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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.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

* Duminică 29 iunie - Sf.Ap.Petru şi Pavel * Miercuri 2 iulie - Sf.Voievod Ştefan cel Mare * Duminică 6 iulie - Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic *

$825

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

26 şi 27 iulie

VIDEO ŞI POZE

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

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

519-781-2929

NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri

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

Rom Car Automotive Service CenterSonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531 
sonia.mihalcea@brokerstrust.ca 
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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.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

Independent Broker, Membru ADVOCIS
INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

HAMILTON
Duminica 15 iunie 2014 comunitatea 
românească din Hamilton şi 
împrejurimi a sărbătorit “Fathers 
Day” la ferma parohiei din Ancaster.  
Vremea a fost excelentă pentru picnic, 
cu cer senin şi soare strălucitor dar 
şi cu un pic de vânt răcoros.  Ca în 
fiecare an de Fathers Day, Biserica 
“Învierea Domnului” a ţinut slujba 
din acea duminică şi parastasul pentru 
taţi, în aer liber sub brazii de la ferma 
parohiei. După parastas a urmat 
picnicul.  Specialistele din Reuniunea 
Doamnelor au pregătit şi servit 
mâncarea pentru picnic iar consilierii 
parohiali s-au ocupat de grătare, de bar 
şi de muzică.  Mâncarea a fost foarte 
gustoasă, băutura din belşug, berea 
rece şi muzica foarte bună pe toate 
gusturile.  Din nou anul acesta s-a 
organizat un concurs de table pentru 
invitaţii la picnic ce iubesc acest joc.  
Câştigătorilor primelor trei locuri la 
concursul de table li s-au oferit premii 
şi certificate de câştigător. Tinerii 
participanţi la picnic au jucat volei 
iar copii s-au jucat pe toboganele de 
la fermă.  Picnicul a continuat într-o 
atmosferă plăcuta până seara când cu 
toţii, invitaţi şi organizatori, ne-am 
îndreptat spre casă bucuroşi că am 
petrecut o zi minunată în mijlocul 
naturii alături de alţi români şi 
gândindu-ne la următoarele picnicuri 
din vara aceasta. Următorul picnic al 
parohiei noastre va avea loc de “Sf. 
Ilie”, pe 20 iulie, tot la ferma noastră 
din Ancaster, 2148 Book Road West.  
Vă invităm să participaţi la picnicul de 
“Sf. Ilie” alături de familia şi prietenii 
dumneavoastră.

George Popa, Hamilton

Picnicul de Fathers Day la Hamilton
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SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

M-am întors recent din Thailanda. Am 
fost acolo cu logodnicul meu, căruia 
i-am spus de la obraz că-şi poate face de 
cap. El a refuzat politicos. Regret, dar 
între timp oferta a expirat.

Am pupat pământul ţării şi mocheta 
apartamentului, când am revenit din 
ţările prea calde. A fost frumos, nimic de 
zis, asta în primul rând datorită gazdelor 
noastre, Gabriela şi Lucian Voinea, naşii 
noştri de cununie care ne-au dăruit luna 
de miere... înainte de nuntă! Deci ţara 
e fascinantă, dar oferă o zăpuşeală atât 
de pisăloagă, încât de fiecare dată când 
ieşeam din casă, aveam senzaţia că-mi 
dă cineva cu lopata-n cap. Poate chiar 
mi-a dat de câteva ori, n-am de unde 
şti. E foarte greu să deosebeşti un cucui 
de o căldură de 52 de grade. De eşti tu 
acesta, nu eşti soţul meu Deşi stau într-o 
ţară care trăieşte din turism, thailandezii 
habar n-au să vorbească engleza – cât 
despre altă limbă, nici atât. Am dat din 
mâini ca nişte maimuţe cu atac anxios. 
Într-o seară, pe când eram la o cârciumă 
bună, cumnatul meu, Lucian (gazda 
noastră, care locuieşte şi lucrează în 
Bangkok), a dorit nişte apă. Chelneriţa 
rânjea prosteşte, dar era clar că nici 
nu-i bubuia prin cap ce spune omul. 
Water, water, ce-o fi aia? Fata dădea din 
căpăţână ca un căţel din ăla de pluş pe 
care-l pun ăştia lângă luneta maşinii. 
Terasa era pe malul unui lac spectaculos 
şi tulbure. Ca s-o lămurească, Luci i-a 
făcut semn spre apa din lac, altă soluţie 
n-avea. Apoi i-a arătat o carafă, apoi iar 
apa din lac, până când ospătăriţa a scos 
un ”aaaa!” edificat. Ce credeţi că a făcut? 
A luat carafa, s-a dus pe malul lacului, 
a luat apă de-acolo şi ne-a aşezat-o pe 
masă. Era foarte mândră, şi-a împreunat 
mâinile politicoasă, a aplecat mutra, cum 
fac ei, şi aştepta să ne vadă mulţumiţi. 

Noi rămăseserăm împăiaţi, ne uitam 
dacă nu cumva capturase şi o broască. 
De fapt, la ei asta pare ceva normal. 
Gabriela, sora logodnicului meu (soţia 
lui Lucian, deci), a păţit ceva similar 
acum un an, când a cerut nişte sare, într-
un restaurant din staţiunea Phuket. Ei nu 
prea pun sare pe masă - dacă nu ceri, 
mănânci ca la Spitalul Fundeni, la etajul 
cu hepatici. Aia nu pricepea nimic, tot 
aşa. Săraca Gabi a mimat sarea până 
i-a amorţit mâna din cot. Nimic, tată. 
Şi cum erau pe malul mării, i-a arătat 
chelneriţei valurile înspumate, în 
speranţa că fătuca va face o conexiune 
între sarea din apă şi doleanţa clientei. 
Ospătăriţa s-a luminat la faţă, a luat o 
stacană, a umplut-o cu apă din mare şi 
a adus-o pe masă, cu mândria cu care 
îţi aduce motanul şoarecele-n casă, în 
ideea că-ţi face o bucurie imensă. Bun, 
mai departe. E o ţară sublimă. Evident, 
care e primul gând al românului scăpat 
în Bangkok? Aţi ghicit, masajul. Ok, 
i-am zis logodnicului meu că, dacă 
beau un whiskey şi mă binedispun, 
mi se deschid şi vederile, aşa că n-are 
decât să zboare la un atelier din ăsta de 
masaj, până nu mă trezesc din cocktail 
şi schimb foaia. N-a vrut, era convins 
că e un test, un îndemn-capcană. M-am 
jurat pe viaţa mea, pe paşapoarte şi pe 
ce-am mai văzut în răscrucea ochilor 
că vorbeam serios. Nimic! Sunt sigură 
că, în adâncul sufletului său şi în alte 
adâncuri, şi-ar fi dorit o asemenea 
experienţă, dar raţiunea a bătut măr 
hormonii, aşa că am scăpat neînşelată, 
de data asta. Cel puţin aşa cred, că într-o 
zi s-a dus să cumpere nişte bere de la 
colţ şi a venit după trei ore, deci exista 
o micuţă neconcordanţă între cei două 
sute de metri pe care-i avea de parcurs 
şi timpul necesar demersului.

Soacră, thailandeză acră 
Când am vizitat Palatul Regal din 
Bangkok (fabulos, apropo), m-au 
obligat să port nişte fote locale, un fel 
de fustană. S-au uitat la mine cu nişte 
ţâţâieli critice, deşi aveam nişte nădragi 
obişnuiţi, dar lor li se păreau prea 

strâmţi. M-am căptuşit cu fusta lungă (te 
împrumută ei cu aşa ceva şi le-o returnezi 
la ieşire), aşa că în toate pozele arăt ca 
o nevastă de taliban. În cadrul acestui 
complex de palate şi turnuleţe opulente, 
era plantat şi un templu, normal. În care 
n-ai voie cu pantofi, trebuie să intri 
smerit şi desculţ, ca într-o cadă. Eu 
n-am fost atentă la acest detaliu şi era să 
intru cu copitele în lăcaşul lui Buddha. 
Noroc cu bărbatul meu, care vede mai 
bine şi e mai cult, aşa că m-a agăţat de o 
bretea şi m-a tras înapoi, de era să cad în 
fund. M-am descălţat, dar aveam unghii 
pictate în verde, deci cuvioşenia nu era 
punctul meu forte. M-am prosternat pe 
sub burta unui Buddha din smarald, deşi 
eu sunt ortodoxă, dar n-aveam de ales, 
că toată lumea se dădea cu bretonul de 
pământ, deci eram deplasată să stau 
căţărată-n două grisine, contemplând 
placidă nestematele din pereţi. Apropo, 
am cunoscut în Thailanda o româncă 
măritată cu un localnic. Aflată în vizită 
la soacră-sa şi neavând un subiect mai 
inteligent de tăbăcit, Mihaela asta s-a 
trezit să întrebe cu voce tare de ce e 
Buddha aşa de gras. Ce mai vaiet, ce 
mai zbucium... Soacra s-a înecat cu supa 
– nici nu era prea greu, având în vedere 
că era îndesată cu creveţi şi cianură (sau 
ardei iute, nu mai ştiu). În orice caz, i-a 
poruncit fiului să divorţeze de obraznica 
asta care n-are grijă de celulita ei, ci de 
colesterolul fondatorului unei religii. 
Chow Hok avea un pic de şnaps în 
sistem, aşa că a cutezat să-i spună mă-sii 
”nu”, ceea ce i-a atras o mahmureală şi 
o dezmoştenire, a doua zi de dimineaţă. 
Tot această Mihaela, pasămite o 
campioană a gafelor, a întrebat odată 
un thailandez de ce nevastă-sa purta 
fustă scurtă, în condiţiile în care, în 
ţara asta, orice e un pic dezgolit şi are 
puls e denumit generic ”prostituată”. 
Omul s-a uitat la ea ca la mielul cu două 
capete. După ce a înghiţit patru noduri 
şi patru viituri de salivă, i-a răspuns că, 
la temperaturile alea, a purta o haină 
mai lungă decât un polonic e un act 
sinucigaş.

Simona Catrina

Nici masajul thailandez nu mai e 
ce-a fost

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

Duminică, 29 iunie, în cadrul turneului de prezentare 
a cărţilor despre Revoluţia/Contrarevoluţia din 
România anului 1989, Grigore Cărtianu, 
scriitor şi ziarist va susţine două conferinţe la 
două biserici din Toronto şi Kitchener.
* Ora 13.00: la Biserica “Sf. Gheorghe” din Toronto 
(preot Ioan Bunea)
* Ora 17.00: la Biserica “Sf. Ioan Botezătorul” din 
Kitchener (preot Dumitru Ichim şi Ionuţ Maerean) 
în cadrul Cenaclului literar “Florica Baţu 
Ichim”.
Despre subiectul conferinţelor, Grigore Cărtianu 
ne-a declarat:
“Vom discuta despre despre Revoluţia / lovitura de 
stat din decembrie 1989. Voi fi acompaniat, ca de 
obicei, de cele patru cărţi publicate pe această temă:
- “Sfârşitul Ceauşeştilor”,
- “Crimele Revoluţiei”,
- “Teroriştii printre noi” şi 
- “Cartea Revoluţiei”.
Pentru amatorii de fotbal sau de poveşti de succes, 
încărcate de emoţie, am pregătit cartea “Hagi”.
Conferinţele vor fi urmate de câte o sesiune de 
autografe. Cărţile vor putea fi procurate la faţa 
locului.”

Revoluţia / lovitura 
de stat din 

decembrie 1989

O serie de conferinţe cu
GRIGORE CĂRTIANU
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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

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Simt că am îmbătrânit. De aceea  nu mă 
surprinde nici o altă moarte, a celor care 
sunt de vârsta mea sau mai mari. Ştiu că 
trăiesc durerea lor. Ceea ce îmi aminteşte 
de versurile lui Pan Halippa: „Tot mai 
singur în lumea aceasta; / Tot mai frânt 
de poveri în viaţă. / Parcă a dat peste 
mine năpasta, / Parcă sângele în vine 
îngheaţă. / Unde sunt numeroşii prieteni, 
/ Ce veneau să mă ajute la muncă? / Am 
rămas ca un brad fără cetini / În pădurea 
rărită, din luncă. / Parcă văd că-ntr-o zi  
vijelia / Îmi va frânge şi vârful tulpinei, 
/ Doar,  spre noapte se-nclină chindia: / 
Spre eternul amurg al al hodinei!....”
Există oameni, printre strămoşii 
noştri, care şi-au găsit odihna veşnică 
în credinţă. În decurs de câţiva ani, 
creştinismul românesc, la începuturile 
lui, a resimţit pierderi dureroase. Astfel 
Niceta de Remesiana, creatorul Imnului 
creştinătăţii, a murit în anul 416. Laurenţiu 
de Novae, autorul scrierilor Despre 
pocăinţă şi Despre milostenie a răposat în 
418. Auxenţiu de Durostor, ucenicul lui 
Ulfila, cel care a tradus Biblia în limba 
goţilor pe teritoriul românesc, a lăsat o 
scriere despre credinţa, viaţa şi moartea 
învăţătorului său. El a trecut la cele 
veşnice în anul 420. Ei au găsit existenţa 
autentică în credinţă. Moartea lor nu a 
însemnat o limită a activităţii eclesiastice. 
În mod firesc au lăsat experienţa lor de 
viaţă creştinească unor discipoli, care 

la rândul lor au avut ucenici. Aşa s-a 
născut tradiţia bisericească creştină la 
români. După ce Mitropolia de la Tomis 
a încetat să mai funcţioneze sub loviturile 
paralizante ale avarilor şi slavilor, locul a 
fost preluat de episcopia de la Dinogeţia 
(Garvăn), apoi, mai târziu de Mitropolia 
de la Vicina (nu există o localizare precisă, 
dar părerea că ar fi fost la Păcuiul lui 
Soare, nu departe de mănăstirea Devent, 
e plauzibilă). Numai aşa se poate explica 
păstrarea spiritului doctrinar al călugărilor 
sciţi, pe care îl putem recunoaşte în 
organizarea centrului ierarhic de la Vicina 
şi în activitatea bisericească a aromânului 
Nicodim de Tismana în secolul al XIV-
lea. Ultimul mitropolit de la Vicina a 
fost mutat la Argeş de domnitorul  N. 
Alexandru Basarab, act prin care biserica 
din Ţara Românească se desprinde de 
jurisdicţia bulgară Târnovo(1359).
Stare fizică, bătrâneţea   nu reprezintă 
excepţia, ci o normalitate a vieţii 
pământene. Din această cauză, istoricul 
N. Iorga credea că ea „trebuie să fie o 
situaţie morală” care să determine pe 
cei tineri să chibzuiască viaţa, să preia o 
experienţă şi s-o îmbogăţească. În acest 
fel vârsta „devine um merit, sau chiar 
un admirabil merit, numai când ai foarte 
multe alte merite”(L. Blaga).

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

BĂTRÂNEŢEA
ÎN SPIRIT CREŞTIN

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

Îmi face o deosebită 
plăcere să vă anunţ 
înfiinţarea Corului 
Român (The Romanian 
Choir) un cor care să 
ne reprezinte pe noi, 
românii din Canada.  Vom 
participa la evenimente 
româneşti, canadiene, 
aducând în prim plan 
tradiţiile şi muzica 
românească de tot felul 
(prelucrări clasice, folclor, muzică pentru 
Crăciun etc.) Muzica noastră va impresiona 
publicul român cât şi cel canadian, va fi o 
delectare pentru ascultătorii noştrii pentru 
că o vom face cu dragoste, cu toată fiinţa 
noastră. Ne place să cântăm şi nu va fi 
greu să trimitem sentimente ascultătorilor 
noştrii prin acest limbaj internaţional care 
se numeşte MUZICĂ.
Dragi romani!
Sunteţi bine veniţi în acest cor indiferent 
de vârstă, de convingerile politice sau 
religioase pe care le aveţi, aici vom avea 
un singur ţel, acela de a redescoperi şi de 
a aduce în faţa tuturor arta, tradiţiile şi 
obiceiurile noastre.

Comunitatea română are nevoie de acest 
cor - acesta este momentul în care vă 
puteţi integra. Nu trebuie să fiţi muzicieni 
profesionişti, eu voi avea grijă să vă 
călăuzesc paşii notă de notă.
Mă numesc Nicolae Raiciu şi iubesc 
muzica bună, am terminat Conservatorul 
“Ciprian Porumbescu” unde am studiat 
Canto şi Dirijat. Înainte de Conservator 
am studiat vioara timp de doisprezece ani. 
După Conservator, fiind Bariton, am cântat 
şi cânt cu companii de Operă, voi folosi 

toată experienţa acumulată de-a lungul 
anilor în formarea acestui cor.
Ştiu să pregătesc vocile necesare, pot să 
modelez aceste voci în aşa fel încât ele 
vor putea deschide  sufletul ascultătorului  
prin producerea acelor superbe sunete cu 
care muzica de calitate este alcătuită. Ştiu 
că o pot face, dar am nevoie de d-voastră, 
de talentul d-vostra, de dragostea  care o 
aveţi pentru muzică – acesta este lucrul 
cel mai important de care am nevoie şi 
dacă vă puteţi “rupe” trei ore pe săptămână 
la o repetiţie unde vom învăţa împreună 
piese muzicale, cu siguranţă vom reuşi…
va fi un succes pe care îl vom dobândi 
împreună. Nu ne va fi greu pentru că vom 
cânta melodii îndrăgite în primul rând de 
noi - vom învăţa împreună cum să putem 
produce un sunet nobil, catifelat, care să 
facă plăcere  publicul ascultător.
Dacă vă place să cântaţi, dacă muzica este 
ceva de care aveţi nevoie,… acel ceva care 
vă face să uitaţi de greutăţi…, acel ceva 
care vă dă optimism …. atunci sunteţi 
bineveniţi în acest cor nou pe care vreau să 
îl înfiinţez acum.
Repetiţiile vor avea loc seara după ora 
7:00pm. Mă puteţi suna la (519) 841-4250. 
Email: nicaur@ymail.com.

Nicolae Raiciu

Moment unic pentru comunitatea română

Înfiinţarea Corului Român

Carmen Sandu
M.Eng. SRES

Senior Real Estate Specialist
Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300

http://carmensandu.point2agent.com
https://www.facebook.com/carmensandupropertieswindsor

REAL ESTATE SPECIALIST
Pentru vânzări/cumpărări de case în Windsor şi împrejurimi

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
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Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto 
pentru logodnă, nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi 
alte ocazii speciale, în zona Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi 

detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi portretele cu cei dragi”.

Patricia Lako Photography

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca

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

LONDON

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. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
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

Holy Cross Romanian Orthodox Parish 
of London and Romanian Community 

has received an OTF grant for 
renovations during 2014

The London Romanian community 
consists of people from various regions of 
Romania and other countries, that share 
the same wish and desire to preserve and 
further develop the Romanian beliefs, 
traditions and culture, within the Canadian 
society. The community came together in 
1986, and since, it has grown to include 
most Romanians residing in London.
As the Romanian community enlarged, it 
was imperative to establish a place to hold 
various events and gatherings. The place 
is located on 47 Adelaide Street, London, 
On, which currently serves as a Christian 
Orthodox church, and a cultural centre.
However, our current property needs to 
undergo major repairs and renovations to 
remain functional. Therefore, we applied 
for a financial help.
On April 02,2014 our community has 
successfully obtained a grant in the 
amount of $33,700 from OTF (Ontario 
Trillium Foundation). The application for 
the grant was filled out and submitted by 
Marta Paladi, with the help of committee 
members Cristian Urian and Remus 
Ciorba.
The amount granted will be allocated to 
install an air conditioning system, replacing 
old windows, replacing old siding, soffits 
and eavestrough, repair foundation cracks 
at the back of the building.
Receiving the OTF grant will be a beneficial 
incentive that will advance our community 
to a different stage by promoting and 
preserving our cultural heritage.
As a community we are grateful for the 
enormous help received from OTF, and we 
will ensure, that our members will respond 
with great enthusiasm to the improvement 
of our center.

Organization Committee

Biserica si comunitatea romaneasca din 
London a primit un OTF grant (ajutor 

financiar) pentru renovari ce se vor 
executa in anul 2014

In aprilie 02,2014 s-a obtinut de la OTF 
(Ontario Trillium Foundation) un nou grant 
in valoare de $33,700 in urma aplicatiei 
intocmite de Marta Paladi cu sprijinul 
membrilor consiliului, Cristian Urian si 
Remus Ciorba.
Destinatia acestui grant va fi instalarea 
aerului conditionat si renovarea 
exteriourului cladirii; inlocuirea ferestrelor 
vechi, siding, burlane, repararea crapaturii 
fundatiei din spatele cladirii.
Acest grant primit de la OTF este un impuls 
deosebit pentru comunitatea romaneasca, 
eliberindu-ne de poverile financiare, si 
totodata creandu-ne cadrul de a ne dedica 
cu credinta, suflet si devotament organizarii 
de mai multe activitati in scopul pastrarii 
credintei, culturii romanesti si transmiterii 
la generatiile viitoare o parte din bogatia 
si traditia folclorului nostru romanesc; 
limba, portul. dansurile, muzica, sportul, 
arta noastra traditionala.
Membrii comunitatii romanesti din 
London sint entuziasmati de primirea 
acest grant oferit si multumesc din inima 
intregului comitet al OTF.

Comitetul de Organizare
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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 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

KITCHENER

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

Cea de a şasea ediţie a Zilei Româno-
Canadiene s-a încheiat cu o horă 
tradiţională românească pe esplanada 
de la Kitchener City Hall. Ca şi ediţiile 
anterioare, evenimentul a avut un dublu 
scop: promovarea business-urilor din 
zonă şi promovarea tradiţiilor româneşti. 
Dorim să le mulţumim pe această cale 
tutror celor care au susţinut finaciar 
evenimentul: Ropol Plumbing Inc. - 
Andrei Savan, Karatbars International, 
Royal Le Page - Teresa Onsen, BMW 
Grand River Kitchener, Oana Ardelean, 
137AERDOCA, GoldenLife Financial 
Corporation - Livia Chira. Arbonne, 
Investia Financial, Livia Gatea – Beauty 
Master. Mulţumiri special sponsorilor 
noştrii onorifici: Dr. Sorin Boeriu, Cristina 
Pekurar – KW Casa, Vas Anton – Excel 
Mortgage Canada Connection, Cristina 
Pavel – Criss Design, United Taxi Ltd. 
Mulţumiri şi prtenerilor nostrii media care 
ne-au ajutat să promovăm evenimentul în 
comunitate dar şi în afara ei: “Noi Românii”, 
“Faptu Divers”, “Agenda Românească”, 
“Puls TV”, Pileus Media (care a asigurat 
transmiterea live a evenimentului on-line).
Ziua Româno-Canadiană este întotdeauna 
o ocazie pentru artiştii noştrii locali să 
se afirme. Copii de la cele două şcoli 
de limba română din oraş, grupurile de 
dansuri populare ARTA şi Banatul precum 
şi Ansamblul Multicultural Mărţişor au 
prezentat programe legate de tradiţiile 
culturale româneşti. O pată de culoare şi 
un plus de energie au adus grupul Hi-trend 
şi Şcoala de dans Waterloo condusă de 
Alexandra Sevastianova. Mulţumiri pentru 
o performanţă de excepţie şi micilor artişti: 
Toni şi Alex Ciobanu, Annamaria Toma 
şi Roman Scarr, Tanya Rivero precum şi 

pianistei Lizzy Ciobanu. Au fost urmărite 
cu deosebită încântare şi momentele 
artistice oferite de Ruxandra Şăuleanu şi de 
mezzo-soprana Iasmina Patacă. Mulţumiri 
doamnei Nicoleta Voitec şi Formaţiei Gelu 
Ianculescu pentru momentele muzicale 
care au inclus cântece din toate zonele 
României.
În încheiere nu pot să nu le mulţumesc 
tuturor voluntarilor care s-au implicat 
în organizarea şi buna desfăşurare a 
evenimentului: Anca şi  Vasile Anton, 
Mariana şi Mircea Munteanu, Camelia 
Babeti, Astrid şi Julian Brudiu, Tatiana 
Goia, Cristian Crăciunoiu, Tania Coman, 
Ion Damian, Jessica Plotogea, Michelle 
Petrescu, Irina Roşca, Atilla Man, Ştefan 
Russu, Virgiliu Stănei, Cristina Strâmbu, 
Alexandra Strâmbu, Raluca Gomes, 
Melania Surducan, Bogdan Gavrilas, Radu 
Secăşan, Rareş Cristescu, Crina Fântânaru. 
Multe mulţumiri pentru colegii mei din 
Comitetul de organizare al evenimentului: 
Gelu Ardelean, Mike Cărăbaş, Dan 
Bompa,  Mihaela Lucaci şi Anca Toma-
Scarr.  Aţi fost o echipă dedicată care a 
abordat fiecare detaliu al acestui proiect în 
mod profesional. 
Ediţia a şasea a Zilei Româno-Canadiene 
s-a încheiat. Cu toţii ne pregătim acum să 
ne bucurăm de vară, care calendaristic a 
început cu câteva zile în urmă. La toamnă 
ar trebui să începem din nou munca pentru 
o nouă ediţie a Zilei Româno-Canadiene. 
Dacă o vom face în anul care vine sau în 
2016, rămâne ca dumneavoastră, oamenii 
din comunitatea română să decideţi. Atâta 
timp cât vor exista sponsori generoşi şi 
voluntari inimoşi acest proiect nu va muri. 

Mirela Bănică-Stănei
Preşedinta ARTA

ZIUA ROMÂNO - CANADIANĂ
din Kitchener

.... mai multe imagini în paginile 8 şi 9
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Nicolae Raiciu poate fi 
contactat începând cu 20 
aprilie la
Schlueter Hyundai 
Waterloo 

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

Tel:
519-886-2625
625 Davenport Road, Waterloo, N2V 2G2
nic@waterlooautomall.com

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Schlueter Hyundai Waterloo
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KITCHENER

ZIUA ROMÂNO - CANADIANĂ
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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

KITCHENER

ZIUA ROMÂNO - CANADIANĂ
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Casă de piatră 
Cristina şi Alex, din 
partea naşilor şi a 

părinţilor.

Sâmbătă 14 Iunie, ultima zi de şcoală 
şi tradiţionalul Picnic de sfârşit de 
an şcolar la Şcoala Publică de Limba 
Română din Kitchener. A fost o zi de 
neuitat în rândul elevilor, profesorilor, 
voluntarilor şi nu în ultimul rând al 
părinţilor. Copiii au primit diplome şi 
premii pentru activitatea desfăşurată de-a 
lungul anului şcolar. După şcoală ne-
am deplasat în Parcul Victoria unde am 
continuat cu tradiţionalul Picnic - unde 
cu toţii am savurat pizza, sucuri, dulciuri 
şi îngheţată, ne-am jucat şi ne-am simţit 
bine împreună. Mulţumim sponsorilor 
noştri dragi, D-na Teresa Onsen, d-na 
Florica Usztan de la “Crema Pastry” 
pentru delicioasele prăjituri, d-nei 
Violeta Sindile şi dl. Radu Secăşan.
Vă dorim o vară călduroasă şi frumoasă!
Ne vedem cu toţii în Septembrie!

Ramona Fitero
Romanian Public School Coordinator

admscro@yahoo.com

Picnic la Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Formă maximă! Ai o vitalitate de invidiat şi 
un moral de zilemari. Dragoste: Este posibil 
să apară o nouă legătură, care, chiar dacă nu 
va fi de durată, se anunţă plină de pasiune. 
Financiar: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să influenţeze 
starea ta financiară.
TAUR (20aprilie-20mai)
Sănătate: Posibile dificultăţi de motricitate  
şi coordonare a mişcărilor. Dragoste: Există 
o tendinţă către idealism şi confuzie în 
dragoste, care te face să nu vezi lucrurile 
prea clar şi te expune la dezamăgiri. 
Financiar: Eşti afectat de o precaritate 
financiară, trebuie să mai reduci din 
cheltuieli.
GEMENI (21mai-21iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel respirator 
sunt sensibile şi trebuie menajate. Dragoste:
Chiar dacă nu-ţi convine modul partenerului 
de a relaţiona cu tine,  poţi găsi cuvinte mult 
mai diplomate pentru a-i atrage atenţia. 
Financiar: Ai suficienţi bani cât să te simţi 
bine, ba chiar apare şi o ocazie de sărbătorit 
care va consuma sume consistente, pe care 
ţi le poţi permite.
RAC (22iunie-22iulie)
Sănătate: Sănătatea ta depinde foarte mult 
de vreme, eşti meteo-dependent. Dragoste: 
Se discută despre angajamente asumate 
şi onorate, iar dacă vreunul din voi nu ia 
nota bună, se poate trece la unele măsuri de 
sancţionare. Financiar: Situaţia ta financiară 
se prezintă destul de liniştită.
LEU (23iulie-22august)
Sănătate: Ai mai multă grijă de nervii tăi, 
pentru că orice exces lasă urme. Dragoste: 
Posibil ca unele probleme din luna trecută 
să se menţină şi acum, dar în loc să treci în 
revistă doar ceea ce nu ai, n-ar fi mai bine 
să te bucuri cu ceea ce ţi se dă? Financiar: 
Banii sunt punctul forte al acestei perioade, 
pentru că o să ai parte de un noroc de zile 
mari.
FECIOARĂ (23aug.-22sept.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă motive de 
îngrijorare, singurul lucru care îţi lipseşte 
este odihna. Dragoste: Aştepţi în zadar o 
schimbare în cuplu: totul pare blocat într-
un punct mort. Financiar: Dacă ai investit 
tot ce ai strâns, ia-ţi la revedere de la acei 
bani! Şi-au atins scopul.

BALANŢĂ (23sept.-22oct.)
Sănătate: Sănătatea scârţâie, nu o neglija! 
Dragoste: Ţi se aprind călcâiele din nou, 
este o perioadă în care Cupidon se cam 
distrează cu inima ta. Financiar: Banii sunt 
motiv de îngrijorare, de aceea ar trebui să 
fii extrem de prudent când vine vorba de 
cumpărături.
SCORPION (23oct.-21noi.)
Sănătate: Sănătatea este fluctuantă, 
tocmai datorită atitudinii tale nepăsătoare. 
Dragoste: Dacă nu-ţi controlezi replicile 
aspre în relaţia cu sexul opus, vei fi mai 
mult singur şi te vei întreba unde ai greşit. 
Financiar: Banii se adună mai lenta cum, 
trebuie să ai răbdare şi să nu cauţi să te 
îmbogăţeşti peste noapte.
SĂGETĂTOR (22noi.-21dec.)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Ia-o mai uşor cu marile planuri 
sentimentale şi parcurge pas cu pas etapele 
fireşti ale iubirii. Financiar: O sumă demult 
aşteptată, dar mereu amânată, ajunge 
finalmente la tine.

CAPRICORN (22dec.-19ian.)
Sănătate: Nesiguranţa de pe anumite planuri 
ale vieţii are urmări asupra sănătăţii tale, mai 
ales cea psihică. Dragoste: Poţi fi sigur pe 
relaţia ta, pentru că nimic nu intervine între 
voi ca să strice atmosfera calmă. Financiar: 
Facturile se tot acumulează şi veniturile 
scad. Trebuie să reduci cheltuielile.

VĂRSĂTOR (20ian.-18feb.)
Sănătate: A se evita în mod special excesele 
de orice fel. Dragoste: Suferinţele din 
dragoste fac parte din peisaj, nu poţi scăpa 
de ele aşa uşor. Financiar: Deşi vei avea 
bani mai mulţi, va trebui să îi cheltui cu 
prudenţă, deoarece şi facturile vor fi mai 
mari şi mai multe.

PEŞTI (19februarie-20martie)
Sănătate: Atenţie! poţi aluneca spre 
ipohondrie, doar ca să fii în ton cu anturajul.
Dragoste: Nu te aştepta la miracole în 
privinţa iubirii, pentru că trebuie să te 
descurci mai mult singur, fără cineva 
alături. Financiar: Nu cheltuii la primul 
impuls, nici nu bate palma la prima ocazie, 
rareori şansele bune vin din prima.

26 Iunie * Nr.161 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11
CÂMPUL ROMÂNESC

SĂPTĂMÂNA CULTURALĂ
a Câmpului Românesc

7-12 Iulie 2014

Luni 7 Iulie
- Sandu Sindile (Kitchener) - ”300 de 
ani de la înveşnicirea lui Constantin 
Brâncoveanu”
- Prof. Constantin Teodorescu (Kitchener) 
“Constantin Brâncoveanu în cultura şi 
spiritualitatea românească”

Marti 8 Iulie
- Ing. Florin Ene (Kitchener) - “România 
cuantică”
- Ing. Dan Groza (Hamilton) – “Mărturii 
ale străinilor despre continuitatea 
românească pe teritoriul românesc”

Miercuri 9 Iulie
-Lia Lungu – Omagierea a 40 de ani de 
activitate artistică 
-Grigore Cartianu (România – sciitor, 
Tvr. repoter) – “Sfârşitul Ceauşeştilor şi 
crimele Revoluţiei”
-Mircea Stefan (Cleveland - poet, scriitor) 
“Poeţii închisorilor comuniste - Vasile 
Voiculescu şi Radu Gyr”

Joi 10 Iulie
-Ion Anton Datcu (Montreal – scriitor) – 
“Războiul împotriva ţărănimii” 
-Marius Fincă (scriitor – Montreal) 
“Împăraţii de origine daco-getă ai 
Imperiului Roman”

Vineri 11 Iulie
-Grigore Culianu (ziarist - New York 

Magazine” – “Cum arată România după 
10 ani sub regimul Traian Basescu”
-Prof. Constantin Teodorescu ( Kitchener) 
“Poetul Dumitru Ichim la 70 de ani”;  
Prezentarea ultimelor cărţi din România, 
Canada şi Republica Moldova
-Grigore Cartianu (România – sciitor, Tvr. 
repoter) -  “Firava democraţie română şi 
demolarea statului de drept”
-Doina Uricariu  (New York-Director 
Centru Cultural Roman) Tema conferintei  
urmeaza sa fie anuntata

Sambata 12 Iulie
Banchetul de închidere
cu incepere de la ora  1:00 PM
Participa: Cenaclul literar NICAPETRE al 
revistei OBSERVATORUL – Organizator: 
Dumitru Popescu, Toronto.  
Program artistic: Lia Lungu, Formaţia 
muzicală  Antonn Pann,  Corul Ateneu, 
precum si alti invitati

NOTA:
- Conferinţe au loc în fiecare seară 
incepand de la 7:00 p.m
- Se vor oficia Slujbe religioase la Capelă 
- Se vor organiza mese rotunde cu diverse 
tematici
- Se organizeaza excursii la puncte de 
referinta din Ontario
Pentru mai multe informatii si eventuale 
modificari ale programului, vizitati:
         
            www.campulromanesc.ca

HAMILTON, ONTARIO ORGANIZEAZĂ

Programul Conferintelor

Go Pro Logistic
Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, etc în GTA.
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

Oferim între $500-$1000/săptămână.  Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968

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

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

Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon 
Campus - 299 DOON VALEY DRIVE, 
KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509



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.

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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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, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

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

Travel Agency

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

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

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

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener

Firmă de Transport, angajează Full şi Part Time ŞOFER
pentru livrări, cu MASINILE NOASTRE (Sprinter-Van) în Ontario şi Michigan

- Permis conducere Categ. G (A-Z binevenit) 
- Posibilitatea să fie admis pe teritoriul USA (posesor viza USA sau cetăţean Canadian)
- Condiţii avantajoase inclusiv weekend liber.    Info la tel. (647-998-4228)
Resume-ul poate fi trimis pe fax: 18155501872 sau email: uts247fast@gmail.com

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A All-in-One Account

Când cei mai mulţi 
oameni îşi planifică 
finanţarea pensiei, 
printre primele 
lucruri la care se 

gândesc sunt economiile din Registered 
Retirement Savings Plans (RRSPs) şi 
Registered Pension Plans (RPPs). Totuşi, 
când este vorba de planificarea pensiei, 
eliminarea datoriilor personale este un 
alt element important de luat în calcul. 
Mulţi canadieni cred că, atunci când vor 
atinge vârsta de pensionare, vor avea 
încă datorii importante.
Înainte de pensionare – eliminaţi datoriile
Ce aţi face în cazul în care vă apropiaţi 
de vârsta de pensionare şi, încă, mai 
aveţi datorii de plătit? 
O modalitate de a lichida mortgage-ul şi 
alte tipuri de datorii personale, este de a 
le cumula într-un aşa numit “All-in-One 
account” cu o dobândă scăzută. Astfel, 
costurile cu dobânda vor fi mai mici, va 
fi mai uşor să vă gestionaţi contul unic 
şi, în cele din urmă, să eliminaţi datoriile 
mai curând.
Pe perioada pensiei – încercaţi să fiţi 
pregătiţi pentru situaţii neprevăzute.
Ce veţi face dacă pe perioada pensiei, veţi 
avea o necessitate / urgenţă financiară 
neprevăzută? 
Pentru mulţi canadieni, valoarea 
acumulată în casa în care locuiesc, 
reprezintă principala avere personală. 
Aceştia îşi propun să folosească această 
valoare, pentru suplimentarea venitului 
la pensie. În cazul în care fondurile 
disponibile pentru situaţii de criză sunt 
insuficiente, deschiderea unui cont “all-

in-one”, va da acces la o linie de credit 
flexibilă, sigură, cu dobândă redusă, 
garantată prin valoarea casei.  Deasemeni, 
acest tip de cont va permite să câştigaţi 
o dobândă mai ridicată în cazul în care 
balanţa contului este pozitivă.

În concluzie:
Un cont “All-in-One” v-ar putea ajuta 
să eliminaţi datoriile mai curând, şi 
simplifica accesul la fonduri în caz de 
urgenţă.
Vă facilitează să cumulaţi toate datoriile 
personale într-o flexibila linie de credit la 
nivelul de 80 la suta din valoarea casei.
Venitul lunar depozitat sau economiile 
din acest cont vor contribui direct la 
diminuarea datoriilor, având în acelaşi 
timp flexibilitatea de a retrage fonduri 
conform necesităţilor. 
Returnarea fondurilor retrase este 
flexibilă ca sumă şi frecvenţă (in 
comparaţie cu un mortgage).

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



KITCHENER

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
Adrian Uturaş

Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Stela Muresan

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       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.

RODICA OPRIŞ
Consultant în asigurări
Wise Solutions Network Inc.

Tell 519.744.1112
Cell 519.496.7009
Toll Free 1.855.947.3765
rodica.opris@gmail.com

ÎN MÂINILE CUI ÎNCREDINŢAŢI CEEA CE
AVEŢI MAI DE PREŢ?

Dacă în cazul dumneavoastră, răspunsul la cele trei întrebări
                  de mai jos este Banca, vă sugerăm o a doua opinie.

Asigurare prin
bancă

Banca

Banca

Banca
pentru stingerea 

datoriei

Asigurare personală

Dumneavoastră

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cine este proprietarul 
poliţei de asigurare ?

Cine este beneficiarul
poliţei ?

Cine decide alocarea 
fondurilor din poliţă în 

caz de deces ?

WATERLOO

AIRSHOW

Preţurile: General Admission: $30/zi pe persoană (între 13-64 ani),
                $17/zi pentru persoanele cu vârsta de 65+,
                $15/zi pentru copiii între 5-12 ani
Parcare: Pentru cei care au nevoie de “Accessible Parking” sau sunt “Disabled” întraţi 
normal în aeroport via Fountain Street. 
Pentru “General Parking” trebuie plătit $5/zi şi parcarea va fi la “Speedsville Road” 
(Cambridge); autobuzele GRT oferă transport gratuit de la parcare la aeroport şi de la 
aeroport înapoi la parcare.
Pentru mai multe informaţii: http://www.waterlooairshow.com/ 

28-29 iunie 2014
Region of Waterloo International Airport 

(Aeroportul Internaţional din Waterloo lângă 
localitatea Breslau, pe Fountain Street).

Biserica Ortodoxă 
Română “Sfinţii 
Apostoli Petru 
şi Pavel” din 
Kitchener cu locaţia 
la nr.184 Madison 
Ave. S, vă invită 
să fim împreună 
rugători la Sfintele 
Slujbe ce se vor 
oficia în luna Iunie 
după următorul program:

Sâmbătă 28 Iunie
     ora 6:00 PM- Slujba Sfântului Maslu, în 
prezenţa PS. Ioan Casian de Vicina, însoţit 
de un sobor de preoţi.  
Duminică 29 Iunie
     ora 9:00 AM-Utrenia

ora  10:30 AM
Sfânta şi 
Dumnezeiasca 
Liturghie 
Arhierească, 
urmată de Agapa 
creştină prilejuită 
de Sărbătoarea 
Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel, - 
Hramul Bisericii 

noastre.
 Mulţumim pe această cale tuturor 
binefăcătorilor Parohiei noastre şi celor 
ce cu frăţească dragoste întru Hristos 
Domnul, vor fi parte la Sfintele Slujbe şi la 
sărbătoarea hramului bisericii noastre.

 Vă aşteptăm cu drag!

Biserica Ortodoxă Română
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener
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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

Mulţumim toturor acelora care ne-
au susţinut şi care au fost alături de 
noi la parada pavilioanelor naţiunilor 
şi la pavilionul românesc în perioada 
15 - 21 iunie care a fost organizată 
de către Biserica Ortodoxă Română 
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” şi 
comunitatea românească din Oshawa, 
la centrul comunitar al bisericii noastre 
cu ocazia sărbătoririi “FIESTA WEEK 
2014” organizată anual de către Oshawa 
Folk Arts Council.

Preot Petre Busuioc

OSHAWA

“FIESTA WEEK 2014”
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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

ANGAJĂM
Personal pentru renovări interioare. 
Plata se face la oră sau la lucrare în 
funcţie de experienţă. Lucrările sunt în 
zona GTA şi în zona Kitchener.
Info la 647-229-1974.

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Printre făclii,
aprinse
pentru Fecioară şi Prunc,
copilul
a strecurat în nisip
o narcisă.

Stingătorul-de-Lumânări,
uitând să-şi pună ochelarii,
se-ntunecă la chip,
şi suflând de trei ori
deasupra narcisei
se duce.

Copilul se uită după el,
apoi îşi face cruce
în faţa icoanei,
din inimă de tisă,
şi din ascunzişul hainei

mai scoate-o narcisă.
Ca omul mare
sfătuieşte pe Maică
oftându-şi 
când dorul,
când teama:
‘’Una - pentru 
tine,
una - pentru 
mama!

Şi să ai grijă 
de ele
nu cumva să le 
afle,
când se va-
ntoarce  din 
nou,
Stingătorul.’’

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.

COPILUL ORFAN ŞI STINGĂTORUL-DE-LUMÂNĂRI

Caut femeie la curăţenie. Zona Kitchener
Info la 519-465-2948

Angajăm şofer AZ single, LONG/SHORT 
Haul Canada and USA pentru companie 
bazată în Milton. Plata competitivă. Pentru 
informaţii vă rugăm sunaţi la

226-338-0571

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.

ORGANIZĂM 
PETRECERI 
ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, 
Nunţi, Onomastici, Baby & Bridal 
Showers, Corporation party, etc. Sunaţi la

416 841-4226 iar noi ne vom ocupa 
de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video). Putem organiza petrecerile 
în restaurante şi banquet-hall-uri renumite 
din Toronto şi GTA area în functie de 
amploarea evenimentului. MUZICA LIVE 
şi partea de entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de coregrafie. 
Calitate, Voie bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER
Informaţii la: 519-220-9177

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

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



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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