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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 24 februarie - Întâia şi a doua aflare a Capului Sf.Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului * Luni 3 martie - Inceputul Postului Sfintelor Pasti *

$799

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

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.

Următorul număr apare în
6 Martie 2014

Anul 8 - Nr.153
20 Februarie 2014

Tel: 519-781-2929

-vindem şi instalăm cauciucuri de iarnă
-verificăm sistemul de încălzire şi dezaburire
-antifonăm maşina cu ulei sau cu o pastă 
 specială

Adresa: 76 Woolwich StreetN
(drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

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.

VĂ INVITĂM 
LA:

SERATĂ ROMÂNEASCĂ DE 
PRIMĂVARĂ
în Oshawa ....................................pag.12

BALUL MĂRŢIŞORULUI
în Windsor ...................................pag.6

SERBARE DE PRIMĂVARĂ
în Toronto ....................................pag.5

Cu motocicleta prin 
AMERICA sau EUROPA

pag.2
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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.

PROMO

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

Mă numesc Traian Zaionciuc şi sunt 
fondatorul companiei numite 2 WHEELS 
DELUXE.
2 WHEELS DELUXE oferă 
MOTOCICLETE DE ÎNCHIRAT ŞI 
REZERVĂRI DE HOTEL, VILE ŞI 
APARTAMENTE DE VACANŢĂ pentru 
motociclişti sau simpli excursionişti, în US 
sau Europa.
Compania 2 WHEELS DELUXE a fost 
creată în 2006 şi înregistrată oficial în 2010. 
Suntem situaţi în Long Beach, California, 
USA şi avem o reprezentanţă parteneră în 
Marseille, Franţa.
Motocicletele pe care le punem la dispoziţie 
atât în US cât şi în Europa sunt Honda 
Goldwing şi Harley Davidson Electra 
Glide Ultra Classic Limited Edition. 
Aceste motociclete sunt echipate pentru 
drumuri lungi şi comfortul maxim atât al 
pasagerului cât şi al celui care conduce.
Locurile de popas pe care le rezervăm sunt 
locuri pe care noi le cunoaştem personal 
şi sunt alese special pentru motociclişti. 
Serviciul pe care îl prestăm este prietenos 
şi profesional în acelaşi timp. Toţi clienţii 
noştrii devin prietenii noştri. Vizitaţi 
website-ul nostru: www.2wheelsdeluxe.
com şi veţi vedea poze a nenumăraţilor 
prieteni ai noştri veniţi din multe colţuri ale 
lumii să beneficieze de serviciile noastre.
Aceste servicii includ motociclete de 
închiriat şi tururi complete pe motociclete, 
pe sistemul All Inclusive: cazare, mâncare 
şi motociclete. Tururile sunt concepute să 
întruneasca cerinţele clientului din punct 
de vedere financiar, al timpului disponibil 
şi experienţa pe motocicletă. Aceste tururi 
pot fi pe cont propriu, când itinerariul este 
accesibil prin GPS, sau organizat, când 
grupul de motociclişti este condus de un 
ghid personal cu experienţă. Cei mai mulţi 
dintre clienţi, preferă să folosească GPS în 
care itinerariul este specific pentru fiecare 

zi.
Motocicletele sunt aduse la punctul de 
plecare care poate fi un hotel în Los Angeles 
sau Chicago de exemplu. Sau luăm clenţii 
de la aeroport şi îi aducem la locul unde 
motocicletele sunt pregătite de plecare.
Motocicletele sunt aduse cu trailer-ul înapoi 
în Long Beach, de la destinaţia finală care 
poate fi San Francisco, Phoenix, Las Vegas 
or San Diego.
În Europa avem acelaşi serviciu pentru 
câteva oraşe importante cu interes turistic: 
Paris, Marseille, Barcelona, Milano, 
Geneva şi altele.
Locurile de popas sau de cazare peste 
noapte, sunt alese şi rezervate pe baza 
experienţei directe pe care o avem, dar 
totodată avem o mare flexibilitate la 
cerinţele clientului referitoare la durată şi 
costuri. Aceste locuri au fost selectate vis-
a-vis de specificul regiunii vizitate.
Am fost întrebaţi de nenumărate ori dacă 
serviciile noastre sunt dedicate în totalitate 
motocicliştilor sau a celor care închiriază 
motocicleta de la noi. Răspunsul este: NU.
Oferta noastră pentru Hotel, Vile sau 
Apartamente de vacanţă este la dispoziţia 
şi celor care doresc să călătorească cu 
motocicleta proprie sau a celor care 
închiriază maşină. Tarifele pentru închirieri 
de maşini pe care le oferim în Europa 
sunt competitive cu orice alte agenţii. 
Acest serviciu îl punem la dispoziţia celor 
interesaţi prin partenerul nostru: YOUR 
VACATION HOME (vizitaţi website-ul: 
www.yourvacationhome.ca şi veţi înţelege 
ce putem pune la dispoziţia clienţilor noştri). 
Soţia mea Carol Murray este fondatoarea 
companiei de turism YOUR VACATION 
HOME şi are peste 23 de ani de experienţă 
în turism şi rezervări internaţionale de vile, 
apartamente, cabane, maşini de închriat, 
tren sau zboruri cu avionul la preţuri 
avantajoase. Vă aşteptăm !

CU MOTOCICLETA
PRIN AMERICA SAU EUROPA

În anul 2006, Traian Zaionciuc, un 
pasionat al motocicletelor, stabilit în 
Long Beach (California), s-a hotărât 
să demareze o afacere împreună 
cu soţia sa Carol Murray, care are 
la rândul ei o experienţă în turism 
de peste 23 de ani. Iar rezultatul 
acestei combinaţii dintre turism 
şi motociclete a fost compania 2 

WHEELS DELUXE. Prin această 
companie Traian şi Carol oferă celor 
pasionaţi de călătoriile pe două 
roţi diferite trasee turistice atât în 
America cât şi în Europa. Mai multe 
amănunte în interviul realizat în luna 
decembrie când Traian s-a aflat la 
Toronto pentru a-şi prezenta afacerea 
în cadrul unui show de turism.
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Primarul oraşului 
Mississauga are o poreclă 
neobişnuită:
      URAGANUL HAZEL.
Pe 14 februarie Hazel 
McCallion a împlinit 93 de 
ani de viaţă şi 36 de ani de 
primărie. Apriga primăriţă 
nu a avut nevoie de campanii 
electorale, fiind aleasă de 
fiecare dată cu peste 50% 
din primul tur. Aşa cum 
porecla este neobişnuită, 
aşa şi deviza ei este una nu 
tocmai ortodoxă: „Gândeşte 
ca un bărbat, acţionează ca 
o doamnă şi lucrează ca un 
câine”. 
Probabil că statura civică 
a doamnei primar de 
Mississauga apare şi 
mai pronunţată în aceste 
zile datorită contrastului 
dintre aceasta, şi primarul 
de Toronto, Rob Ford. 
Amândoi provoacă valuri 
prin presa locală, însă din 
direcţii diferite. Dacă Rob 
Ford are probleme prin 
viaţa personala, Hazel este 
cunoscută drept o gospodină 
şi o soţie desăvârşită care, 
pe lângă trebile şi obligaţiile 
civice nu face rabat de la cele 
casnice. O mare suporteră şi 
chiar jucătoare, ea a susţinut şi 

a încurajat hocheiul feminin. 
Astăzi, la 93 de ani împliniţi 
Hazel încă patinează, cea mai 
recentă ieşire la patinoar fiind 
la sfârşitul lunii decembrie. 
Am întâlnit-o prima oară pe 
doamna primar la o cafenea 
obişnuită, într-o duminică 
dimineaţa, stând la discuţii 
cu cei de la mese, cât se poate 
de relaxat. Am salutat-o şi am 
intrat în vorbă cu ea despre 
toate cele – despre vreme, 
despre clătitele de la cafenea, 
despre căldurile de afară (da, 
era prin iulie, anul trecut). 
Înainte de despărţire i-am 
solicitat un interviu pentru 
emisiunea NOI ROMÂNII, 
interviu pe care ni l-a acordat 
la începutul acestui an.     

Uraganul 
Hazel

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
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Ceas biologic şi tată ilogic 
Manuela s-a decis să facă un 
copil când avea 44 de ani. Bine, 
ea se decisese de la 24 de ani, dar 
taţii acestor mici miracole aveau 
câte ceva împotrivă, conform 
tradiţiei. În fine, la vârsta când 
alte femei au decenţa de a intra 
în menopauză, ea susţinea că i-a 
sunat ceasul biologic. Noi i-am 
spus că-i sunase de mult, dar 
ea tot apăsase pe snooze. Am 
aplaudat-o sincer pentru curajul 
ei nemăsurat, mai ales că susţinea 
că va naşte natural (în spatele 
ei, ginecologul dădea din cap 
ţuguindu-şi buzele că nuuu-nuuu, 
exclus, dar deocamdată las-o să 
creadă ce vrea). De câte ori noi, 
prietenii, ne întâlneam cu ea, totul 
devenea abisal. Ne scotea ochii că 
nu ştim ce înseamnă o sarcină, că 
suntem nişte egoişti. Da, aşa e – 
mieunam noi, sperând să scăpăm 
mai repede de osândă şi să ne 
vedem de berile reci de pe masă. 
Manuela făcuse vreo opt avorturi, 
acum în sfârşit avea curaj să 
nască, iar noi eram mărunţişurile 
umane care-i stricau karma. 
Tătânele acestui distins copil era 
un tip de 37 de ani, care nu ştia de 
ce să-i fie mai frică: se încurcase 
cu o femeie mai în vârstă decât 
el (coşmarul recurent al oricărui 
bărbat) şi urma să aibă încă un 
copil – mai avea doi, cu una care 
aflase cândva că aspirina poate fi 
folosită drept pilulă contraceptivă. 
Doar că persoana care-i spusese 
asta uitase să adauge că trebuie 
folosită local, nu înghiţită. Sau, 
cum zice bancul, ţinută strâns 

între genunchi. În orice caz, 
el avea o faţă de tuberculos 
în stare avansată, se sufoca 

la fiecare frază de-a ei, poate şi 
pentru că Manuela nu vorbea 
decât despre botoşei, despre 
băiatul ei pe care o să-l cheme 
Eusebiu-Maximus (cică să nu-ţi 
urăşti părinţii...) şi despre viitorii 
socri, care sunt nesimţiţi, pentru 
că au ceva cu ea, au impresia că 
ea a pus mâna pe fiul lor. Scuzaţi-
mă, dar dacă punea numai mâna 
pe el, aceste rânduri n-ar fi fost 
niciodată scrise.

Suntem foarte însărcinaţi 
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. Boul.... pardon, 
bărbatul ei a fost atât de receptiv 
la idee, încât mergea cu ea la 
nişte cursuri bizare, unde ăia îl 
învăţau să-l doară burtica, să i se 
umfle picioarele şi să aibă greţuri. 
Tavi ne spunea că are pofte, ne 
uitam la el ca la o maimuţă la 
volan. Zicea că el şi iubiţica lui 
au poftit deunăzi la covrigei, iar 
ea, fiindcă e mai zvârlugă, a ieşit 
şi-a cumpărat un şirag. Mi-au 
dat lacrimile de emoţie, nu mai 
văzusem ceva mai romantic de 
când Tavi îi cumpărase nevestei lui 
gravide bibeloul Bambi. Desigur, 
aici a fost o mică neînţelegere, ea 
i-a spus, în semn de mulţumire: 
adică vrei să mor precum mama 
lui Bambi? El a rămas cu gura 
căscată, ca un calcan sedat, apoi, 
după o pauză penibil de lungă, 
i-a răspuns că el nu voia în 

niciun caz s-o piardă, dar că nu 
răspunde de sentimentele mamei 
lui, care continua să creadă că 
această relaţie de iubire curată e 
foarte alandala. Mirela, o femeie 
foarte însărcinată, umbla peste 
tot cu fotocopia de la ecografie. 
I-a arătat-o din greşeală inclusiv 
poliţistului care o oprise fiindcă 
nu avea centură, abia după aia 
i-a văzut şi el burta, normal. Se 
mândrea cu sexul vizibil (băiat) 
şi căpăţâna mare a viitorului ei 
bebeluş. Pe urmă, ne-a arătat şi 
nouă ce bijuterii anatomice avea 
fătul. Noi nu vedeam nimic, fie 
eram prea beţi, fie profani, cert 
este că vedeam ceva ce semăna 
cu o piftie ratată. Dar, bineînţeles, 
drăguţi cum eram, i-am spus că e 
drăguuuuţ foc. Şi că seamănă leit 
cu mă-sa. Când era însărcinată cu 
mine, mamei mele i-a fost greaţă 
de o cuvertură de pat. Da, aţi citit 
bine. Era o cuvertură superbă, 
albă, cu nişte modele rafinate, dar 
de câte ori se aşeza pe pătucean, 
mama simţea că stomacul ei ia 
calea gâtului, ceea ce nu e tocmai 
ideal. A ajuns într-o zi la concluzia 
că pluşata îi strică ficatul, aşa că 
a luat-o şi a aruncat-o în debara. 
Toată lumea credea că tot ceea 
ce a fost mai greu a trecut. Doar 
că, de câte ori trecea pe lângă 
debara, i se urca bila în omuşor. 
Ştia că duşmanul e încă acolo. 
Ca să scape de blestem, a luat-o 
şi, cu multă dragoste, a dăruit-o 
cuiva care avea mai multă nevoie 
decât noi de o cuvertură de pluş 
cu puchiţei. 

Simona Catrina

Gravidele spun şi cred 
lucruri trăsnite

- partea a doua -

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

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

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

O tonalitate dramatică răzbate din 
întrebările lui DUMITRU MATCOVSCHI, 
o durere ca de Golgota: „sunt ale cui 
Colindele / Pe care, pătimaş, / Le colindam, 
preasfintele, / La sat şi la oraş? Sunt ale cui 
Baladele / Cu meşteri, cu oieri?...Mie-mi 
rămân păcatele / De astăzi şi de ieri? Sunt 
ale cui Doiniţele / Ce vin din veac adânc? 
/ Băciţele-crăiţele / De ce, de ce le plâng?/ 
Dar Spicul cel ca vrabia, / Dar Gura de 
Cişmea, / Dar toată Basarabia, / Nici ea n-o 
fi a mea? / Străin în Ţara Dorului, / Străin 
pe-acest pământ, / Mă rog Mântuitorului: / 
Părinte, cine sunt?”
Am găsit un răspuns, care îmi întăreşte 
sufletul şi-mi limpezeşte cugetul, printre 
însemnările lui Cezar Bolliac: „Spiritul 
centralizării a existat totdeauna în Dacia 
şi românii n-au pierdut niciodată ideea 
de unitatea lor naţională pe teritoriul 
Daciei.”Limba şi credinţa au fost factori 
fundamentali în menţinerea unităţii de 
neam. Se pot găsi urme precreştine în 
cultura noastră? Cărturarii noştri şi-au adus 
contribuţia afirmativă în acest domeniu 
interesant şi încă incitant. Unele idei, 
prin puterea de convingere, n-au rămas în 
spaţiul curiozităţii, apar unde se aşteaptă 
cel mai puţin, în orizontul credinţei. 
Creştinismul s-a dezvoltat la popoarele 
Europei pe nevoia de divinitate manifestată 
în forma credinţelor păgâne, aducând valori 
morale susţinute unitar prin religie. Citind 
cu atenţie Imnul lui Niceta de Remesiana, 
episcopul dac, ajungi la versurile: „ ...Tu, 
Întrupatul-în-Om întru mântuirea-i, n-ai 
strigat frica-n pântecul Fecioarei, / Tu, 

Biruitorul-din-Suliţa-Morţii, deschis-ai 
credincioşilor poarta-mpărăţiei cerurilor...”. 
Ion Pachia Tatomirescu ne atrage atenţia 
prin două elemente compoziţionale în 
aceste versuri. În primul rând, plânsul (n-ai 
strigat frica-n pântecul Fecioarei) înaintea 
naşterii se întâlneşte în basmul românesc 
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte. În al doilea rând, „Biruitorul-din- 
Suliţa- morţii”, înălţat pe Crucea Golgotei, 
Isus Cristos, aminteşte de obiceiul dacilor 
de a trimite un sol Dumnezeului lor prin 
aruncarea în trei suliţe. E limpede că prin 
aceste elemente metaforice, el se adresa 
celor din neamul său deveniţi creştini. Şi 
dorea o unitate în credinţă. Cum e credinţa 
noastră? Mihai Eminescu vedea degradarea 
sentimentului religios, azi fenomen de 
amploare: „Ieri ai fost credinţă simplă, însă 
sinceră, adâncă. / Împărat fuşi omenirii, 
crezu-n tine era stâncă.”
Cuvintele poetului mi-au adus aminte 
că la ultima întâlnire a cenaclului literar 
FLORICA BAŢU ICHIM, doamna Mirela 
Bănică Stănei de la asociaţia ARTA din 
Kitchener a fost însoţită de un trio şi 
jumătate feminin, reprezentând grupul 
folcloric Muzidava: Mihaela Dragomiraşi, 
Junona Păunoiu, Anca Toma-Scarr şi 
fetiţa Ana-Maria, care au produs un 
moment de respiraţie eminesciană, prilej 
emoţionant de muzică şi poezie. Sub vraja 
inefabilului cuvintele devin de prisos. Şi 
totuşi le mulţumesc pentru clipa reculegerii 
sufleteşti.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

DESPRE UNIRE ŞI UNITATE
ÎN SPIRIT CREŞTIN

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

Mesaj Publicitar

În timp ce contractul de vânzare-cumpărare 
este un document standard pentru 
achiziţionarea unor reşedinţe prin agenţii 
imobiliare, există o mulţime de ,,surprize 
nu prea standard’’ care pot fi incluse în 
contractul de vânzare-cumpărare. De aceea, 
pentru a putea răspunde în consecinţă, este 
foarte bine să fiţi avertizaţi asupra acestor 
termeni. 
Iată câteva lucruri de care trebuie să ţineţi 
seama:

Ce vreţi, de fapt, să cumpăraţi? 
Dacă aveţi vreo îndoială, discutaţi acest 
lucru separat.   
Deseori oamenii văd case care sunt gata 
mobilate şi care arată minunat. Dar ce 
cumpăraţi în realitate? O lege nescrisă 
spune că instalaţiile şi mobilele pe 
comandă ale casei vor fi vândute odată cu 
proprietatea, în timp ce restul bunurilor vor 
fi luate de vânzător.  
Atunci cum rămâne cu maşinile de spălat 
vase, sobe (şeminee care pot fi luate din 
casă), lustre? Dar întotdeauna există acele 
zone ,,gri’’ între ceea ce poate fi luat de 
proprietar şi ce aparţine efectiv casei şi 
rămâne acolo. Deci, în astfel de cazuri, dacă 
vreţi să fiţi siguri că ceea ce aţi convenit, 
chiar este menţionat şi în contract, atunci 
urmaţi motto-ul: ,,ori de câte ori aveţi vreo 
îndoială, discutaţi acest lucru separat!’’ 
Dacă, de exemplu, vă place o lustră şi vreţi 
ca ea să facă parte din această tranzacţie, 
atunci asiguraţi-vă că menţionaţi acest 
lucru în contract.    

Cine plăteşte comisionul?   
Tranzacţia standard spune că vânzătorul 
plăteşte comisionul. Dar în unele contracte 

există clauze care 
stipulează că şi 
cumpărătorul plăteşte 
comision, iar acest 
lucru chiar poate fi o surpriză pentru 
cumpărător. Unii cumpărători pot să nu fie 
de accord cu un astfel de lucru, iar o atare 
situaţie poate duce la un adevărat conflict. 
Asiguraţi-vă că citiţi bine şi că aţi înţeles 
textul contractului foarte bine.  

Cât costă comisionul?     
5% este comisionul care se practică de 
obicei. Cu toate acestea am văzut contracte 
unde comisionul agentului este de 6%. 
Acum procentul lui a scăzut chiar şi până 
la 3%. Aşa că fiţi atenţi ce semnaţi! Dacă 
sunteţi cumpărător sau vânzător, v-aş 
recomanda să luaţi în consideraţie şi cu 
cât comisionul influenţează costul total al 
proprietăţii, atunci când o cumpăraţi, dar şi 
care este preţul de vânzare, în cazul în care 
vindeţi. 
Dacă vindeţi direct Dvs., în speranţa de 
a evita comisionul pe care ar trebui să 
îl plătiţi unei  agenţii imobiliare şi dacă 
un agent imobiliar v-a prezentat clientul, 
atunci agentul imobiliar va solicita, în cele 
mai multe cazuri, un comision standard 
care este între 1-2%. Ca să nu apară nici 
un fel de surprize, asiguraţi-vă dinainte că 
aţi discutat despre acest aspect cu agentul 
Dvs., imobiliar. 

GLORIA ICHIM
este avocat la firma GEHL AND GEHL 
PROFESSIONAL CORPORATION. Ea 
practică avocatura pentru domenii ca Real 
Estate, Criminal Law, Family Law şi Civil 
Litigation. Telefon:  (519) 886-8120

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Atenţie! Aflaţi şi voi în ceea ce vă puteţi băga!

(prima parte)
Informaţii utile pentru cei care doresc 
să vândă sau să cumpere proprietăţi.

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
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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

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

519-886-8824 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

TORONTO

Serbare de Primăvară
la Şcoala Românească din Toronto

Ce de lume adunată!
Plină este sala toată.
Multe mame au venit
Şi frumos azi s-au gătit
Eu le zic de ziua lor:
„La mulţi ani, mămicilor!”

Ca în fiecare an copiii de la Şcoala Românească din Toronto organizează o serbare de 
primăvară şi vă invită să ne bucurăm de Mărţişor, primăvară şi să mulţumim mămicilor 
pentru toată dragostea şi grija pe care ne-o poartă!
Programul de cântece, dansuri şi poezii dedicate mamelor şi bunicelor va începe la ora 
10:00am în sala de Gym a şcolii “Milne Valley” din Toronto, sâmbătă 1 martie 2014.

Vă aşteptăm cu drag!

KITCHENER

Pe data de 9 februarie 2014 a avut loc adunarea general a Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” 
din Kitchener. Noul comitet parohial care a fost ales are următoarea componenţă 
executiva: Ştefan Russu - preşedinte, George Barbu - vice-preşedinte, Sandu Sindile - 
secretar, Ion Bozin - casier, Nikolaje Miklja şi Lazăr Knezevici - epitropi.

NOUL COMITET PAROHIAL
Ales în urma Adunării Generale a Bisericii “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener



AGENDA ROMÂNEASCĂ 20 Februarie * Nr.153pag.6

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
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KITCHENER

BUNĂ SEARA DRAGI ROMÂNI
Spectacol cu trupa Autentic, Daniela Gyorfi, Lorena, Ionut Dulgheriu şi Axinte

Kitchener - 9 Februarie 2014
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NEW
         Chevrolet, Buick,
         GMC, Corvette 
USED
       all makes & models

$300 Referral program – for each customer 
who buys from me and is recommended 

by you! Reduceri Speciale pentru Romanii 
care cumpara de la mine!   Contactati-ma. 

Voi fi deosebit de incantat sa va ajut!

GILMAR OPRISAN 
goprisan@eastsidegm.ca

905.475.7373 or 416.841.4226

Eastside Chevrolet
Buick GMC Limited
8435 Woodbine Ave. (At Hwy 7), 

Markham

905-475-7373

On any NEW 2014 models

Good or Poor Credit, we finance everybody!

Eastside
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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 voi oferi câteva date legate 
de “ Primul Tău Income Tax”.
O întrebare des întâlnită în cazul celor nou 
veniţi în Canada este: 
-Trebuie un nou venit în Canada să-şi facă 
taxele, chiar dacă nu a locuit în Canada 
întregul an? 
În cazul în care persoana nu a locuit în 
Canada întregul an, trebuie să-şi facă 
taxele, în cazul în care a obţinut un venit 
în această perioadă şi în acest context 
datorează impozit către Canada Revenue 
Agency sau dacă doreşte să-şi recupereze 
eventualul impozit plătit în plus.
Persoanele care nu au nici un venit nu sunt 
obligate la întocmirea taxelor. Oricum, dacă 
doresc să aplice pentru obţinerea creditelor 
acordate de guvernul federal sau provincial, 
cum ar fi GST/HST credit, Ontario 
Trillium credit ori soţul sau soţia doresc să 
primească în continuare Canada Child Tax 

Benefit, atunci întocmirea taxelor devine  
obligatorie. Pentru obţinerea în continuare 
a Canada Child Tax Benefit, atât soţul cât 
şi soţia trebuie să-şi întocmească taxele. În 
alte condiţii creditul va fi sistat. De reţinut 
că nu numai persoanele care poseda un 
SIN (Social Insurance Number) pot să o 
faca ci şi cele care au TTN ( Temporary 
Tax  number ) sau ITN ( Identification Tax 
Number).  Important de menţionat, pentru 
evitarea întârzierilor în ceea ce priveşte 
procesarea lui, “primul tax return” în cazul 
în care este trimis prin poştă, trebuie adresat 
către: International Tax Service Office – 
Post Office Box 9769, Station T, Ottawa, 
Ontario, K1G3Y4
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

-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 treia -

Pentru orice fel de renovări şi reparaţii interioare, vă stăm la dispoziţie.
Info la: 519-569-9255 sau 519-896-1008 monelborza@gmail.com 
(MONEL BORZA)

MB Remodelling and Renovations



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.
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WINDSOR

Graiul Romanesc din Windsor va invita sa 
participati la actiunile culturale care deja 
au devenit o traditie in prag de primavara 
in orasul nostru:

-Prin amabilitatea Iulianei Grigorescu 
si Mihaela Popescu care au pregatit 
“Povestea Martisorului” toti iubitorii 
de carte care frecventeaza Windsor 
Public Library vor avea ocazia sa 
cunoasca unul dintre cele mai vechi 
obiceiuri ale poporului roman in prag 
de primavara. Standul romanesc poate fi 
vizitat la Windsor Public Library(Central 
library-850 Quellette Avenue) in 
saptamana Februarie 24-Martie 2.
 
-Pe data de 8 Martie, Graiul Romanesc 
organizeaza petrecerea ”Balul 
Martisorului” dedicat in special femeilor 
si mamelor. Va fi un bal plin de surprize 

placute, tombola, dans si voie buna. 
Programul de deschidere al serii va fi 
oferit live de violonistul Dan Balasoiu. 
Biletele s-au pus in vanzare iar locurile 
sunt limitate.
Va asteptam cu drag sa sarbatorim sosirea 
primaverii.
 
-Ajuns la a treia editie, Romanian Art 
Connection ofera prilejul artistilor plastici 
romani sa expuna lucrarile lor iubitorilor 
de arta din Windsor. Este un alt mod de 
a face cunoscuta comunitatea romaneasca 
si de a intari legaturile culturale cu orasul 
in care traim. Mai multe informatii despre 
artistii romani in editiile viitoare ale 
ziarului. Expozitia are loc
la Art Gallery of Windsor in saptamana 
23-30 Martie.

Graiul Romanesc, Windsor

Veşti de primăvară
din Windsor



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.

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
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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 este bolnav şi lipseşte de la 
şcoală. Ce trebuie să fac în această situaţie?

Este obligaţia dvs să sunaţi la “attendence 
office”, la numarul de telefon pe care 
vi-l dă şcoala. Trebuie să lăsaţi numele 
copilului, motivul absenţei, data absenţei 
şi numele dvs. sau trimiteţi cu copilul dvs. 
o notă explicativă de ce a fost absent.
Prin Legea 298 elevul trebuie să vină la 
şcoală regulat şi să fie punctual.
Este responsabilitatea şcolii să investigheze 
de ce este absent un elev. Dacă un elev este 
absent pentru 15 zile consecutive fără a 
da nici un semn de viaţă poate fi scos din 
registrul de prezenţă al clasei. În general 
elevul care are vârsta de şcoală obligatorie 
poate să rămână înscris în registru de la 
16 la 30 de zile dacă directorul şcolii s-a 
adresat în scris persoanei care se ocupă de 
prezenţă în cadrul School Boardului. Este 
important ca şcoala să menţină contact cu 
elevul absent.
Fiecare şcoală este obligată să dea un 

raport zilnic al numărului de elevi care 
sunt absenţi.
Attendance Counsellor are în sarcină 
să verifice dacă elevii de la 6 la 16 ani 
frecventează şcoala cu regularitate şi 
punctualitate. Directorul şcolii poate 
contacta părinţii dacă un elev a fost absent 
de 10 sau mai multe ori fără explicaţii, 
dacă absenţa este frecventă şi prelungită, 
elevul lipseşte întotdeauna lunea sau 
vinerea, elevul ia note mici din cauza 
absenţelor, şcoala nu poate să comunice cu 
părinţii. Un elev de la liceu este considerat  
«chiulangiu» dacă absentează pentru 15 
zile consecutive.
În report card se trec numărul absenţelor şi 
al întârzierilor. Sunt şcoli care sunt foarte 
stricte şi care dau “detentions” elevilor 
care întârzie la şcoală în mod regulat. 
Aceşti copii vor pierde privilegiul de a se 
juca în timpul recreaţiilor. De asemenea 
directorul şcolii poate suna acasă sau poate 
trimite o scrisoare părinţilor punându-i la 
curent cu această situaţie.
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 PROFESOR

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

SERATĂ ROMÂNEASCĂ DE PRIMĂVARĂ



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
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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.

, si aTORONTO
Ortansa Moraru, artist profesionist, stabilită 
din 2003 în Toronto a avut o serie de expoziţii 
de pictură şi gravură în Europa, Asia şi 
America de Nord. În 13 februarie 2014 a 
prezentat o expoziţie de tip “mix-media” 
la consulatul român de la Toronto, unde au 
fost prezenţi doamna ambasador a României 
în Canada, Maria Ligor, consulul general al 
României la Toronto, Antonella Marinescu, 
membrii ai comunităţii româneşti, artişti. 
Într-un interviu acordat postului de televiziune 
“Noi Românii”, Ortansa Moraru a declarat:
“Aceasta este a doua expoziţie personală 
în acest spaţiu aici la Consulatul General al 
României la Toronto, şi la invitaţia doamnei 
consul general Antonella Marinescu am fost 
onorată să organizez această expoziţie, care 
are un titlu, se numeşte Down on the Danube 
II, este dealtfel o reorganizare a unei expoziţii 
pe care am avut-o acum 2 ani la Vernon în 
British Columbia, şi cea mai mare dintre 
lucrări este o instalaţie mix-media, imprimată 
pe hârtie japoneză. Este dealtfel o colecţie de 
gravură în lemn, matriţe pe care le-am creat 
începând din 2003, unele sunt chiar lucrate 
în România cu care am venit aici şi altele 
terminate în 2013. Este alcătuită din 2 piese 
mari orizontale şi 5 verticale celelalte lucrări 
sunt gravuri în lemn imprimate cu mâna tot 
pe hârtie japoneză, desene în cărbune şi mix- 
media. Alte două lucrări  sunt realizate după 
terminarea ediţiei de gravură în lemn, ... 
este felul în care eu reinventez acea placă de 
gravură, pictez deasupra ei şi o înnobilez cu 
foiţă de aur.
A fost o onoare să organizez această expoziţie 
şi sper că acest spaţiu va găzdui nenumărate 
alte expoziţii ale artiştilor români care 
locuiesc în Toronto, activează şi sunt foarte 
mulţi, foarte buni. După cunoştinţele mele 
sunt peste 40 de artişti români profesionişti 
activi în Toronto şi m-aş bucura să-i văd aici 
şi să fiu parte din bucuria lor aşa cum eu în 
această seară am avut parte să arăt lucrările 
mele.”

Agenda Românească

Expoziţie de pictură şi gravură - Ortansa Moraru
Consul General
Antonella Marinescu

Ortansa Moraru

Ambasador
Maria Ligor
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Transilvania Bookkeeping & Income Tax
*Taxe pentru individuali si orice tip de small business (e-file inclus) 
*Taxe gratuie pentru noi veniti in Canada fara sau cu income foarte mic 
*Bookkeeping, Payroll, HST, WSIB – prima consultanta  gratuita.

Tel: 519-885-8903     E-Mail: ana.guldemond@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

Nu ştiu de ce, dar Republica Macedonia, 
această ţară minusculă şi necunoscută mi-a 
rămas întipărită în minte prin frumuseţea 
peisajelor şi originalitatea capitalei. Este 
un loc în care orientul şi occidentul îşi dau 
întâlnire, fiind leagănul mai multor epoci 
şi civilizaţii milenare. Este una din ţările 
prospere ale fostului bloc comunist, cel 
puţin aşa cum arată aparenţele.

Am intrat în Macedonia din Albania, două 
ţări cu un contrast uimitor. Nu pot să uit 
toaletele turceşti de la graniţă care nu aveau 
nici măcar o uşă pentru intimitate. Dar 
imediat ce am pătruns pe plaiurile acestei 
ţări ancenstrale am fost pur şi simplu 
captivaţi de ceea ce am văzut.
Este ţara cu peste 1200 de biserici şi 400 
de moschei fiind un important centru 
al creştinismului ortodox din Balcani.  
Populaţia ortodoxă este de peste 60% în 
timp ce musulmanii reprezintă 30%. Am 
trecut pe lângă sate curate, prospere cu vile 
din cărămidă şi şosele moderne, noi.
Am fost cazaţi la hotelul Ambasador din 
Skopje, situat într-un cartier rezidenţial de 
ambasade. Eram atât de supărată pe soţul 
meu care întârzia rămânând ultimii să fim 
cazaţi. Spre surprindrea mea ni s-a dat 
un apartament la ultimul etaj cu o vedere 
superbă dar cel mai curios erau statuile 
amplasate în cameră. Camera avea două 
toalete şi era dotată cu un mobiler de lux, 
făcut manual. 
A doua zi am făcut un tur de oraş pe jos, 
parcurgând un pasaj pietonal, cu multe 
restaurante şi cafenele cochete. Arhitectura 
predominantă este de sorginte comunistă şi 
contemporană. Situat în inima Balcanilor, 
Skopje este un oras hibrid cu multe 
caracteristici ale oraşului slav. Nu demult a 
devenit oraşul statuilor maiestuase. Străzile 
în capitala Macedoniei sunt mult mai largi 
decât în România, nu există atâtea maşini, 
sunt locuri de parcare suficiente care îi 

face să saliveze pe bucureşteni.
În anul 1963 Skopje a fost lovit de un 
cutremur dezastruous, de aproape 7 grade  
care a distrus 80% din oraş. Peste 100 de 
mii de oameni au rămas fără adăpost iar 
peste o mie şi-au pierdut viaţa. Oraşul a 
fost reconstruit sub conducerea ONU şi 
UNESCO. Totodată s-a înfiinţat Institutul 
de Inginerie Seismică şi Seismologie pentru 
a controla cutremurele. Reconstrucţia a 
fost realizată după planurile  arhitectului 
japonez Kenzo Tange, unul dintre marii 
arhitecţi ai secolului 20. Peste 35 de ţări 
printre care şi România au făcut donaţii 
oraşului sinistrat.
Printre obiectivele turistice se numără 
Parlamentul Macedoniei, situat pe strada 
care duce spre Piaţa Macedonia în 
apropriere de Arcul de Triumf. Parlamentul 
nu este o clădire impunătoare, dimpotrivă 
este chiar modestă, construită în anul 1933. 
Arcul de Triumf are o înălţime de numai 
de 21 de metri şi a fost construit în anul 
2011, pentru a comemora lupta pentru 
independenţa Macedoniei. Macedonenii 
sunt foarte nationalişti şi patrioţi, pe fiecare 
căsuţă este arborat un steag.
Arcul de Triumf seamănă foarte mult cu 
monumentul nostru din Bucuresti.
Piaţa Macedonia este un loc imens, deschis, 
m â n d r i a 
localnicilor, 
c a r e 
găzduieşte în 
centru statuia 
lui Alexandru 
M a c e d o n , 
călare pe un 
cal nărăvaş, 
înaltă de 26 de 
metri, ridicată 
în mijlocul 
unei fântâni 
arteziene ce 
dansează în 

ritmul muzicii clasice. Este 
considerată a fi cea mai 
înaltă statuie din Balcani 
dedicată eroului naţional 
Alexandru cel Mare. Piaţa 
a fost reconstruită în ultimii 
ani în urma cutremurului. În 
piaţă se află o multitudine 
de statui Filip al II-lea, ţarul 
Samoil, Chiril şi Metodiu, 
mamele Macedoniei.
Un alt obiectiv turistic este 
casa unde s-a născut Maica 
Tereza, născută din părinţi 
albanezi în anul 1910 şi 
cunoscută în toată lumea 
pentru viaţa ei de ajutorare a celor săraci 
şi oropsiţi şi care a primit premiul Nobel 
pentru Pace în 1979.
Podul de piatră, simbolul oraşului, construit 
peste râul Vardar face legătura dintre 
oraşul nou şi cel vechi, fiind o construcţie 
otomană. Intrând în oraş am văzut Crucea 
Milenium, cocoţată pe muntele Vodno, 
înaltă de 66 de metri simbolizând 2 milenii 
de creştinism şi fiind vizibila de la 50 km. 
Este iluminată noaptea.
Începând cu 2010 lucrările de înfrumuseţare 
şi reabilitare a oraşului s-au intensificat. 
Oraşul este relativ nou, reconstruit cu 
fondurile tuturor macedonilor din lume. În 
ciuda crizei economice edilii oraşului au 
început un proiect de modernizare estimat 
la peste 500 de milioane euro. Toate aceste 
construcţii au fost făcute pe datorie din banii 
împrumutaţi de guvern de la diferite surse. 
în scurt timp în Skopje au fost construite 

cel puţin 10 
hoteluri de 5 
stele.
În oraş au 
fost ridicate 
peste 80 de 
statui. Până 
şi pe strada 
p i e t o n a l ă 
există statui: 
un lustragiu, 
un bătrân 
cerşetor, etc. 
A p r o a p e 
toată lumea 
v o r b e ş t e 

limba engleză pe stradă. Poţi întâlni pe 
stradă femei tinere cu voal sau în ţinute 
excentrice, la modă.
Gara veche a devenit un muzeu al 
cutremurului, în care orologiul este blocat 
la ora 5:17 când a avut loc seismul din 
26 iulie 1963.  Din toate clădirile s-au 
conservat numai vechiul pod otoman şi 
băile turceşti.
Există şi vechiul cartier turcesc cu minarete, 
băi turceşti, străzi prăfuite şi întortochiate 
cu un iz oriental de necopiat.
Meniul tradiţional este, ca în toate ţările 
slave, shish kebap cu lipie, bourek şi ca 
desert nu uitaţi să comandaţi delicioasele 
pricomigdale umplute cu cremă. La Skopje 
se ţine Săptămâna Modei de 2 ori pe an, de 
care localnicii sunt foarte mândri.
Viaţa nu este scumpă şi localnicii sunt 
foarte primitori. Se poate petrece o seară 
de neuitat, într-o ambianţă cu muzică 
macedoneană, cu două porţii de mâncare 
uriaşe şi bere totul la numai 18 euro.
Oraşul este foarte curat pentru că se aplică 
legi drastice, arunci o ţigară pe stradă 
plăteşti o amendă de 50 de euro. O altă 
ciudăţenie este că după ora 19:00 nu se 
mai comercializează alcool cu excepţia 
reastaurantelor şi a barurilor. Capitala 
Macedoniei este înfrăţită cu cea a Olteniei, 
Craiova. Macedonia este ţara cu şomajul 
cel mai ridicat din Europa, 30%.
Vizitaţi acum această ţară inedită, curată, 
ieftină, plină de surprize atâta timp cât nu 
este invadată de turismul de masă.

Paulina Popescu
Kitchener
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 Prin Republica Macedonia,
un mic stat “surpriză” din Balcani
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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

Nu cumva ca slovei să-i 
sfărâm
crudul tâlc, întredeschis abia,
tac şi spun cum se făcuse seară
când Iisus
s-a retras sub umbra de salcâm
să se roage.

Şi s-a auzit de sus 
glasul alb - salcâmu-şi 
înflorise
icoana:
“Pentru mâine, de Florii,
lasă-mi mie 
ca să-ţi port coroana
spinului
şi rămâi doar Rege.”

Iar a doua zi,
pare-mi-se,
când toţi îi cântau osana,
Iisus s-a oprit din mersul
asinului
în faţa salcâmului înflorit.
Apoi, către pescarii Lui
grăitu-le-a
ne-nţeles cumpănit cu răscruce
ca taina unduită spre larg:
“Iată, acesta mi-ar fi lemnul
cel bun pentru cruce,
dar cruce de catarg!”

Dar n-au înţeles ucenicii
nimic
din vorovirea către alt tărâm.
Şi nimeni ascunsul nu-l ştie

că-n Vinerea Mare
coroana,
cu-mprumutul de spini,
mirosea, până  astăzi,
ca floarea - plâns alb -  
de salcâm.

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
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
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.

DENIA MIRESMEI DE SALCÂM

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.

ANIVERSARe
Din partea soţiei şi a copiilor, un 
călduros

La Mulţi Ani
şi multă sănătate alături de cei dragi 
pentru

NETCU ION  
cu ocazia împlinirii pe data de 20 
februarie 2014 a vârstei de 65 de ani.



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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