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INFORMAȚII ABONAMENTE 2017

Dragi cititori,
Editura Viață și Sănătate este onorată să vă salute și să vă știe alături.
Ne bucurăm pentru toate experiențele frumoase trăite împreună, pentru toată
bucuria și tot harul pe care cărțile editurii noastre le-au adus din partea lui Dumnezeu
în sufletele dumneavoastră și ale tuturor celor cărora le-ați oferit aceste cărți.
Dorim să vă mulțumim pentru că vă rugați pentru noi și ne considerați parte din
familia dumneavoastră.
Suntem permanent conștienți de valoarea și eficiența publicațiilor pentru societatea
din zilele noastre. În acest sens, Ellen G. White scria: „Noi ar trebui să considerăm sacru
fiecare rând care conține adevărul prezent. Chiar și fragmentele unei broșuri sau ale
unui periodic ar trebui considerate de valoare.” – Colporteur Ministry, p. 151
Tocmai de aceea considerăm că noua ofertă de abonamente pentru anul 2017 va
răspunde și mai bine așteptărilor pe care le aveți și vă va oferi posibilitatea unui popas
zilnic plin de pace și speranță. Dumnezeul nostru este Dumnezeul speranței și credem
că fiecare trebuie să ducem speranța aceasta mare a mântuirii în familiile noastre, în
bisericile noastre și celor din jurul nostru.
Reînnoirea abonamentelor nu este o cheltuială, ci, mai degrabă, o investiție.
„Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi
consilieri şi cei mai răbdători profesori”, afirma Charles William Eliot. De aceea, credem
că este foarte important ca tinerii și copiii, chiar și cei de vârste fragede, să aibă studiul
Școlii de Sabat, specific vârstei lor, și să fie îndrumați să-l studieze zilnic. Obiceiul acesta
îi va putea ajuta să pornească spre cer cu mai multă hotărâre, le va dezvolta mintea și
spiritul practic.
Curierul Adventist este mijlocul prin care în fiecare lună putem să fim la curent cu
preocupările și activitățile bisericii, iar revista Viață + Sănătate ne oferă nu doar nouă, ci
și prietenilor noștri, sfaturi valoroase din domeniul medical pentru un stil de viață
sănătos. Iar pentru cei care vor să înțeleagă locul și timpul nostru în profeție, există
revista Semnele timpului.
În fiecare studiu din trimestrul 4/2016, am inclus un formular pe care vă rugăm să-l
folosiți pentru a-i trimite responsabilului cu literatura comanda dumneavoastră.
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Desprindeți acest formular din studiu, completați-l, iar apoi înmânați formularul
responsabilului cu literatura. Vă rugăm să țineți cont de datele-limită până la care
trebuie să predați formularele.
Vă asigurăm că facem eforturi deosebite, în ciuda creșterilor semnificative a
costurilor de expediție, pentru a menține publicațiile noastre la un preț care să nu vă fie
împovărător și suntem preocupați să vă oferim întotdeauna tot ce putem mai bun.
Dorim ca Dumnezeu să vă păstreze vie dorința de a cunoaște adevărul și de a-l
împărtăși tuturor în așteptarea revenirii Sale și vă asigurăm de respectul și prețuirea
noastră.
Abonamentele anului 2017
• STUDIILE ȘCOLII DE SABAT MAJORI
Sunt disponibile în trei variante, dintre care dumneavoastră veți putea alege una.
1. Ediția standard
2. Ediția pentru instructori
3. Ediția standard cu devoțional – dacă optați pentru această variantă, nu veți
avea nevoie de Devoționalul de dimineață pe anul 2017, el fiind inclus (puțin
condensat) în studiu.
Pe lângă acestea, vă mai oferim:
• Comentariile de Ellen G. White;
•Veștile misionare – disponibile într-o broșură trimestrială distinctă.
Recomandăm cel puțin un abonament pentru fiecare biserică.
• DEVOȚIONALE 2017
Vă punem la dispoziție următoarele devoționale:
1. Devoționalul de dimineață (obișnuit) – în două variante: legat sau broșat;
2. Devoționalul de seară, conținând experiențe din viața pionierilor adventiști de
ziua a şaptea;
3. Devoționalul pentru femei (obișnuit).
Informații necesare pentru o bună înregistrare a datelor în formularele pentru
abonare
Centralizator Model A. Acesta va fi completat de dumneavoastră (responsabilul
cu literatura din comunitate) şi cuprinde abonamentele membrilor pentru:
• Studiile biblice ale Şcolii de Sabat
• Prelegerile pentru Săptămâna de Rugăciune 2016 (abonaţii la Curierul
Adventist pe 2016 nu trebuie să le comande, acestea fiind incluse în numărul din luna
octombrie 2016)
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• Devoțional 2017 în două variante,broșat și legat. Conţinutul Devoţionalului
este identic, diferenţa constă în faptul că prima variantă este broșată, iar a doua variantă
este cusută și are coperţile cartonate
• Devoțional de seară 2017
• Devoțional 2017 pentru femei
• Agendă 2017 pentru femei
• Calendar de perete
• Calendar-agendă
• Făgăduințe
Centralizatorul Model A va fi trimis la editură, împreună cu dovada achitării
sumei aferente, până la data de 31.10.2016.
Pentru suplimentări la Studiile biblice, puteți reveni oricând pe parcursul anului,
cu condiția ca abonamentul să fie transmis către editură cu minimum 45 de zile înainte
de începerea trimestrului, astfel încât să poată fi expediat împreună cu celelalte
abonamente (De exemplu, pentru un abonament începând cu studiul pentru trimestrul
2, trebuie să trimiteți datele până la 15 februarie).
Centralizator Model B. Acesta va fi completat de dumneavoastră (responsabilul
cu literatura din comunitate) şi cuprinde abonamentele membrilor pentru revistele:
• Curierul Adventist
• Viaţă + Sănătate
• Semnele timpului
Centralizatorul Model B va fi trimis la editură, împreună cu dovada achitării
sumei aferente, până la data de 28.11.2016.
Vă puteți abona la reviste oricând pe parcursul anului la prețul valabil la
momentul respectiv. Pentru a beneficia de reducerea de preț, trebuie să vă abonați în
perioada 1 octombrie – 26 noiembrie 2016.
Anul acesta, am inclus în Studiile biblice din trimestrul 4/2016 o pagină care
conține cele două taloane individuale pentru comandă. Membrii vor detașa din studiu
cele două taloane și le vor preda responsabilului cu literatura pentru a le înregistra.
Recomandăm păstrarea de către responsabilul cu literatura a celor două taloane pentru
eventuale verificări ulterioare.
Pe baza taloanelor individuale, se vor completa de către responsabilul cu
literatura din biserică Centralizatoarele Model A şi Model B, care vor fi trimise la
editură împreună cu sumele corespunzătoare abonamentelor.
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Sugestii de gestionare a comenzilor
În vederea evitării unor înregistrări greşite în baza noastră de date şi pentru a
sprijini lucrarea dumneavoastră de a transmite comenzile, vă rugăm să aveţi în atenţie
următoarele sugestii:
1. Să notaţi adresa completă pe centralizator şi să fie scrisă cu majuscule, pentru a
fi citită uşor. Toate materialele de pe Centralizatorul A vor fi expediate de editură prin
pastor, iar cele de pe Centralizatorul B (revistele) vor fi expediate de editură prin poștă,
motiv pentru care avem nevoie de adresa exactă și completă.
2. Să verificaţi calcularea sumelor pentru abonamente.
3. Pentru a evita cheltuielile legate de comisioanele de transmitere a banilor, vă
oferim posibilitatea de a face abonamentele la Centrele de carte de la Conferinţe, la
Librăriile Sola Scriptura sau direct la editură, personal sau prin intermediul pastorului
sau al unei persoane de încredere. Cei care aleg să transmită comenzile prin poştă şi să
achite sumele la bancă vor suporta comisioanele de transmitere a banilor.
4. Pentru orice sumă pe care o trimiteţi la editură, precizaţi destinaţia ei:
abonament (nume publicații), comandă cărţi.
5. Ridicaţi coletele poştale la timp, iar dacă vă modificaţi adresa, anunţaţi-ne
imediat, pentru a nu fi returnate şi a plăti acelaşi serviciu de două ori.
6. Intenţionăm să vă trimitem periodic informaţii privind noutăţile editoriale,
precum şi alte informaţii din activitatea editurii, motiv pentru care, cu acordul
dumneavoastră, vă vom trimite buletine informative. De aceea, vă rugăm să completaţi
pe formularul Centralizator Model A numărul de telefon mobil şi adresa de e-mail.
7. Site-ul Editurii Viaţă şi Sănătate, www.viatasisanatate.ro, vă stă la dispoziţie cu
toată oferta de carte, cu oferte speciale şi cu alte informaţii de interes pentru
dumneavoastră în ce priveşte activitatea editurii. De asemenea, primim comenzile
dumneavoastră la call center 021.323.00.20 sau 0740.10.10.34 de luni până joi, între orele
8:30 şi 16:00, iar vineri între orele 8:30 şi 14:00.
Având convingerea unei bune și rodnice colaborări, dorim ca Dumnezeul căruia
Îi slujim să vă binecuvânteze viaţa, familia şi biserica.
În numele echipei Editurii Viață și Sănătate,
Director Iacob Pop

Centralizator Model A / abonamente 2017

Studii Biblice + alte publicaţii
Preţ abon. Nr. abonamente Preţ total
Majori standard alb-negru
26
Instructori majori alb-negru
36
Majori + devoțional (interior color)
50
Comentarii E.G.White
25
Vești misionare (recomandăm un exemplar pe biserică)
12
Adolescenţi
25
Instructori – Adolescenţi
28
Juniori
25
Instructori – Juniori
28
Primară
25
Instructori – Primară
28
Grădiniţă
25
Instructori – Grădiniţă
28
Primii paşi
25
Instructori – Primii paşi
28
Veşti misionare pentru copii
10
Prelegeri pt. Săpt. de Rugăciune 2016 – citiţi nota
6
Devoţional – 2017 (broşat)
20
Devoţional – 2017 (legat, cu coperţi groase)
26
Devoțional de seară 2017
20
Devoţional pentru femei – 2017
20
Agendă pentru femei – 2017
24
Calendar perete – 2017(maximum numărul de
Gratuit
Calendar agendă – 2017
4
Făgăduinţe(maximum dublul numărului de membri din GRATUIT
biserică)
Făgăduinţe(suplimentar)
0,10
Total:

Adresa responsabilului cu literatura
(vă rugăm să completaţi şi telefonul mobil şi adresa de e-mail)
Conferinţa .................................... Comunitatea....................................... Pastor ..........................................
Numele şi prenumele......................................................................................................................................
Str. ....................................................................... Nr. .............. Bl. ........... Sc. ........ Et. ......... Ap. ..............
Localitatea ......................................... Cod .................. Judeţ ....................................Of. poştal ..................

Tel. mobil.........................Tel. fix..............................E-mail .................................................
Nota: Doar pentru cei care NU sunt abonați la Curierul Adventist pe 2016.
Termenul limită pentru depunerea comenzii este 29.10.2016.
Vă rugăm să completaţi citeţ, cu majuscule, şi să expediaţi Centralizatorul pe adresa de mai jos,
S.C. Editură Viaţă şi Sănătate SRL, Str. Cernica, Nr. 101, Pantelimon, Ilfov, cod 077145
COD FISCAL: RO 6710635 , Cont bancar: RO84BACX0000000922996000, UniCredit Tiriac Bank,
Comisioanele percepute de bancă sau poştă pentru transmiterea banilor la Editură vor fi suportate de
Pentru a putea fi înregistrate abonamentele, taloanele trebuie să fie înso țite de dovada plății.

Centralizator Model B / abonamente 2017

Reviste
Curierul Adventist
(12 apariţii pe an)
Viaţă + Sănătate
(12 apariţii pe an)
Semnele Timpului
(12 apariţii pe an)

Preţ
abonament
pe an/ lei

Ofertă pentru abonare în
perioada
1 oct. – 26 nov.*

55

48

70

55

70

60

Nr. abonamente Preţ total

Total:

Adresa responsabilului cu literatura
(vă rugăm să completaţi şi telefonul mobil şi adresa de e-mail)
Conferinţa .................................... Comunitatea....................................... Pastor ..........................................
Numele şi prenumele......................................................................................................................................
Str. ....................................................................... Nr. .............. Bl. ........... Sc. ........ Et. ......... Ap. ..............
Localitatea ......................................... Cod .................. Judeţ ....................................Of. poştal ..................

Tel. mobil.........................Tel. fix..............................E-mail .................................................

Termen limită pentru depunerea comenzii: 26.11.2016.
*Oferta este valabilă pentru abonamentele achitate și înregistrate în intervalul
1 octombrie – 26 noiembrie 2016. Pentru a putea fi înregistrate abonamentele, taloanele trebuie să fie
însoțite de dovada plății.
Vă rugăm să completați citeț, cu majuscule, toate spaţiile Centralizatorului şi să-l expediaţi pe adresa de
mai jos, împreună cu copia documentului prin care justificaţi plata abonamentelor (chitanţă sau ordin de
plată):
S.C. Editură Viață și Sănătate SRL, Str. Cernica, Nr. 101, Pantelimon, Ilfov, cod 077145
COD FISCAL: RO 6710635
Cont bancar: RO84 BACX 0000 0009 2299 6000, UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Obor
Comisioanele percepute de bancă sau poştă pentru transmiterea banilor la Editură vor fi suportate de
către abonați.

TALON INDIVIDUAL - A - comandă personală
(Această pagină se completează și apoi va fi înmânată responsabilului cu literatura. Termenul limită
pentru depunerea comenzii: 29.10.2016)

Numele și prenumele:_____________________________________
Telefon:__________________________________________
Studii Biblice + alte publicaţii
Preţ abon.
Majori standard alb-negru
26
Instructori majori alb-negru
36
Majori + devoțional (interior color)
50
Comentarii E.G.White
25
Vești misionare (recomandăm un exemplar pe biserică)
12
Adolescenţi
25
Instructori – Adolescenţi
28
Juniori
25
Instructori – Juniori
28
Primară
25
Instructori – Primară
28
Grădiniţă
25
Instructori – Grădiniţă
28
Primii paşi
25
Instructori – Primii paşi
28
Veşti misionare pentru copii
10
Prelegeri pt. Săpt. de Rugăciune 2016 – citiţi nota
6
Devoţional – 2017 (broşat)
20
Devoţional – 2017 (legat, cu coperţi groase)
26
Devoțional de seară 2017
20
Devoţional pentru femei – 2017
20
Agendă pentru femei – 2017
24
Calendar perete – 2017(maximum numărul de
abonamente la SB-uri majori (standard + instructori +
standard cu devoțional)
Calendar agendă – 2017

Nr.

Preţ total

Gratuit
4
Total:

Nota: Doar pentru cei care nu sunt abonați la Curierul Adventist.
Termenul limită este 29.10.2016.

TALON INDIVIDUAL - B - comandă personală
(Această pagină se completează și apoi va fi înmânată responsabilului cu literatura. Termenul limită
pentru depunerea comenzii: 26.11.2016)

Numele și prenumele:_____________________________________
Telefon:______________________

Reviste

Curierul Adventist
(12 apariţii pe an)
Viaţă + Sănătate
(12 apariţii pe an)
Semnele Timpului
(12 apariţii pe an)

Preţ
abonament
pe an/lei

Ofertă pentru
abonare în
perioada
1 oct. – 26
nov.*

55

48

70

55

70

60

Nr.
abonamente

Preţ total

Total:
Termen limită pentru depunerea comenzii: 26.11.2016.
*Oferta este valabilă pentru abonamentele achitate și înregistrate în intervalul
1 octombrie – 26 noiembrie 2016. Pentru a putea fi înregistrate abonamentele, taloanele trebuie să
fie însoțite de dovada plății.

TALON INDIVIDUAL - B - comandă personală
(Această pagină se completează și apoi va fi înmânată responsabilului cu literatura. Termenul limită
pentru depunerea comenzii: 26.11.2016)

Numele și prenumele:_____________________________________
Telefon:______________________

Reviste

Curierul Adventist
(12 apariţii pe an)
Viaţă + Sănătate
(12 apariţii pe an)
Semnele Timpului
(12 apariţii pe an)

Preţ
abonament
pe an/lei

Ofertă pentru
abonare în
perioada
1 oct. – 26
nov.*

55

48

70

55

70

60

Nr.
abonamente

Preţ total

Total:
Termen limită pentru depunerea comenzii: 26.11.2016.
*Oferta este valabilă pentru abonamentele achitate și înregistrate în intervalul
1 octombrie – 26 noiembrie 2016. Pentru a putea fi înregistrate abonamentele, taloanele trebuie să
fie însoțite de dovada plății.

