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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

* Luni 10 februarie-Sf.Sfinţit Mc.Haralambie; Sf.Mc.Valentina * Luni 24 februarie-Întâia şi a doua aflare a Capului Sf.Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului *

$799

FREE

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800

1 şi 2 martie

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

IRINA LOGHIN, GHEORGHE 
GHEORGHIU, ALESIS şi JEAN 

PALER
vor susţine un concert cu ocazia Zilei 
Femeii în 9 martie 2014 în Kitchener.
Informaţii şi rezervări  în pagina 11.

Următorul număr apare în
20 Februarie 2014

Anul 8 - Nr.152
6 Februarie 2014

CARNE DE MOOSE
LA

CINA
VÂNĂTORILOR

La Cina Vânătorilor 
care va avea loc în 22 
februarie în Kitchener, 
bucătarii renumiţi ai 
clubului BANATUL 
vor pregăti specialităţi 
vânătoreşti din carne de 
căprioară, fazan şi moose. 
Preşedintele Clubului 
BANATUL, domnul 
George Ulman a stat de 
vorbă cu Vasile Ionescu 
(vezi foto) vânătorul care 
a împuşcat moose-ul din 
imagine şi ne-a descris 
modul prin care a fost 
doborât acest frumos 
mascul de peste 500 de 
Kg.

O nouă întâlnire a Cenaclului literar 
FLORICA BAŢU ICHIM va avea loc 
luni 10 februarie, ora 18:00, adresa 2150 
Bleams Rd., Kitchener. Ptr. info (519)576-
8953 - Tema: MIHAI EMINESCU.

5 cruci poleite cu aur au fost 
aduse din Rusia special pentru 
turlele bisericii “Sf.Ştefan cel 
Mare şi Nectarie” din Oshawa

IRINA LOGHIN
şi prietenii

Sâmbătă 8 martie 2014Sâmbătă 1 martie 2014

Ambele 
spectacole au 

loc în

TORONTO
info şi bilete la:

www.BlueM.ca

sau

416.623.6400

Duminică 9 februarie vă invităm la distracţie 
maximă în Kitchener la Centrul Cultural 
Românesc Banatul cu artiştii: Trupa 
AUTENTIC, DANIELA GYORFI, AXINTE 
şi LORENA. pag.6
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

HAMILTON

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

EmilBalea@insurefinancial.ca

Importantul eveniment 
istoric al Unirii Principatelor 
Române, sau Mica Unire cum 
i se mai spune, a avut loc la 24 
ianuarie 1859 când domnitorul 
Moldovei Alexandru Ioan 
Cuza a fost ales domnitor şi al 
Ţării Româneşti.  La început 
principatele unite aveau două 
guverne dar în anul 1862 
Cuza a unificat Parlamentul 
şi Guvernul.  Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza a fost 
înlăturat de la putere în anul 
1866, fiind urmat de principele 
Carol de Hohenzollern – 
Sigmaringen.  Românii din 
Hamilton şi împrejurimi au 
sărbătorit Unirea Principatelor 
la Casa Română duminică 
26 ianuarie 2014 cu o masă 
festivă. La festivitate ne-am 
bucurat de mâncare excelentă 
pregătită de doamnele din 
Reuniunea Doamnelor şi de 
băuturi pe gustul tuturor, de 
prezentări de imagini şi muzică 
românească şi de o suită de 
dansuri populare prezentate 
de dansatorii din Hamilton.  
La Hora Unirii, participanţii 
la masa festivă s-au prins 
în horă şi au jucat alături de 
dansatori.  După horă, un grup 
de participanţi s-au adunat si 
au constituit un cor ad-hoc şi 
au interpretat cântece patriotice 
legate de eveniment.
În acest an la 15 ianuarie 
s-au împlinit 164 de ani de la 
naşterea marelui poet naţional 
Mihai Eminescu, aniversare 
punctată de o minunată recitare 
pe video a Scrisorii a Treia. 
Următoarea activitate a 
comunităţii române din 
Hamilton la Casa Română 
va fi aniversarea a 78 de ani 
a Reuniunii Doamnelor de 
pe lângă Biserica Ortodoxă 
Română “Învierea Domnului” 
ce va avea loc duminică 9 
Martie 2014, o zi importantă 
când vom sărbători din nou 
doua evenimente: aniversarea 
Reuniunii Doamnelor din 
Hamilton şi Ziua Internaţională 
a Femeii.  Vă invităm cu drag 
să sărbătoriţi aceste două 
evenimente la Casa Română 
alături de prietenii şi familia 
dumneavoastră.

George Popa,
Hamilton

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Casa Română din Hamilton
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Ma doare limba. Română. 
Asta de când conversez 
din ce în ce mai puţin în şi 
cu dânsa.  Aud până şi la 
prietenii apropiaţi cum, odată 
cu trecerea timpului, trece şi 
dorinţa de a face efortul de a 
vorbi neaoş româneşte. 
Este greu ca, într-o societate 
dinamică şi competitivă 
precum cea nord-americană 
să poţi gândi, vorbi chiar şi 
visa în două limbi, sau chiar 
trei. Nu am exagerat când am 
spus “efort”. La o întâlnire cu 
un grup de prieteni români, 
incercaţi să contorizaţi 
numărul de cuvinte 
englezeşti pe care le folosiţi 
în conversaţie. Vă garantez 
că le veţi pierde şirul. Şi asta 
în cazul în care conversaţia 
se desfăşoară în româneşte.  
Aşa cum ochii care nu se 
văd se uită, şi limba care nu 
se vorbeşte se uită. Ajungem 
să fim slabi vorbitori atât de 

engleză sau franceză, cât şi 
de română. Că e limpede: 
engleza ca localnicii, n-om 
ajunge a vorbi, dar nici 
româna ca românii de acasă. 
Dincolo de cuvinte mai există 
ceva – o emoţie, o stare, o idee 
ascunsă sau cu mai multe 
sensuri… Gândiţi-vă doar 
la profunzimea şi culoarea 
înjurăturilor româneşti, 
comparativ cu cele în engleză. 
Dacă la supărare şi în mare 
grabă vreţi să înjuraţi un 
localnic pe graiul lui şi nu 
vă vin pe limbă cuvintele 
potrivite, traduceţi repede în 
engeză o înjurătura colorată 
şi parfumată de-a noastră 
şi serviţi-i-o. Mai mult ca 
sigur că salva de cuvinte deşi 
familiare respectivului unul 
câte unul, nu i se va revela în 
toata splendoarea ei mioritică 
cu iz balcanic şi de fanar.

MĂ DOARE
LIMBA

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12, şi în reluare joi 

dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC, Toronto
noiromanii@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

„Am cunoscut odată o femeie 
însărcinată care se inspirase duios 
din filmele americane, în sensul că 
voia ca soţul ei să simtă aceleaşi 
lucruri (să le numim aşa) ca şi ea.”

Unei femei însărcinate i se poate 
năzări orice. Poate glăsui bizar sau 
poate lua decizii care surclasează 
ţigările, cafeaua, drogurile, 
alcoolul şi excesul de sare, zahăr 
sau grăsimi. Luana ne-a adus 
la cunoştinţă că e gravidă, iar 
noi, ceilalţi, am ţipat ca atunci 
când dă Steaua gol (rareori, 
dar profund). Desigur, inima 
noastră s-a întrebat, în mintea 
ei, de ce femeia aia bea coniac 
după coniac, aflându-se în atare 
situaţie gestantă. Am felicitat-o 
cu toţii, am vorbit patruzeci de 
minute pe tema asta, apoi un tip 
de la masă a întrebat-o ce nume 
îi va pune copilului. Ea s-a uitat 
la noi ca la nişte tâmpiţi patentaţi 
şi ne-a răspuns că n-avea nici 
cea mai mică intenţie să păstreze 
sarcina. Că tatăl responsabil al 
embrionului nu era de acord cu 
trecerea plodului în lumea civilă, 
iar ea nu putea încălca decizia lui 
înţeleaptă.

Avion cu motor, ia şi o gravidă-n 
zbor
Steliana era însărcinată în nouă 
luni, dar s-a înscris într-o excursie 
în Grecia. Probabil voia neapărat 
să nască-n Creta, sub razele 
blânde ale soarelui şi sub ochii 
sălbatici ai grecilor. Evident, la 
aeroport i-au spus, cu frumosul, 
că are burtoiul cât baniţa şi că 

regula nemiloasă zice că 
n-are voie în avion, în aceste 
condiţii. Ea a iscat o micuţă 
criză care a atras instantaneu 

apetitul poliţiei de frontieră. 
Dintr-o dată, ofiţerii ieşiseră din 
rutina moţăitoare, mai vedeau 
şi ei altceva decât paşapoarte 
false, cuţite în bagajele de mână 
şi droguri în bagajele de corp. 
Lupta a fost strânsă, întrucât mai 
era acolo un domn de 189 de kile 
care nu înţelegea de ce i se cereau 
două bilete de avion, ca să urce la 
bord. Aşa că spectacolul a devenit 
brusc un deliciu pentru pasagerii 
care până atunci se plictiseau de 
moarte în timp ce tăgârţau bagaje, 
copii şi nervi. Până la urmă, 
n-am idee cum, Steliana a reuşit 
să pătrundă în aparatul de zbor. 
Cred că le-a promis alora de la 
vamă că le aduce nişte ţaţiki la 
întoarcere, nu ştiu. Cert este că 
ea a nimerit lângă mine, iar eu 
am nimerit lângă distinsul domn 
burtos. Minunat, eram între ei, ca 
un sendviş american. Am asistat 
la amendamentele amândurora. 
Mai întâi, au refuzat să-şi pună 
centurile de siguranţă, deoarece 
nu prea îi ajungeau. Stewardesa 
le-a arătat, blajină, că dacă tragi 
de ele până la ultimul milimetru, 
centurile se încheie rezonabil. 
Steliana (am aflat că o cheamă 
Steliana la ieşirea din ţară, 
subofiţerul din borcan îi tot repeta 
isteric numele, nu e prietena mea) 
a cerut meniu special de gravidă. 
I s-a spus că nu există aşa ceva. 
Că, dacă nu e evreică, budistă sau 
vegetariană, nu se află în dotare 
niciun meniu special. Când am 
decolat, ne-au cam hurducăit, 
întrucât bătea vântul. Steliana 

s-a ridicat în picioare (ea putea, 
că n-avea centură) şi a ţipat că i 
se clatină copilul în burtă şi că 
pilotul ar trebui să zboare mai 
încet, că probabil e peste limita de 
viteză admisă. Stewardesa a venit 
iar – după ce a luat un Rudotel, ca 
să-şi ţină limba în ţarcul bunelor 
maniere - şi i-a explicat că, dacă 
zburăm mai încet, o să, nu-i aşa, 
cădem prin Bulgaria. Ceea ce 
va fi rău şi dacă supravieţuim, şi 
dacă nu. Grasul de lângă mine era 
fie inconştient, fie plin de umor, 
altfel nu-mi explic cum a putut 
să mormăie-n guşă ”Cum să te 
urci la bord cu asemenea burtă?”. 
Noroc că madam Steliana nu 
l-a auzit, era ocupată să ronţăie 
alunele pe care ţi le dăruiesc cu 
mult drag liniile aeriene, la scurt 
timp după ce stomacul ţi se urcă 
în gâtlej, după mirifica decolare. 
Dintr-o dată, nu mai avea nevoie 
de meniu special, mânca prostii, 
precum noi toţi. La mijlocul 
zborului, şi-a deschis impulsiv 
telefonul mobil, deşi i se pusese în 
vedere că, bla-bla, interacţionează 
nefast cu aparatura de zbor. 
Stewardesele, care aveau părul 
măciucă din cauza ei, au ascultat 
şi pledoaria apărării: bineînţeles 
că era necesar să-şi ţină celularul 
deschis, păi dacă i se rupea apa şi 
trebuia să-şi sune ginecologul?! 
I s-a explicat, cu delicateţe, că 
oricât s-ar strădui, doctorul n-o 
să poată să zboare ca o prepeliţă, 
să vină după ea. Aşa că, dacă nu 
vrea s-o moşească vreun copilot 
cu aleasă dexteritate, altă opţiune 
nu există.

Simona Catrina

Gravidele spun şi cred 
lucruri trăsnite

- prima parte -

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448
         (taxe NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în 
Stratford unde nu este autostradă, Woodstok, 
Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener

Vă aşteptăm să veniţi în număr cât mai mare la şcoală pentru a 
descoperi frumuseţea şi bogăţia limbii române!
Săptămânal se studiaza limba română (alfabet, scriere, citire, 
gramatică şi comunicare) şi se promoveaza specificul românesc 
(literatură, cultură, folclor şi tradiţii româneşti, noţiuni generale de 
istorie, geografie si muzică).
Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului 
şcolar. Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, 
Kitchener. Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519-749-2297 sau 
trimiteţi email la admscro@yahoo.com
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Ce naiv eşti! mi se va spune. Cum crezi 
că ar fi posibil ca într-un manual de istorie 
românească să se trateze o temă cu un 
conţinut „reacţionar” ( de la reacţie faţă 
de un prezent crud), ca „Iubirea de ţară 
şi moartea dincolo de hotarele ei”? Nu se 
va realiza niciodată o statistică din care să 
aflu numărul celor care şi-au iubit ţara şi au 
murit departe de ea. Duşmanii se reîntorc 
fără oprelişte ca ucigaşul la locul faptei. 
Cui i se cuvin laudele?
Unul dintre românii căruia i s-a luat 
dreptul de a-şi da sufletul pe pământul 
ţării, N. Bălcescu, spunea cu experienţa 
Revoluţiei: „În zadar veţi îngenunchea şi 
vă veţi ruga pe la porţile împăraţilor şi pe la 
uşile miniştrilor lor. Ei nu vă vor da nimic, 
căci nici vor, nici pot. Fiţi gata, dar, a lua 
voi, fiindcă împăraţii, domnii şi boierii 
pământului nu dau fără numai ce le smulg 
popoarele!”
Personalitate de care istoria lumii întregi nu 
se poarte rupe, Dionisie cel Mic, călugărul 
scit, a murit departe de locul natal, pe care 
a dorit să-l revadă, împăcat cu gândul că 
a slujit creştinătăţii. Ştiu că afirmaţia lui 
C.S. Lewis se potriveşte cu gândurile 
străromânului şi ale unora dintre noi: „Cred 
în Dumnezeu aşa cum cred în răsăritul 
soarelui. Nu pentru că îl văd, ci pentru că 
văd tot ce atinge el.”
Ceva mai înainte, un alt străromân, Ioan 
Cassian, şi-a dăruit viaţa credinţei, departe 
de locul unde a văzut lumina zilei, tocmai 
în Marsilia (Franţa).

Cuvântul Dumnezeu dovedeşte vechimea 
creştinismului la români. Cărţile canonice 
creştine au îmbrăcat haina limbii latine 
literare. Domine Deus, invocaţie păgână, a 
fost preluată de primii creştini străromâni. 
„(Românii) pot spune astfel pentru că 
înţelesul de Domn s-a topit în cuvântul 
Dumnezeu. Şi totuşi Dumnezeu rămâne un 
mister mai adânc de cel pe care îl exprimă 
cuvântul deus sau zeu, chiar însoţit de 
apelativul Domn. (...) El e unic. El nu 
poate fi pus în rând cu nimeni şi nimic.
(D. Stăniloae, Vechimea şi spiritualitatea 
termenilor creştini în solidaritate cu ale 
limbii române în general.”) În  creaţia 
lui filosofică, românul, încă din vremea 
călugărilor sciţi, şi-a făurit un precept 
profund creştin, încrederea temeinică în 
ştiinţa lui Dumnezeu.
Când mama mea mi-a spus să nu folosesc 
ca jurământ cuvântul zău, am întrebat-o de 
unde ştie aceasta. De la bunica mea! a fost 
răspunsul. Acum îmi dau seama de o veche 
tradiţie a simţirii creştine.
Un mod de înălţare a patriei este respectarea 
tradiţiilor, ca formă de iubire a ţării, trăirea 
ei pentru generaţiile noi, care vor plăti 
datoria publică făcută în zilele noastre.
Vă rog să daţi dreptate scriitoarei franceze 
George Sand” „Orice om care nu doreşte 
gloria Patriei sale e un rău cetăţean.”

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

IUBIREA DE ŢARĂ
ŞI

SPIRITUL CĂLUGĂRILOR SCIŢI

519.622.1485 x.106
lracolta@srcollp.ca

Compania noastră este un “full
service accounting firm” si vă oferă:

-servicii de contabilitate (bookkeeping)
-taxe pentru individuali (self-employed) si corporaţii
-intocmirea documentelor de HST, WSIB si source deduction
Profesionalismul si experienta noastră vă ajută să obţineţi 
cel mai bun income tax return pentru dumneavoastră

Lucci Racolta, CPA, CA
Accountant

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Registered Retirement Savings Plan 

(RRSP)
RRSP-ul este un 
plan personal de 
pensie, inregistrat de 
guvernul canadian. 
Puteti sa contribuiti 

la RRSP daca aveti venit, aveti pina in 72 
de ani si sinteti cetatean Canadian.  
Contributia permisa in anul curent, este 
suma mai mica dintre:
18% din venitul din anul precedent, sau
Max. contributiei limita pe anul respectiv 
($23,820 pentru anul 2013), sau
Limita ramasa dupa suma contribuita 
de compania la care lucrati, la planul de 
pensie.
Veti gasi valoarea sumei cu care puteti 
contribui la RRSP pe anul current in “Notice 
of Assessment” din anul precedent,  pe care 
il primiti de la Canada Revenue Agency
Alte beneficii ale RRSP:
Suma contribuita este dedusa din venitul 
brut realizat cind sinteti activi, reducind 
taxele platite cind treapta de taxare e mai 
ridicata; mai apoi, la pensie, beneficind de 
o taxare redusa, cind sinteti intr-o treapta 
mai mica de taxare. 
Cresterea sumei in interiorul RRSP nu este 
taxata, pina in momentul in care veti scoate 
banii. Investitile din interiorul RRSP cresc 
scutite de taxe, deci mai repede.
 “Carry-forwards” – daca nu puteti contribui 
in fiecare an cu suma maxima respectiva, 
puteti transfera dreptul la contributie pentru 
suma ramasa, in anii urmatori. 
Spousal RRSP – cind sotul cu un venit 
mai mare contribuie la RRSP-ul celui cu 
un venit mai mic. Aceasta e avantajos in 
anul respectiv in ceea ce priveste taxarea 
venitului mai mare, apoi, poate duce la un 
venit la pensie mai echilibrat, reducind  
taxarea pensiei per familie.

Avantaje ale RRSP pina la virsta de 
pensionare:
Home Buyer’s Plan (HBP) – puteti 
imprumuta pina la $25,000 din RRSP (si 
inca $25,000 din “spousal RRSP”) pentru 
un avans la cumpararea primei case. In 
aceasta situatie, trebuie sa cumparati casa 
inainte de 1 Octombrie in anul urmator 
retragerii banilor din RRSP. Inainte de ai fi 
retrasi, banii trebuie sa fi stat in RRSP cel 
putin 90 de zile. Banii scosi pentru prima 
casa, trebuie returnati in RRSP in urmatorii 
15 ani, incepind cu al doilea an dupa anul 
in care ati facut “imprumutul”.
Lifelong Learning Plan (LLP) – puteti 
imprumuta pina la $20,000 din RRSP, 
pentru a finanta un program de pregatire 
/ educatie “full-time” pentru dvs or sot / 
sotie. Studentul trebuie sa primeasca oferta 
de inscriere inainte de luna Martie a anului 
urmator celui in care s-a facut retragerea 
banilor din RRSP. In aceasta situatie, aveti 
pina la 10 ani sa returnati suma in RRSP. 
Nu se plateste nici o dobinda in aceste 
cazuri.
Data limita pentru contributia la RRSP 
pentru 2013 este 3 Martie 2014.
Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispozitie.
519-781-2069 sau
         EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor

Independent Broker
Membru ADVOCIS
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Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

- TILES (install and repair)
- PAINTING (prepare walls, patchig, caulking)
- LAMINATE
- CARPENTING (repair/replace trim)

HOME SERVICE
WALL REPAIRS
DOOR REPAIRS

519-569-9255
519-896-1008

monelborza@gmail.com
MONEL BORZA

MB Remodelling and Renovations

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină vânătorească 
compusă din tocăniţă de căprioară, supă de 
fazan, tocăniţă de moose, cartofi, legume, salată, 
prăjituri şi cafea. Cash bar. Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de binecunoscutul Ionică 
Ardeleanu. Din program acestei seri minunate 
vor mai face parte trupa Hi-Trend din Kitchener. 

22 februarie 2014
ora 7pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

- $40/persoană
         

Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită

t

La Cina Vânătorilor va fi în acest an carne 
de moose datorită celui mai tare vânător din 
Canada: Vasile Ionescu. Acesta a împuşcat 
un moose, şi ca de fiecare dată ne donează 
carnea pentru evenimentul mult aşteptat 
la început de an: Cina Vânătorilor, care în 
acest an va avea loc în 22 februarie 2014 
la Centrul Cultural Românesc BANATUL.
Noi, membrii clubului Banatul, dorim să-i 
mulţumim lui Vasile pentru această donaţie 
şi îi dorim să aibe întotdeauna succes la 
vânătoare. Ştim că nu i-a fost uşor să vâneze 
acest moose deoarece se ştie că dintre toate 
animalele, moose-ul devine cel mai violent 
când se simte atacat. Dar am aflat de la 
Vasile că pe acest moose l-a împuşcat de la 
o distanţă destul de mare, aproximativ 300 
metri, cu o puşcă de vânătoare (sniper riffle) 
cu lunetă foarte puternică şi performantă. A 
durat ceva vreme până când moose-ul şi-a 
făcut apariţia, pentru că a răspuns mai greu 
la dispozitivul pentru “chemat” un moose. 
Acest dispozitiv de “chemat” moose-ul 
se numeşte “moose caller”, este făcut din 
coajă de copac şi are rezonanţă naturală 
şi puternică şi se adresează masculilor 
de moose pentru că imită o femelă care 
îşi caută un partener pentru împerechere. 
Aşadar după aproape 2 ore de “chemat”, 
un moose destul de voinic dar totodată 
destul de tânăr, aproximativ 550Kg, şi-a 
făcut apariţia din pădure. Cu toate că nu 
era zăpadă în acea zi, Vasile, care are ochii 
formaţi pentru orice fel de vânat, l-a zărit 
şi a intuit direcţia lui de deplasare şi de 
abea a avut timp la dispoziţie să îşi ia de 
la spate puşca şi în mai puţin de o secundă 

să ochească şi să îl doboare cu un singur 
cartuş pe moose-ul care nici nu a avut timp 
să sesizeze pericolul. A apucat doar să mai 
facă câţiva paşi într-o tentativă de a fugi 
în pădure, dar a fost prea târziu deoarece 
glonţul a pătruns până în plămâni şi după 
nici 3 metri a căzut. Având la dispoziţie un 
4wheels cu care se deplasa la vânat, Vasile 
a mers la moose, l-a legat de coarne, l-a 
ridicat sus în copac cu un scripete şi l-a pus 
în pick-up truck-ul cu care l-a adus direct 
la noi la Clubul Românesc BANATUL. 
Bineînţeles că Vasile şi-a luat trofeul acasă 
la el, o frumuseţe de coarne de moose care 
au 22 de puncte şi  52 inches lăţime.

George Ulman
Preşedinte Clubul Banatul

Va
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le
 şi

 m
oo

se
-u

l v
ân

at
 d

e 
el

Cum a fost vânat moose-ul

AZ - OWNER OPERATORS
USA runs, CANADA only runs
$10.000 to $12.000 per month take home

- Fuel Card, Trailer
- IRP Plates
- 24/7 Dispatch
- Border clearence & Ace

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

* PAYMENT AFTER TRIP
* Direct deposit or email 
   transfer
* WE NEED AZ DRIVERS 
*We can help you to 
  become owner operator
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PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. 
Exemplu: În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o 
contribuţie de $3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered 
Disability Savings Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe 
Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge Hyundai, am obţinut 
aprobarea lor de a oferi un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI CAMBRIDGE beneficiaţi de



   AGENDA ROMÂNEASCĂ 6 Februarie * Nr.152pag.8

KITCHENER

Ecouri la Revelionul Pensionarilor - 12 ianuarie 2014, Kitchener
MULŢUMIRI, MULŢUMIRI ...
Omenia în spiritul românesc are multe 
sensuri şi vom creiona doar câteva pe care 
le considerăm esenţiale pentru acest articol.
Ea  e prezentă în mod difuz într-o mulţime 
de însuşiri ale poporului roman. E un 
nume general pentru pentru toate relaţiile 
cinstite, atente, sincere, înţelegătoare şi 
lipsite de gânduri de înşelare a semenilor.
Omenia este şi frâna în calea tuturor 
pornirilor care coboară pe cineva de la 
treapta de om şi este  graniţa între om şi 
animalul inconştient, înseamnă a nu fi 
“porc de câine”- adică obraznic ca un porc 
şi rău ca un câine, ori amândouă.
Poporul român manifesta prin sensibilitatea 
particulară la ceea ce se  cheamă omenie, 
fiind  o comuniune în umanitate.Umanitatea 
în el şi-a păstrat într-un mod deosebit de 
accentuat sensibilitatea comunicantă sau 
a  comunităţii umanităţii în subiectele 
diferite în care este ipostazată.
Aceste calităţi ale noţiunii de “omenie” 
la români se transmit  chiar istoric de la 
simbolica celulă a societăţii “familia” şi 
este cultivată din generaţie în generaţie 
din familie, din şscolile noastre şi din tot 
sistemul nostru educaţional.
Aşa se face ca pe aceste meleaguri 
depărtate de ţara natală, gesturi de 
omenie şi umanitate întâlnim frecvent 
în comunitatea românească. Activităţile 
organizate în spiritul omeniei, aici, capătă o 
nuanţă elevată şi de respect pentru semenii  
noştrii mai ales că în contextul  problemei 
ce o abordăm, subiecţii principali fiind 
semenii vârstnici care uneori poate şi-
au pierdut speranţa unor zile frumoase şi 
senine din viaţa de tânăr.
Putem să ne mândrim cu gesturile elevate 
ale omeniei d-lui Radu Secăşan care 
plecând de la întâlnirile de miercuri ale 
seniorilor a avut şi iniţiativa de organizare 
a revelionului seniorilor, activitate credem 
unică cel puţin în Ontario. Nu putem trece 
cu vederea solicitudinea sa către multiplii 

sponsori români din zona Kitchener, 
spiritul de mobilizare a unor persoane care 
în egală măsură au dus la  un succes de 
răsunet în mediul  nostru a celor vârstnici.
Un alt aspect al omeniei româneşti este şi 
bunăvoinţa sponsorilor  care într-o măsură 
mare au ajutat să fie duse la bun sfârşit 
toate  iniţiativele organizatorului.
Contribuind materialiceşte şi sufleteşte 
a unora dintre dânşii putem conchide că  
şi-au exprimat spiritul umanitar  faţă de o 
pătură socială mai puţin ajutorată.
Voluntarii “bucătari” şi “ospătari” de 
la cele două biserici ortodoxe, cei de la 
Asociaţia Arta şi Banatul, s-au întrecut în 
maiestria culinară şi cea ospitalieră deşi nu 
profesează.
Nu trebuie uitată nici atmosfera plăcută 
creată de cântăreţii noştrii, de dansatori şi 
ceilalţi artişti cărora trebuie să le mulţumim 
pentru ambianţa specifica petrecerilor 
româneşti din vremurile tinereţii noastre a 
seniorilor.
Toate activităţile dedicate seniorilor 
români din zona KW  de anul trecut  au 
avut o nuanţă de omenie şi respect pentru 
“generaţia a 3-a”, motiv în plus să ne 
mândrim că tineretul nostru, sau  altfel zis 
urmaşii noştrii sunt “oameni de omenie” şi 
pe lângă mulţumirile noastre profunde le 
dorim din suflet ca Bunul Dumnezeu să-i 
ocrotească  pentru a ajunge şi dumnealor 
în ipostaza noastră.
Nu am enunţat numele tuturor celor 
care au contribuit sub diferite aspecte la 
această acţiune, întrucât Vasile Anton, 
prezentatorul acestui eveniment a făcut-o 
cu sârguinţă pe timpul distracţiei care a 
fost un succes remarcabil mult apreciat de 
noi cei în vârstă şi familiile noastre care 
ne-au urmărit online de acasă.
Încă, odată, Mulţumiri, mulţumiri !

Grupul de seniori ce frecventează 
întâlnirile de miercuri de la Piaţa Mare 

din Kitchener
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OSHAWA

5 cruci 
pentru turlele 
bisericii din 

Oshawa
Iubiţi fraţi creştini,
Cu voia şi dragostea Bunului Dumnezeu 
am reuşit să aducem crucile pentru turlele 
bisericii noastre. Doresc să menţionez că 
biserica noastră are cinci turle care recent 
au fost vopsite cu o vopsea specială aurie iar 
acoperişul bisericii a fost complet refăcut cu  
tablă de aluminiu de cea mai bună calitate. 
Costul acestor lucrări $ 68,350.45.
Crucile au fost cumpărate din Rusia şi sunt 
dintr-un material special poleite cu aur de 
24 de karate, ce urmează să fie instalate în 
perioada următoare pe turlele bisericii.
Dimensiunile crucilor: crucea care va 
fi instalată pe turla mare este de 2 metri 
înălţime şi 1,80 metri lăţime, iar celelalte 
patru cruci care vor fi instalate pe turlele 
mici sunt de 1,60 metri înălţime pe 1,40 
metri lăţime.
Cei care doresc să se închine acestor sfinte 
cruci, noi le avem expuse în biserică până 
la instalare.
Costul crucilor şi a transportului a fost de 
peste $6,500.00.
Toţi cei care doresc să ne ajute la plata 
acestor sfinte cruci vă rugăm să trimiteţi 
CEC-uri pe numele bisericii “Biserica 

Ortodoxă Romănă Sf. Ştefan Cel Mare” pe 
adresa bisericii: 261 Bloor St. East, Oshawa, 
Ontario, L1H 3M3;

Este un moment de bu curie, de înălţare 
duhovnicească atunci când Mântuitorul 
nostru s-a Înălţat la ceruri; iată noi vom 
înălţa aceste cinci sfinte cruci pentru a 
ocroti şi a străjui această sfântă biserică. 
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca toţi aceia 
care vor intra în sfânta biserică, cei care vor 
trece pe lângă ea şi se vor închina înaintea 
acestor sfinte cruci, să le îndeplinească 
Bunul Dumnezeu toate dorinţele, să le dea 
lor sănătate, înţe lepciune, dar mai cu seamă 
cu toţii să ajungem la limanul mân tuirii.
Iar eu, nevrednicul Preot slujitor al lui 
Dumnezeu şi al dumneavoastră vă voi 
păstra în rugăciunile mele iar biserica lui 
Hristos să vă pomenească “până la sfârşitul 
veacului” pentru tot efortul dăruit Bisericii.

Cu multă dragoste în Hristos Domnul,
Preot slujitor Petre Busuioc

Biserica Sfinţii Ştefan Cel Mare şi 
Nectarie,
Oshawa.
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Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 5 ani de zile 
prin compania Global Connect care are 
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario, 
reprezentantul acestei companii este Radu 
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant 
oficial ? Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei 
care locuiesc în zona GTA, Mississauga, 
Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, 
Kitchener, Brampton, Orangeville, 
Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. 
Pentru alte localităţi se va percepe o taxă 
de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 32 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 36 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau la 
cumpărături şi aţi pierdut o emisiune sau 
un meci de fotbal sau ştirile de la o anumită 
oră, doar trebuie să selectaţi emisiunea 
dorită din urmă cu până la 48 de ore şi puteţi 
urmări emisiunea, o puteţi derula, revedea, 
opri sau derula peste reclame, pentru că 
pe telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 
cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe 
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte 
un minim de vizionare. Au fost întâlnite 
situaţii când clienţii noştri deţineau un 
internet de 20Mbps promis de compania 
de internet, dar la computer când s-a 
făcut un test de viteză la www.speedtest.
net s-a constatat că viteza internetului era 
mult sub această limită sau în unele cazuri 
ajungea să fie chiar sub 1Mbps. În aceste 
situaţii există posibilitatea ca aparatul să nu 
funcţioneze. Ca o unitate de comparaţie, 5 
ore de rulare a programelor româneşti pe 
zi, consumul de internet la final de lună 
este de 55Gb.
Pentru cei care deţin un modem de 
internet şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, este 
necesar conectarea unui router la modemul 
de internet. Aceste routere nu sunt necesare 
să facă parte din gama celor mai scumpe 
routere, dar trebuie menţionat faptul că 
există pe piaţă anumite routere care nu 
sunt compatibile cu aparatele noastre STB 
de recepţionare a programelor româneşti.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National 
TV, Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal 
D, U TV, Party TV, Look TV, CredoTV, 
B1 TV, EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, 
Neptun TV, TVR3, TVR2, RTN, GLOBAL 
SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 3, 
RomaniaTV, Transilvania Live, SportTv, 
MiniMax, Music Chanel, Travel Mix, 
Digi24. 

Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV

KITCHENER

În acest articol aş dori să abordez pentru cei 
nou veniţi în Canada, noţiunea de rezident.
Chiar dacă persoana nou venită în Canada 
nu este un rezident permanent sau un 
“landed immigrant”, el poate fi considerat 
rezident al Canadei din punct de vedere al 
taxelor şi creditelor ce se acordă de către 
guvern.

Canada Revenue Agency te consideră a 
fi un rezident din momentul în care ţi-ai 
stabilit legături esenţiale în Canada. Câteva 
tipuri de legături semnificative ar fi:
- deţinerea unei locuinţe în Canada;
- ai o soţie/soţ sau dependent care se mută 
în Canada pentru a locui cu tine;
- deţinerea altor proprietăţi în Canada cum 
ar fi mobilier, o maşină. 

Alte legături care ar putea fi considerate 
în stabilirea statutului de rezident de către 
Canada Revenue Agency ar fi: 
- deţinerea unui carnet de conducere 
Canadian,
- asigurare de sănătate cu una dintre 

provinciile sau teritoriile Canadei,
- deţinerea unui cont bancar sau a unui card 
de credit.
În cazul în care nu sunteţi siguri în ceea 
ce priveste statutul de rezident, puteţi 
cere opinia Canada Revenue Agency, prin 
completarea şi trimiterea formularuluI NR 
74-Determination of Residency Status, 
Entering Canada.
În cazul în care sunteţi considerat rezident 
din punct de vedere al taxelor şi creditelor 
ce se acorda  (GST/HST Credit, Ontario 
Trillium Credit etc.), este necesară 
întocmirea şi remiterea către Canda 
Revenue Agency a Income Tax-lui.
Doar în aceste condiţii aţi putea beneficia 
de creditele amintite mai sus.

Pentru întrebări şi mai multe detalii vă 
puteţi adresa la nr. de telefon:  519-886-
8824 sau sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Canada Best Tax Return
Sorin Atanasoaie

Income Tax Specialist

NOU VENIŢI ÎN CANADA ŞI SISTEMUL 
DE IMPOZITARE CANADIAN

TORONTO
Consulate General of Romania in Toronto
555 Richmond St. West,   unit 1108,   
Toronto,   ON,    M5V  3B1

INVITATION
It is my great pleasure to invite you to 
participate at the opening of the print and 
drawing exhibition “Down on the Danube 
II” of Ortansa Moraru, on February 13, 
from 6pm to 8pm, at the Consulate General 
of Romania. Remarks at 6:30pm.
Ortansa Moraru is an award-winning 

professional visual artist based in 
Toronto, working in a variety of media 
including drawing, painting, printmaking 
and installation. Her work is featured in 
exhibitions across Europe, Asia and North 
America.

Antonella Marinescu
Consul General

                      Guest of Honor:
 Her Excellency Mrs. Maria Ligor, 
Romanian Ambassador to Canada.

TORONTO

-STEREO LOVE SOCIAL SATURDAYS
            Saturday, March 1, 2014
-Music by special guest DJ TUDOR

-FOR GUEST LIST
                    rsvp@idolconcerts.ca
-Ladies free before midnight on guest list.

-Please arrive early to avoid disappointment!
-FOR BOTTLE SERVICE 416-763-0330
    Bottle service highly recommended.

CUBE NIGHTCLUB
314 Queen Street West, Toronto

LINKS
-Facebook Event – https://www.facebook.
com/events/758450794206207/
-Idol Concerts – http://www.idolconcerts.
ca/stereo-love-w-dj-tudor-at-cube-mar-1/
-Ceva Romanesc - http://www.
cevaromanesc.com/martisor-idol-concerts-
presents-stereo-love-w-dj-tudor-at-cube-
mar-1/

Idol Concerts and INK present
STEREO LOVE SOCIAL SATURDAYS

A LADIES NIGHT SPECIAL EVENT
for “Martisor” w/ DJ TUDOR at CUBE on March 1st!

- partea a doua -



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar 
nu trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este 
perioada ta norocoasă în amor, pentru că 
şansele de a te îndrăgosti nu lipsesc iar 
relaţia în care eşti deja implicat merge de 
minune. Financiar: Nu vin bani mai mulţi, 
dar cei de care dispui sunt suficienţi pentru 
a trăi decent.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie 
către accidentări, boli acute, infecţioase 
sau inflamatorii. Dragoste: N-ai început 
anul prea bine, se resimt unele greutăţi în 
relaţia cu partenerul şi fiecare întrevedere 
aduce o anumită dificultate în comunicare. 
Financiar: În sfârşit acum poţi spera la 
redresarea mult râvnită!
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruieşti 
şi primeşti deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: Planul tău financiar este mai bun 
ca în lunile anterioare. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menţii pe aceeaşi stare de luna trecută. 
Dragoste: Joci pe două fronturi, iar dualitatea 
aceasta este trădată de dezinteresul cu care 
priveşti gesturile partenerului. Financiar: 
Deciziile financiare luate acum vor avea 
efecte pe termen lung; nu trebuie să faci 
calcule de azi pe mâine.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, sănătatea 
ţi se citeşte pe chip. Dragoste: Ce a fost a fost, 
şi în relaţia actuală, şi în relaţia încheiată. 
Priveşte deci spre viitor! Financiar: Este 
momentul perfect să-ţi extinzi afacerea sau 
să-ţi recuperezi din datorii.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. Te 
bucuri de toate alături de cel drag. Financiar: 
Banii nu prea dau năvală, aşa că fi înţelept 
şi chibzuieşte bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, şi fizic, 
şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental,
se pare că tu eşti alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine încât şi acest plan intră 
pe trendul ascendent care se observă în 
celelalte domenii ale vieţii tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că eşti vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Te bucuri de echilibru 
în plan sentimental. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai mari dispute, de parcă 
trebuie să te lupţi, nu glumă, pentru ceea ce 
ţi se cuvine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Ia taurul de coarne dacă vrei să aduci o 
schimbare în cuplu! Financiar: Nu trebuie 
să te hazardezi spre cheltuieli mai mari 
decât poţi duce, de aceea cumpătarea este 
cuvântul cheie.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenţia acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteţi spune amândoi cât de fericiţi 
sunteţi. Financiar: Dacă decizi să treci la 
economii mai stricte, o faci doar pentru că 
doreşti să aduni o sumă mare în cont.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare, 
dimpotrivă, eventualele probleme mai vechi 
revin la normal. Ca atare, te simţi bine în 
pielea ta. Dragoste: Vi se cere amândurora 
mai mult realism, mai multă implicare şi 
decizii mature. Financiar: Aceasta poate fi 
o perioadă de top în privinţa banilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, la 
ce mănânci, pentru că ai putea încerca ceva 
care nu-ţi face bine. Dragoste: E nevoie de 
mai multă iniţiativă din partea ta. Financiar: 
Banii nu sunt punctul forte acum, parcă ai 
merge pe gheaţă subţire. Nesiguranţa îţi 
caracterizează veniturile şi cheltuielile.

6 Februarie * Nr.152 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11
KITCHENER

Un spectacol organizat de ziua femeii.
9 martie 2014 la ora 5pm în Kitchener

În data de 9 martie 2014, ora 5pm, la Centrul Cultural Românesc BANATUL din 
Kitchener va avea loc un spectacol de 4 ore cu artişti consacraţi ai scenei româneşti: 
Irina Loghin, Gheorghe Gheorghiu, Formaţia Alesis şi Jean Paler. În preţul de $60 este 
inclusă mâncarea, iar băutura se poate cumpăra de la bar la un preţ avantajos. Surpriza 
plăcută va fi sala amenajată deosebit unde doamnele şi domnişoarele se vor simţi într-
adevăr sărbătorite cu ocazia zilei internaţionale a femeii.
Vă invităm să vă rezervaţi locurile din timp, deoarece sunt limitate. Diagrama sălii cu 
locurile rezervate sau disponibile o puteţi găsi pe pagina de facebook a ziarului sau la 
website-ul www.cmsglobalentertainment.com.



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

Sistemul Şcolar Canadian

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare: 
Copilul meu are probleme de sănătate şi 
am adus de la doctor evaluări. Cine are 
acces la aceste informaţii şi unde sunt 
păstrate?

Informaţiile de sănătate sunt colectate 
şi folosite numai cu acordul în scris al 
părinţilor. Părinţii pot dezvălui probleme 
de sănătate în cadrul interviurilor cu 
profesorul. Doctorii pot să ceară şi ei 
informaţii de la profesori sub forma 
observaţilor şi a unor chestionare pentru 
a da un diagnostic corect. Elevii pot fi 
supuşi la anumite teste psihologice în 
cadrul şcolii de către psihologi, asistenţi 
sociali, audiologişti. Aceste informaţii sunt 
păstrate în OSR (Ontario Student Record) 
timp de 10 ani sau până când elevul va 
avea vârsta de 28 de ani.
Părinţii pot să solicite accesul la 
informaţiile de sănătate ale elevului şi să 

ceară copi după ele.

Întrebare:
Am auzit că copilul meu trebuie să facă 
voluntariat pentru a putea obţine diploma 
de liceu. De câte ore are nevoie?

Toţi elevii de liceu trebuie să completeze 
40 de ore de muncă voluntară. Începând 
cu anul 2011 elevii pot să înceapă orele de 
voluntariat încă din clasa a 9-a. Activităţile 
la care participă nu trebuie să facă parte 
dintr-un curs în care obţine un credit. Elevul 
nu trebuie să primească o renumeraţie 
monetară pentru ceea ce a făcut. Iată 
câteva exemple de activităţi în care se pot 
implica: adunarea de fonduri, organizarea 
de evenimente sportive, jocuri, carnavalul 
de iarnă, curăţarea parcurilor, ajutat 
bătrânii, activităţi religioase, să lucreze cu 
animale, la biblioteca municipală, etc.

Pa
ul

in
a 

Po
pe

sc
u Întreabă un

 PROFESOR



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
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Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
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                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

LONDON
An de an, ziua de 24 ianuarie este sărbătorită de 
naţiunea română ca una dintre datele de referinţă 
ale istoriei noastre.
Duminică 26 ianuarie, în sala de festivităţi a 
bisericii noastre, s-au comemorat evenimentele 
ce au condus la Unirea Principatelor Române. 
Doamna Vioara Matias ne-a făcut o prezentare 
a momentelor importante ce au culminat cu 
unirea Moldovei cu Ţara Românească, explicând 
cum, după secole de asuprire, naţiunea română 
s-a ridicat prin propriile forţe să desăvârşească 
unitatea neamului. 
După această trecere în revistă a evenimentelor 
istorice şi politice a urmat un recital de poezie cu 
aceeaşi temă. În final s-a jucat Hora Unirii în care 
s-au prins cu voie bună toţi cei prezenţi.
Mulţumim celor ce au organizat şi susţinut 
programul acestei activităţi: doamnelor Vioara 
Matias,  Ana Vladescu, Dana Plavosin, Marta 
Paladi, Niculina Moreira, Rodica Bogolea, Rodica 
Tudor, Ileana Gireada şi Ioana Dumitrache, 
precum şi tuturor celor prezenţi în sală.
Vă prezentăm câteva poze de la acest omagiu adus 
Poporului Român cu ocazia Unirii Pricipatelor.

Consiliul Parohial

Sărbătorirea Zilei Unirii Pricipatelor Române la 
biserica ortodoxă “Sf. Cruce” din London
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Alina Radu 4165487870

Doresc tuturor clienţilor şi 
colaboratorilor sărbători fericite şi un 
an nou plin de bucurii. La mulţi ani!
c.416-910-7325    expectsuccess2@gmail.com

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

Cred că mulţi dintre dv. aţi avut o experienţă mai mult sau 
mai puţin nefericită când înainte de Crăciun zona de la 
Hamilton până la Oshawa a fost afectată de acel fenomen 
numit “Ice Rain”. 
Câmpul Românesc în existenţa lui de peste 47 de ani 
nu a avut niciodată pagube la o scară atât de extinsă 
şi distrugătoare. O mare pierdere pentru noi Asociaţia 
Culturală Română a fost anularea revelionului  2014 care 
se ţine neîntrerupt de peste 47 de ani, asta spune cât de 
distrugător a fost acest fenomen.
Încă odata ne cerem scuze celor care şi-au rezervat bilete 
la Revelion 2014 de la Câmpul Românesc şi evenimentul 
a fost anulat. 
Pagubele făcute de acest “Ice Rain” sunt şi acum vizibile 
pentru cei care au curiozitatea să viziteze Câmpul 
Românesc or www.campulromanesc.ca
Drumul de la Concesion 10-East până la intrarea în Park 
a fost blocat de zeci de pomi căzuţi. Cel puţin trei stâlpi 
care susţineau firele electrice au fost rupţi de la jumătate. 
În Parc zeci de pomi  au căzut sau crengi foarte mari au 
fost rupte. Iniţial totul arăta ca o zonă părăsită, ca în filmele 
care prezintă sfârşitul lumi, apocalipsa.
Am reuşit prin muncă voluntară să eliberăm drumul 
de acces până la Parc, atât cât se poate intra cu maşina. 
Toţi pomii care blocau drumul la Parc au fost aşezaţi pe 
marginea drumului, mai târziu trebue împinşi în pădure ca 
să poata circula chiar şi două maşini în caz că circulă în 
sensuri diferite.
Facem apel la toţi cei care doresc să ne ajute finaciar să 
refacem acest Parc, să îi redăm acel aspect de loc minunat 
unde regăseşti spiritul românesc şi liniştea locului. Locul 
unde, atât de frumos, un vizitator îl intitula: Câmpul 
Românesc.
Intrarea la Câmpul Românesc ne invită să vedem 
frumuseţile care ne aşteaptă; zona pentru odihnă, meditaţie 
şi recreere cu ape poduri şi flori, o mare varietate de pomi 
care îţi încântă ochii şi inima. Cu cât înaintezi mai mult cu 
atât este mai frumos; statui, busturi, poduri, râul, capela 
toate se amestecă într-un singur  loc în perfectă armonie 
la Câmpul Românesc. Existenţa şi viitorul acestui Parc 
Românesc depinde şi de suportul dv. alături de efortul 
care îl depun câţiva oameni  de bună credinţă pentru care 
singura răsplată este bucuria ca cei care vizitează Parcul sau 
participă la evenimentele organizate la Câmpul Românesc 
pleacă fericiţi şi cu speranţa că vor reveni.
Ne puteţi ajuta trimiţându-ne donaţiile dumneavoastră la 
adresa de mai jos. 
Trimitem acest mesaj din suflet pentru suflet, şi vă 
mulţumim anticipat pentru ajutorul dat.

Romanian Cultural Association
1300 Garth Str. P.O. Box 79019 RPO Garth
Hamilton, ON, L9C 7N6

 CÂMPUL ROMÂNESC
HAMILTON, ARE NEVOIE DE 

SUPORTUL TĂU
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SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii
TARAGOTIST

PENTRU
 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

“Azi l-am surprins pe Iosif
cum moţăia la amiază,
printre scule la un capăt de rază.
Pleoapă peste pleoapă.
Ca dintr-un somn urât a tresărit
când întrebai:
De ce chiar florile îmbătrânind 
uscării
atât de rău trifoiul lor înţeapă -
mătasa de otavă cum de se face 
cui?
La miel eu mă gândeam.
Poate că paiele-l înspină,
că uneori atât de trist l-aud
când doarme cum suspină
prin somn
de parcă toate visele îl dor.
I-am spus lui Iosif c-o să merg 
cu tine
acolo pe-unde depărtările cobor

să mă ajuţi să prind un pui de 
nor.
- Şi ce-ai vrea ca să faci cu el?
- Palat de spumă pentru miel.’’

... şi Maica-nţelesese
dece Bătrânul tresărise printre 
dălţi şi tesle.
Oare Copilul încă-şi aminteşte
de primul somn ce-L chinui în 
iesle?
Ce o fi vrând să spună cifrata 
întrebare:
De ce când floarea se usucă
atât de crud te-nţeapă?
Nici ea n-avea răspuns la 
profeţia
ce din durerea mării te adapă.
Sau poate - da.
Ce sfântă-mbrăţişare!

Îl sărută pe frunte, rotundul spus 
cu dor:
‘’Las’  c-o să mergem la cules 
de nori,
stâlpul de foc
când v-a-nflori  în flacăra de  
nori.’’

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Hitachi), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

ÎNNOURATA PROFEŢIE

Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din 
Kitchener având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.

AVOCAT ROMÂN vă stă la dispoziţie să vă ajute 
legal în probleme dificile cu legile Canadei ( Emigrare, 
Real Estate, divorţ, infracţiuni penale, testamente, 
reprezentări legale în faţa instanţelor judecătoreşti).
Gehl & Gehl Professional Corporation,
Gloria Ichim Barrister and Solicitor 647-778-1414.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc

Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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