ingredientele de bază ale
săpunului, este un fruct cu o densitate nutritivă
excepțională, cu multe vitamine și minerale necesare
corpului, inclusiv vitaminele A, C și E, esențiale pentru
sănătatea pielii. Conținutul crescut de grăsimi din
avocado creează o bază bogată pentru săpunul
nostru, care combate astfel pielea uscată și o lasă
moale la atingere.
Avocado Face & Body Soap a fost dintotdeauna un
produs fantastic, un săpun unic pe piață, cu calități
ireproșabile. Dar știm cât de mult i-a “simțit” lipsa
gelului nostru de aloe. Iar noi l-am “ascultat”. Am
adăugat versiunii noastre clasice ingredientul vedetă

al companiei – gelul pur de Aloe vera – pentru a
potența și mai mult efectele săpunului asupra pielii.
Gelul de aloe contribuie la calmarea pielii și îi oferă
fermitate și hidratare pentru întreaga zi.
Noul săpun cu aloe catifelează, hrănește și hidratează
intens și este ideal chiar și pentru persoanele cu piele
sensibilă. Poate fi folosit pe întregul corp, chiar și
pe față. Mireasma bogată și proaspătă a citricelor îți
conferă o stare de bine de la primele ore ale dimineții,
iar pielea ta se va menține hidratată și catifelată
întreaga zi.

De mai bine de 41 de ani, Forever caută
ingrediente de cea mai bună calitate pentru a crea
produse care aduc știință și natura împreună,
astfel încât tu să te bucuri de o piele sănătoasă,
care arată bine și se ”simte” și mai bine.
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#ForeverProud
de echipa României
Mai sus, tot mai sus... reprezintă drumul ascendent pe care a pornit Forever
România de câțiva ani și pe care-l continuă cu o energie debordantă, cu
pasiune fără limite și cu puterea dată de cele mai bune produse de pe piață,
de cea mai frumoasă afacere din lume și de cei mai pasionați oameni.
Și în acest an, la Raliul Global din Stockholm,
echipa României a primit distincția Gold Financial
Achievement Award, plasându-se în topul celor
mai bune țări Forever din punct de vedere
operațional. Pe lângă această distincție onorantă,
echipa României a mai primit un premiu special,
aflându-se în topul țărilor din Europa cu cea mai
mare creștere a vânzărilor înregistrată în anul 2018.
Este momentul să ne bucurăm, să continuăm
să urcăm pe podiumul reușitelor în spiritul de
învingători care ne caracterizează, pentru că noi
știm că Forever România este puternică și poate
mai mult. Dar este și momentul în care privim în
spatele cifrelor și premiilor și descoperim oamenii.
Suntem mîndri și recunoscători în fiecare zi pentru
toți consumatorii care spun DA unui stil de viață
sănătos și de calitate, pentru toți Forever Business
Ownerii care duc viziunea măreață a fondatorului

companiei, Rex Maughan, mai departe în fiecare
zi și care, prin exemplul lor îi inspiră pe alții, pentru
tot staff-ul companiei, unii dintre cei mai devotați,
calzi și pasionați angajați pe care o companie și
i-ar putea dori, și peste toți, dar întotdeauna la
dispoziția lor, pentru Country Managerii noștri,
Dora & Gabor Szőcs, care de peste 20 de ani ne
inspiră și ne fac să simțim în fiecare zi că puterea
Forever este, într-adevăr, puterea dragostei.

SUNTEM LA JUMĂTATEA LUI 2019
ȘI NERĂBDĂTORI SĂ TRECEM
LINIA DE SOSIRE SPRE 2020
CU O ECHIPĂ A ROMÂNIEI MAI
PUTERNICĂ DECÂT ORICÂND!

foreverliving.ro

14 Forever Nou

Ai V ERDE la sănătate
… oriunde, oricând!
Atunci când stilul de viață te împiedică să te hrănești corect, intervine
Forever Supergreens - cu porția ideală de fructe și legume și alți nutrienți
esențiali de care corpul tău are nevoie zi de zi.
De multe ori, când ești pe fugă, să consumi cele cinci
porții zilnice de fructe și legume recomandate de
specialiști este o adevărată provocare. Preferi să
mânânci ceva rapid, semipreparat și sățios ori alegi
ronțăielile pe parcursul întregii zile, corpul tău suferind
de carențe nutriționale, care duc la oboseală și la o
stare de moleșeală care te împiedică să funcționezi la
capacitate maximă în fiecare zi.

Forever Supergreens conține 20 de fructe și legume,
nutrienți cheie și antioxidanți puternici care ajută corpul
să-și susțină mecanismele naturale de apărare și să fie
în formă maximă. Legumele verzi cu proprietăți
alcalinizante, precum spanacul, varza kale și broccoli,
sporesc performanțele corpului prin susținerea unui pH
echilibrat, care este vital pentru multe dintre funcțiile
organismului.
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Ingredientele atent selecționate te
ajută să menții abilitățile naturale
de apărare ale corpului în
momentele dificile și te mențin în
formă maximă, pentru
performanțe optime. Forever
Supergreens conține un amestec
puternic de nutrienți naturali din
surse atent alese, precum
polifenoli și antioxidanți din
lycium, semințe de struguri, ceai
verde, legume verzi, spirulină și
aloe de pe plantațiile noastre,
susținute de beneficiile naturale
ale vitaminelor C și E și ale
magneziului.
Aroma delicioasă de fructe de
pădure se combină perfect cu
shake-urile Forever Lite Ultra sau
cu băutura ta preferată din aloe.
Indiferent că vrei să-ți savurezi

porția de verdețuri pe drum sau ai
nevoie de un imbold pentru
antrenamentul zilnic cu un
amestec perfect de
superalimente de top, nu există
opțiune mai bună decât
Supergreens.
Forever Supergreens reprezintă
mai mult decât o modalitate
rapidă și la îndemână de a
acoperi carențele nutriționale.
Cauți un produs perfect în timpul
antrenamentelor sportive?
Forever Supergreens este bogat
în ingrediente care sprijină
anduranța, contribuie la întărirea
și refacerea musculaturii și ajută
la menținerea unei circulații
sănătoase pentru a-ți îmbunătăți
rezultatele sportive și a-ți
reîncărca bateriile.

Forever Supergreens –

• Amestec ideal de peste 20 de
fructe, legume, superalimente și
aloe (mere, sfeclă, ardei roșu,
roșii, căpșuni, merișoare,
coacăze, vișine acerola, spanac,
varză, ceapă, acai, mangostan,
goji (lycium), rodii, broccoli, kale,
morcovi, dovleac, struguri, iarbă
de orz, spirulină, semințe de
struguri, ceai verde, magneziu)
• Sursă la îndemână de nutrienți
de origine vegetală
• Bogat în vitaminele C și E, cu
rol antioxidant
• Susține pH-ul echilibrat și
imunitatea
• Conține Aloe vera

un atu în

afacerea ta!

Forever Supergreens este, fără îndoială, un produs de care oricine are nevoie pentru a funcționa la capacitate
maximă în fiecare zi. Pe lângă beneficiile excepționale și mixul unic de ingrediente de top care formează cel mai
puternic argument de vânzare în activitatea Forever, există numeroase alte atuuri cu care acest produs
contribuie la succesul tău Forever.
Piața globală de suplimente
alimentare a înregistrat 132.8
miliarde de dolari în 2016 și se
așteaptă să atingă 220,3
miliarde în 2022, cu o rată de
creștere de aproximativ 8.8% în
fiecare an. În 2003, categoria de
superalimente verzi valora între
110 și 120 de milioane de dolari,
înregistrând o creștere anuală
de aproximativ 20%.

• Fără organisme
modificate genetic,
• fără gluten,
• fără grăsimi,
• fără zahăr adăugat

Oferă-i corpului tău
nutrienții de care are
nevoie cu cele mai
bune surse de
energie ”verde” din
natură.
foreverliving.ro
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CLUB100

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna iunie, au acumulat
minimum 100 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Vajda Katalin

Csoma Josif & Melinda

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Andreia Marinela Deac

CLUB60

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna iunie, au acumulat
minimum 60 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Elena Moraru

Marian & Dr. Monica Costiță
Rafael-Valer Loghin
Dumitru Ionuț Stroe
Marius & Milentina Marcus
Haidița Baștavela
Monica & Cristian Lepădatu
Gizella & Marius Botiş
Vasilica & Dumitru Crăciun
Valentin & Adriana Niţu
Maria Pop
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Florentina & Benone Gavrilescu
Carina & Sebastian Iacătă
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Niculina & Viorel Ciuchea
Pethő Roland Tiberiu
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Silviu Ursu
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TOP 20

Vajda Katalin

P.C. non-manageriale
TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna
iunie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai
multe puncte non-manageriale şi au fost Activi în luna iunie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Andreia Marinela Deac
Csoma Josif & Melinda
Elena Moraru
Marian & Dr. Monica Costiță
Dumitru Ionuț Stroe
Rafael-Valer Loghin
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marius & Milentina Marcus
Haidița Baștavela
Monica & Cristian Lepădatu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Valentin & Adriana Niţu
Carina & Sebastian Iacătă
Florentina & Benone Gavrilescu
Pethő Roland Tiberiu
Niculina & Viorel Ciuchea
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

P.C. totale
TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna iunie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele
mai multe pc totale și au fost Activi în luna iunie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vajda Katalin
Gizella & Marius Botiş
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop
Daniel & Maria Parascan
Marius & Milentina Marcus
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Camelia Dincuţă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Nagy Ernő & Irma
Dumitru Ionuț Stroe
Ramona Vingan
Derzsi Etelka & Sámuel
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Csoma Josif & Melinda
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Romina Doran
Smaranda Sălcudean
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
foreverliving.ro

18 Stimulent Forever

STIMULENTUL 1
Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdaşu
Fiodor Beliman
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Derzsi Etelka &Sámuel
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta Maria Iuga
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Dumitru Ionuț Stroe
Smaranda Sălcudean

Marcela & Ion Şerban
Szabó József
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă
Marinela Tuţuleasa

STIMULENTUL 2
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ramona Vingan

STIMULENTUL 3
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin
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Calificările lunii iunie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Ioan Iulian Andrei

Fălticeni, SV

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Cristina Elena Badea

Crevedia, DB

Ana Maria Ion

Camelia Emilia Chiru

Iași

Elena Murariu

Ancuța Teodora Covaci

Arad

Paul Pintean

Dinka Edit Gizella

Brașov

Bandi Attila & Izabela

Luminița Florea

Ploiești

Adriana & Constantin Vasile

Nicolae Haralambie

Galați

Cristiana & Daniel Coman

Gheorghița Iorga

București

Marieta Tudor

Marian Iorga

București

Gheorghița Iorga

Elena Lăzăroiu

Răzvad, DB

Sonel Lăzăroiu

Cătălin Manole

Iași

Ioan Manole

Irinel Marin

Craiova

Mihai Baldovin

Alina-Mariana Mihalache

Dumbrăvița, TM

Timea Giordano

Elena Murariu

Iași

Cătălin Manole

Maria Pochi

București

Vasilica-Rodica Voicu

Adriana Rusu

Cernavodă

Florentina Șerban

Dana Stoenescu

Blejoi, PH

Gabriel Salman

Liliana Tivadar

Sighetu Marmației, MM

Nicolae-Vasile Loghin

Vasilica-Rodica Voicu

Chiajna, IF

Haidița Baștavela

Liliana Zaharia

Pașcani

Marilena Tarca

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

Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Daniela Biro

Păulești, SM

Andreia Marinela Deac

Nicolae-Vasile Loghin

Cavnic, MM

Rafael-Valer Loghin

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

Mihai Baldovin

Craiova

Victor & Ludmila Sass

foreverliving.ro
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Calificări la nivel de Senior Manager și mai sus pe baza
numărului de Eagle Manageri din downline
Senior Manageri
Nume

Localitate

Sponsori

Daniel & Ligia Cifor
Rodica & Ghiță Codoban
Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Bistrița
Oradea
Ploiești

Aurel & Veronica Meșter
Nagy Ernő & Irma
Tatiana & Florin Gonț

Nume

Localitate

Sponsori

Marius & Milentina Marcus

Moșnița Nouă, TM

Nagy Ernő & Irma

Soaring Manageri

Calificări Globale
Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna Mai.

Supervizori

Localitate		

Sponsori

Petrica Dumbravă

Galați

Nuța & Bogdan Șaramet

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Elena Stochiță

Chiajna, IF

Elena Moraru
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit – suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro
SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse
plasate în centrul de distribuţie din Bucureşti, după orele
17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.
PROGRAM:
Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14.
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00
(Sâmbătă 10:00 – 14:00);
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro.
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori
Nume

Localitate

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

Nume

Localitate

Abibula Stroe, Stefania Laura

Constanta

Badoiu, Gabriela

Constanta

Adam, Elena

Fetesti-Gara

Bajcsi, Monika

Valuresni

Adam, Ionel

Tirgu Ocna

Balaceanu, Elena Simona

Buhusi

Adorjan, Terez

M.Ciuc

Balan, Ana Maria

Ramnicu Valcea

Ailincai, Nicoleta

Com. Dagita

Balan, Carmen Elena

Constanta

Albu, Cristinel

Asau

Balan, Corina Maria

Arad

Alexa, Emilia

Vaslui

Baltii, Mariana Georgeta

Radauti

Alexe, Fabian-Cristian

Bucuresti

Barabas, Erika

Tg. Secuiesc

Ana, Cornel Dan

Bistrita

Barbu, Andrei

Bucuresti

Andras, Simion Ioan

Pitesti

Barbu, Liliana-Cristina

Craiova

Andrei, Adriana Marina

Falticeni

Barbulescu, Luminita

Com. Pestera

Andrei, Angela

Falticeni

Barlaboi, Elena Andreea

Brasov

Andrei, Ioan

Falticeni

Bejenaru, Sofia

Com. Poienari

Andrei, Maria

Sacadat

Bejinariu, Ramona-Iuliana

Dangeni

Andrici, Verginia

Iasi

Benchea, Ana

Brasov

Andronache, Neculai

Com. Balabanesti

Berdila, Teodora

Cahul, R. Moldova

Anechiforesei, Maria

Singureni

Birlog, Lusiana

Targoviste

Aniculaesii, Ramona Elena

Botosani

Birtalan, Lajos-Levente

Vlahita

Apostol, Gheorghe

Bogdanesti

Bita, Amalia

Dudasu Schelei

Ardelean, Maria

Oradea

Blidar, Katalin

Teremia Mare

Arsene, Ramona

Piatra-Neamt

Boariu-Timofte, Ramona-Gabriela

Borsec

Asoltanei, Lorena Gabriela

Timisoara

Bobotan, Adrian

Bobota

Astalis, Dana Mariana

Tasnad

Bodo, Danuta

Sighetu Marmatiei

Avadani, Laura Catalina

Raducaneni

Bodo, Tohotom

Covasna

Avatavului, Elena

Buhusi

Bogoi, Ionel

Braila

Axini, Monica Maria

Constanta

Bojan, Elena

Craiova

Babalau, Lavinia Florentina

Com. Sadova

Bors, Daniel

Iasi

Babu, Nicoleta Ramona

Novaci

Bors, Valerica

Galati

Badina, Cristina

Bucuresti

Bota, Zsolt

Tg. Mures
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Bran, Aura Paula

Pascai

Coltisor, Irina Mihaela

Aroneanu

Bredau, Cornelia

Salonta

Condurache, Anisoara

Galati

Bucur, Adina Mihaela

Bucuresti

Constantin, Niculina

Mizil

Bucur, Dorina

Iasi

Coroian, Adrian

Baia Mare

Buhai, Rodica

Panciu

Cosma, Veronica

Nasaud

Buliga, Diana Iuliana

Bacau

Coza, Valerica

Timisoara

Catana, Alexandra

Baia Mare

Cretu, Simona Valentina

Constanta

Catrinet, Viorica Daniela

Sighetu Marmatiei

Cront, Gheorghe Ioan

Arad

Chelaru, Valeria

Neamt

Csapo, Ella

Sf.Gheorghe

Chindris, Raluca Fulvia

Cluj-Napoca

Csibi, Maria Magdolna

Gheorgheni

Chiosea, Gabriela

Bucuresti

Csiki, Brigitta

Capilnita

Chirila, Letitia

Arad

Csizmadia, Andrea

Ozun

Chirita, Ramona Loredana

Sf.Gheorghe

Cuc, Felicia

Campia Turzii

Cindea, Ioana Laura

Fagaras

Culea, Tudorita

Braila

Ciobanu, Maria-Luiza

Petresti

Dabija, Ozana Sinziana

Buhusi

Ciobanu-Baciu, Maria Cristina

Iasi

Danielean, Doina

Chisinau, R. Moldova

Ciobota, Diana-Bianca

Timisoara

Danila, Angela

Sacaleseni

Ciobotaru, Alexandra-Anamaria

Arad

Darii, Cristina

Chisinau, R. Moldova

Ciocioc, Antonie

Filiasi

Diaconu, Dan-Constantin

Com. Moldoveni

Ciocirlan, Cristina

Floresti, R. Moldova

Dimitriu, Dragos

Iasi

Ciosu, Andrea Elena

Comanesti

Dimitriu, Veronica

Tomesti

Ciovor, Irina Alina

Tirgu Ocna

Dini, Madalina Georgiana

Craiova

Cirstea, Robert Ion

Sinaia

Doga, Ionela Alexandra

Constanta

Ciubotariu, Constantin

Suceava

Domos, Marta Melania

Codlea

Ciurea, Ioana Maria

Brasov

Domuta, Daniela Florica

Satu-Mare

Ciuskov, Emoke

Martinis

Doroftei, Gabriela-Andreea

Campulung Moldovenesc

Cizmas, Maria

Brasov

Dragan, Doina

Sangeorgiu De Padure

Clonotchi, Sorin Ilie

Cavnic

Drugan, Anda Bianca

Bacau

Cobzaru, Ana

Roman

Duma, Alexandru

Baia Mare

Cojocaru, Valentina

Galati

Dumitra, Loredana

Bucuresti

Colce, Catalina Ivena

Craiova

Dumitrache, Florina Maria

Negresti Oas
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Dumitrescu, Victor

Constanta

Gingiu, Gheorghe Cosmin

Rogova

Dunaroaia, Anamaria

Ovidiu

Golena, Loredana Anca

Baia Mare

Efrimescu, Carmen-Daniela

Craiova

Gongea, Constanta

Caracal

Eftime, Adriana

Rimnicu De Jos

Gradeanu, Ancuta

Constanta

Enachescu, Marius

Bucuresti

Grosu, Anca

Barcanesti

Ernutac, Maria

Tg. Ocna

Grosu, Ionela Mirabela

Timisoara

Ernuteanu, Teodor

Bucov

Guralivu, Pavel

Iasi

Fana, Mariana

Cahul, R. Moldova

Gurgu, Andrei

Bucuresti

Fechete, Claudia

Satu-Mare

Gurschi, Gina

Bucuresti

Feraru, Mariana Simona

Buzau

Hagianu, Elena-Nicoleta

Slobozia

Fici, Ionela

Dudestii Noi

Hanisteanu, Mihaela-Alexandra

Sirbi

Flinta, Nicusoara Manuela

Tiganasi

Haralambie, Zaharia

Tulcea

Florea, Alexandru Ionut

Constanta

Hoban, Crina

Baia Mare

Florea, Ana

Daia Romana

Homorogan, Aurelia

Apateu

Florian, Emanuela Ioana

Ortisoara

Horincar, Liana

Baia Mare

Foghel, Liliana

Vaslui

Horvat, Maria Rodica

Floresti

Foldi-Olariu, Carmen-Maria

Mosnita Noua

Huszar, Zita

Marghita

Fornwald, Tunde

Satu Mare

Iancu, Agnesa

Roman

Fulop, Adriana-Daniela

Arad

Ianovitchi, Boris

Straseni, R. Moldova

Furtuna, Tatiana

Botosani

Ignat, Antoneta

Slanic Moldova

Gafar, Nurgan

Murfatlar

Ilie, Gina Gherghina

Galati

Galatan, Stela

Cluj-Napoca

Ilinca, Marinela

Farcas

Ganea, Andreea

Bistrita

Iocsa, Liliana Mihaela

Satchinez

Gaspar, Monica Ortansa

Craiova

Ion, Marian

Com. Cosmina

Georgescu, Rodica

Bucuresti

Ionete, Camelia Elena

Darmanesti

Gergely, Ildiko

Sanzieni

Ionita, Aliona

Leova, R. Moldova

Ghenciu, Ana

Cimislia, R. Moldova

Ionita, Vasile

Prejmer

Ghenu, Emilia Corina

Brasov

Iova, Raluca

Sititelec

Gheorghe, Damian

Branet

Iozsi, Reka

Ip

Ghita, Victoria

Bolintin Vale

Irimus, Rodica Viorica

Brasov

Ghiuzan, Tereza

Com. Adjudeni

Iscusitu, Gabriela Aneta

Bucuresti
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ivan, Elisabeta

Bragadiru

Mihalachi, Florica

Adjud

Jeler, Eva Maria

Alba Iulia

Mihis, Anca Ioana

Baia Mare

Karaklajic, Verislava

Timisoara

Mihoc, Vasile

Ciaracio

Kiss, Kinga-Etelka

Plaiesti

Miklos, Emese

Od.Secuiesc

Kocsis-Pataki, Andreea

Sarmasag

Mindreci, Adrian

Dirvari

Kovacs, Erzsebet Eva

Zalau

Mioc, Gabriela

Timisoara

Kovacs, Piroska

M.Ciuc

Miron, Ancuta

Bacau

Krupchak, Mykhailo

Suceava

Mitrache-Adar, Madalin Constantin

Ciuperceni

Kulcsar, Csilla

Varsolt

Mitu Cosca, Camelia

Sacele

Lacatusu-Iscu, Elena Veronica

Siria

Moize, Eugen

Bacau

Lapadus, Ioana

Com. Runcu

Moldovan, Cristina-Adriana

Grabat

Leahu, Lenuta

Giroc

Moldovan-Beian, Laura Adina

Bistrita

Leu, Dorina Daniela

Oradea

Molnar, Melinda

Od.Secuiesc

Lipan, Romana Elena

Constanta

Moraru, Dumitru Cristian

Iasi

Lipcei, Lucica Marioara

Sighetu Marmatiei

Moraru, Lucian

Iasi

Lita, Dorina

Iasi

Muntean, Mioara-Mihaela

Timisoara

Lonian, Bianca Ioana

Tg. Mures

Munteanu, Angela

Adjud

Lorinc, Huba

Od.Secuiesc

Murariu, Ana

Com. Horia

Lungu, Constantin Robert

Arad

Muresan, Voichita Maria

Baia Mare

Macrii, Valeria

Ungheni, R. Moldova

Mureseanu, Simona Florentina

Timisoara

Malinici, Constantin Alin

Com. Racova

Mut, Viorica

Sinmartin

Man, Raluca-Lucia

Orastie

Nan, Kinga-Anita

Sacueni

Manea, Daniela

Braila

Neagu, Paulica

Carcea

Manole, Didina

Mizil

Nechita, Corina

Iasi

Maresi, Cristina

Iugani

Necolau, Simona Adelina

Rediu

Marinescu, Adina-Vasilica

Targoviste

Nedelescu, Damaris Neluta

Bistrita

Marinescu, Monica-Mihaela

Bucuresti

Negre, Simona Octavia

Falticeni

Marita, Cerasela Viorica

Satu-Mare

Negrean, Ana Maria

Zalau

Mateiciuc, Gabriela

Constanta

Negrean, Marius

Zalau

Meleca, Valentina

Orhei, R. Moldova

Negreanu, Madalina

Constanta

Mihailescu, Fanus-Gabriel

Bucuresti

Negru, Constantin

N.Balcescu
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Negrutiu, Andreea Ionela

Arad

Popa, Daniela

Arad

Nicolaiescu, Maria-Cornelia

Arad

Popa, Daniela

Baia-Mare

Niculae, Dana

Galati

Popa, Ioana Daniela

Bucuresti

Nita, Adrian

Ramnicu Valcea

Popescu, Cristian

Timisoara

Oania, Elena Liliana

Sighetu Marmatiei

Popescu, Elena

Onesti

Olariu, Ioan-Alin

Arad

Popescu, Elena Claudia

Dragoiesti

Oroian, Ofelia

Cluj-Napoca

Popescu, Ionut Mihaita

Moldoveni

Othozi, Daniela

Bacau

Potoroaca, Elena

Com. Aghires

Ovezea, Liliana

Cernavoda

Praja, Bogdan

Burzuc

Paiu, Aliona

Comrat, R. Moldova

Preda, Oana Florentina

Gherghesti

Paleacu, Mihaela-Codruta

Rogova

Prichici, Ionela Veronica

Arbore

Pall, Ibolya

Catalina

Prioteasa, Mihaela Ramona

Craiova

Panfili, Tatiana

Leova, R. Moldova

Protopop, Diana

Chisinau, R. Moldova

Pantea, Ofelia-Petronela

Berechiu

Puscariu, Marilena

Com. Poiana Marului

Pantiru, Aurica

Iasi

Puscasu, Ana Maria

Constanta

Pasca, Elena

Carei

Rades, Andrei

Fagaras

Pascu, Maria

Copacel

Radu, Margareta

Cluj-Napoca

Pater, Marcus Andrei

Cihei

Radu, Mariana

Danesti

Patraru, Monica Georgiana

Ploiesti

Radu, Veronica

Dambovita

Patrasca, Alexandra Irina

Plopis

Radulescu, Mihaela

Constanta

Peliciu, Mircea Constantin

Ticu-Colonie

Ratiu, Catalina

Hateg

Percic, Liudmila

Chisinau, R. Moldova

Riciu, Elena

Bucuresti

Petcu, Csilla

Budila

Rizea, Radu Stefan

Targoviste

Petre, Maria

Bucuresti

Rosca, Gabriel Gheorghe

Brasov

Petrescu, Alin Razvan

Slatina

Rus, Monica

Ciceu-Giurgesti

Petric, Semida

Alba Iulia

Sabados, Anca

Babta

Petrici, Maria

Neamt

Saikallys, Raluca Adriana

Arad

Plastin, Denisa-Karolina

Arad

Salajan, Florin Marius

Baia Mare

Pop, Sorina

Viisoara

Salamon, Andrea

M.Ciuc

Pop, Valer Ioan

Plopis

Sandu, Livi

Ilfov

Popa, Adrian

Alesd

Secuiu, Adriana

Brasov
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Selaru, Paulina

Bucu

Tugulea, Sanda Eugenia

Iratosu

Serban, Luminita Stefana

Alexeni

Turcu, Georgeta Cristina

Cluj-Napoca

Serdean, Teodora-Nadia

Arad

Turda, Ileana Victoria

Nanesti

Siedlitzki, Daniela

Suceava

Udrea, Alexandrina

Galati

Singeorzan, Gavrila

Bistrita

Ursan, Estera Adela

Giarmata

Solomon, Razvan Viorel

Oniceni

Ursul, Viorica

Telenesti, R. Moldova

Sontea, Nicoleta-Eliza

Targoviste

Valean, Leontina Adriana

Uriu

Spinoche, Dumitra

Ciobanu

Vandor, Cosmin Gheorghe

Blajel

Stamati, Ileana

Bucuresti

Varga, Luminita Lucia

Cornitel

Stan, Luiza, Carmen

Bucuresti

Varga, Voichita

Craidorolt

Stanoi, Eduard Andrei

Craiova

Vas Ciolcan, Abigel

Sf.Gheorghe

Stefan, Adriana

Sibiu

Vasile, Laura Gabriela

Constanta

Stefanovici, Olimpia

Iasi

Vasiliu, Adrian

Com. Cornu Luncii

Stepan, Andrea-Georgeana

Santana

Vechiu, Valerica

Tulcea

Stern, Elisabeta

Sighetu Marmatiei

Vintan, Dana

Petresti

Stoian, Mirela

Constanta

Vlad, Anamaria

Bucuresti

Stoleru, Luiza

Galati

Vlad, Anica

Cuca

Straistari, Olesea

Singerei, R. Moldova

Vrabie, Maricica

Miercurea Ciuc

Strugari, Elena

Suceava

Vultur, Nicolas Petru

Lunca Bradului

Szabo, Szilvia

Ditrau

Wanek, Gabriela

Bucuresti

Szucs, Eva

Oradea

Weber, Florentina Iuliana

Brasov

Takacs, Andrea

Cherechiu

Zaharia, Florentina

Timisoara

Tanasa, Oana

Valea Lupului

Zaharia, Gabriela

Bacau

Tancau, Felician

Bucov

Zait, Viorica

Falesti, R. Moldova

Taussig, Laszlo

Oradea

Zefer, Lorand-Laszlo

Sacueni

Todor, Dana Ioana

Calacea

Zhosan, Aliona

Cahul, R. Moldova

Tomulescu, Camelia

Tantareni

Toth, Adel

Sincraiu De Mures

Tudor, Anca

Dumbravita

Tudor, Valentin

Galati

Tudosie, Ana Maria

Slatina
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