
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

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

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Vineri 14 noiembrie - Începutul Postului Crăciunului * Duminică 16 noiembrie - Sf.Ap. şi Ev. Matei * Vineri 21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului *

$825

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

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

15 şi 16 noiembrie

VIDEO & PHOTO

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

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
Poze şi video incluse. Două locaţii.

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 Center

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
20 Noiembrie 2014

Anul 8 - Nr.170
6 Noiembrie 2014

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727
Fax:647-931-4410

www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

Parada lui
MOŞ

CRĂCIUN

pag.12

Moş Crăciun îşi face întotdeauna 
apariţia cu mare fast printr-o 
PARADĂ deosebită unde poate fi 
văzut alături de ajutoarele lui precum 
şi multe alte personaje din poveşti. 
Nu rataţi aceste evenimente în oraşele 
unde locuiţi. 

Revelion 2015
la Centrul Cultural Român 

BANATUL
din Kitchener

Adulţi $50/persoană pag.4

Rezultatul alegerilor din 2 noiembrie 
2014 de la Consulatul General al 
României din Toronto

pag.4

Instalarea Sfintei Cruci pe biserica 
“Sf.Ştefan Cel Mare şi Nectarie din 
Oshawa

pag.4
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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                                        

Insurance 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
Pe 2 noiembrie 2014 parohia “Invierea 
Domnului” din Hamilton, cea mai veche 
parohie ortodoxă română din Ontario, a 
sărbătorit 98 de ani de la înfiinţare. Mai 
sunt doar doi ani şi biserica va sărbători 
Centenarul! Prima noastră biserică 
a fost construită pe strada Wallace 
şi a fost sfinţită în anul 1916. Pentru 
satisfacerea necesităţilor sociale şi 
culturale ale comunităţii române, în anul 
1946 se construieste Casa Română din 
Hamilton. Odată cu creşterea numărului 
de parohieni, biserica a devenit ne-
încăpătoare şi se construieşte actuala 
biserica pe strada MacNab care a fost 
terminată şi sfinţită în anul 1960. Dar mai 
lipsea ceva, era nevoie de un loc unde să 
ne adunăm la o bere rece şi nişte mici 
la grătar savuraţi la “iarba verde” aşa că 
în anul 1990 biserica noastră a cumparat 
terenul şi clădirile din Ancaster unde 
comunitatea noastră organizează vara 
picnicuri şi petreceri în aer liber. La acest 
eveniment am avut oaspete pe părintele 
Aurel Sas din cadrul Arhiepiscopiei 
noastre cu prilejul noilor cărţi publicate: 
“Trilogia crizelor morale dupa 
revelatiile biblice” şi a slujit împreună 
cu părintele paroh Lucian Puşcariu. 
După slujba religioasă din biserică a 
urmat o masă festivă la Casa Română 
unde ne-am bucurat de o masă bogată 
pregătită de doamnele din Reuniunea 
Doamnelor cărora le mulţumim pentru 
munca făcută şi le felicităm pentru masa 
excelentă pregătită. În cuvântul lor, 
vorbitorii de azi au remarcat realizările 
parohienilor noştri de-a lungul anilor şi 
au mulţumit celor ce au susţinut şi susţin 
biserica noastră. La masa festivă s-au 
prezentat imagini cu înaintaşii noştri 
şi cu parohienii actuali şi s-a ascultat 
muzică românească. În curând, pe 30 
noiembrie 2014, vom sărbători la Casa 
Română “Ziua Naţională a României”. 
Vă invităm să participaţi alături de 
familia şi prietenii dumneavoastră la 
acest eveniment la Casa Română din 
Hamilton.

George Popa
Hamilton

Aniversarea a 98-a a Parohiei “Invierea Domnului”



6 Noiembrie * Nr.170 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.3

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Unul dintre cele mai bune 
momente pentru copt idei 
în cuptorul comentariilor 
TV se întîmplă în timpul 
plimbărilor de seară cu 
mini schanutzerul și 
maxi simpaticul Udo, 
patrupedul personal.  
 O idee care tot revine și 
despre care nu am vorbit 
încă este cea referitoare la 
spiritul civic, la spiritul 
comunitar. Și nu mă refer 
la comunitatea românilor 
de data aceasta. O să 
vorbim și despre ea, că 
avem destule.  
 Mă gîndesc mai degrabă 
la cît de mult, sau cît de 
puțin simțim că aparținem 
comunității în care trăim: 
strada, cartierul, zona, 
orașul și așa mai depate. 
Mă gîndesc la o situație 
concretă:  
sînteți în parcarea 
mall-ului din zona 
dumneavoastră; o mașină 
parchează pe singurul loc 
destinat handicapaților, 
mașină fără permisul de 
rigoare din care coboară 
un tînăr sprinten. Să 
spunem că locuri de 
parcare libere există, însă 
mai departe de intrarea 
în mall. Ce veți face? 

a. Sesizați situația, dați 
din cap și vă continuați 

drumul 
 b. Mergeți la personalul 
de pază,  la security și îl 
pîrîți pe nesimțitul șofer 
 c. îl interpelați pe acesta, 
cu riscul unei altercații 
verbale sau chiar fizice.

 Este una din multele 
situații în care nu mă 
pot decide, atunci, 
pe moment cum să 
reacționez. O hîrtie 
aruncată pe trotuar, un 
părinte care își pălmuiește 
copilul, un gălăgios la 
cinematograf, un șofer 
agresiv...   toate situații 
care perturbă liniștea și 
atmosfera comunității 
și care reclamă o decizie 
pe moment, sau o... 
indecizie. Totul depinde 
de cît de mult simțim 
că sîntem parte din 
comunitatea în care trăim 
și cît de mult merită, sau 
nu să facem ceva pentru 
aceasta. Cei care am trăit o 
bună parte a vieții noastre 
în regimul comunist a 
trebuit să învățam de la 
canadieni ce înseamnă 
spiritul comunitar. 
Un weekend cît se poate 
de comunitar și cît se 
poate de însorit.

Canadienizatu-ne-am
destul, sau mai e loc?

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)

Drepturi si stramburi
Barbatii isi cauta neveste care 
sa-i scape pe ei de griji. Femeile 
isi cauta barbati care sa-i scape de 
griji pe parinti. Pe cat de iute le 
vor astrucate la casa lor pe fetele 
familiei, pe atat sunt mami si tati 
de indaratnici cand e vorba sa-si 
insoare baiatul. Din capul locului, 
grijile tasnesc in jeturi inegale. Dar 
dincolo de mofturile familionului, 
barbatul si femeia cauta ca, prin 
sfantul ritual al casatoriei, sa 
capete o viata mai tolanita.
Intr-un mariaj, fiecaruia i se nazare 
ca el duce tot greul. E la fel ca in 
sport, la serviciu sau in marinarit. 
Si cum singura certitudine a 
planetei e ca adevarul e intotdeauna 
la mijloc, e clar ca impacaciunile 
intre partile frustrate au nevoie de 
multe subtilitati.
Eu cresc copiii, tu cresti conturile. 
Problema e ca plozii cresc oricum, 
gratie biologiei mondiale, iar 
conturile prezinta malformatii. 
Caz in care persoana responsabila 
cu bunastarea materiala a familiei 
are, paradoxal, mai multe spaime 
decat cea care dospeste puii. 
Fiecaruia i se pare ca e buricul 
casei, aspect care ramane ok pana 
in clipa cand unuia i se activeaza 
glanda divortului, dintr-un motiv 
sau altul.
„Tu n-ai facut nimic pentru relatia 
asta!“, asta e ultimul repros pe 
care l-am primit dupa sapte ani 
de cat p-aci iubire. Iubitul meu 
de-atunci facuse bilantul contabil 
al unei relatii la capatul careia 
a tras linie si-a iesit in pierdere, 
conform aritmeticii. Pe moment, 
l-am crezut, fiindca inghitisem 

nemestecate toate definitiile lui. 
A nu face nimic pentru o relatie 
insemna, pasamite, a nu contribui 
concret cu idei geniale sau fonduri 
salvatoare la bunul dans al 
cosmeliei.
„Tu n-ai rabdat nimic pentru 
relatia asta!“, i-am replicat intr-
un fel care m-a luat si pe mine 
prin surprindere, avand in vedere 
ca, de cele mai multe ori, nu 
spontaneitatea e punctul meu 
cel mai tare. El n-a inteles unde 
bateam (nu era prima data). Dar 
n-aveam cum sa-i explic lui ca, 
uneori, concesiile si intelepciunea 
sunt contributii majore, care 
salveaza un cuplu. Iar eforturile 
lui mercantile nu sunt la fel 
de destepte ca eforturile mele 
scrasnite, silentioase, planse. 

Ce naste din pisica bataie 
mananca
Ce trebuie sa faci pentru o relatie? 
Unora li se pare suficient sa ti-o 
asumi, asa cum multi barbati scot 
ochii femeilor, amintindu-le ca ei 
si-au recunoscut oficial odraslele.
Aveam candva o colega care facuse 
intempestiv un copil cu un golan 
pe care il iubea cu incapatanare. La 
capatul unei nasteri cu mai multe 
moase decat bucurii, tatanele a 
semnat de primire, cu plaivazul 
transpirat, iar guguloiul nou-
nascut a capatat numele lui, sub 
strambatura bugetara a unei tanti 
moraliste de la un ghiseu. Pe urma, 
timp de vreo opt ani, el i-a tot scos 
ei ochii ca a fost un gentalmen, ca 
si-a asumat progenitura, draga. Ea, 
desi neluata de nevasta si neiubita 
in calitate de nascatoare, ofta si se 

purta de parca el era un ciorchine 
de virtuti, totusi. Era un viteaz 
care, pe langa ca avusese curajul 
sa n-o ceara nici de-al dracului in 
casatorie, fusese suficient de brav 
ca sa-i spuna ca n-a fost de acord 
nici cu pruncul - cu toate ca, treaca 
de la el, acum il iubeste.
Intr-o zi, satula de fraierimea ei, 
am dadacit-o si i-am adus aminte 
ca legea si ADN-ul recunosc un 
copil, nu un tata magar. Ca oricum 
nu era dupa el, cine nu recunoaste 
copilul de bunavoie il recunoaste 
la proces, genetica nu minte. Dar 
si-n zilele noastre exista multe 
proaste care cred ca, daca un 
tampit a catadicsit sa-si admita 
multiplicarea, e un zeu si da 
dovada de un caracter impecabil. 
Pe dracu, e un las care stie ca, 
decat sa-i tune o judecatoare 
paternitatea intr-o sala de tribunal, 
mai bine si-o sopteste el intr-o sala 
de policlinica.

Dragostea incepe frumos si 
se termina scarbos, cel putin 
cateodata. Nu sfarsitul in sine 
naste mutre, ci transarea vinei, a 
facturilor morale si-a implicarii. 
Fiecare intra intr-un mariaj cu 
intentia prosteasca de a-i arata 
aluilalt pe ce podoaba a pus 
mana. La capatul unei convietuiri 
indoielnice, analiza de caz e 
dramatica. Martorii ei si martorii 
lui se vor incaiera in minciuni 
si subiectivisme, spre a obtine 
un verdict glorios. Iar copiii o 
incaseaza oricum, factura tristetii 
vine pe adresa lor. 

Simona Catrina

Daca in termen de 15 zile nu ma 
iubesti, se vor aplica penalitati

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

 De vreo 4000 de ani, - de cand regele Hammurabi, neavand de lucru 
in parjolul Babylonului, a ouat Codul sau faimos, in care a inclus o 
sumedenie de prevederi matrimoniale, deci e stramosul prenuptialelor 
de astazi -, dragostea se culca pe-o ureche si se bazeaza pe contracte. 
Scrise sau rastite, legile si faradelegile casniciei fac ravagii pana-n 
zilele (si mai ales noptile) noastre.
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

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

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

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

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

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

Centrul Cultural Românesc “BANATUL”

REVELIONUL

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
• Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, etc)
• Cotlet de vită, piept de pui, legume, salată verde, cartofi 
•             Sarmale cu smântână şi mămăligă - specialitatea serii
• PURCEL LA TAVĂ  cu salată de varză -  specialitatea serii
• Desert şi cafea
CASH BAR : Şampanie, vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite 
aducerea băuturii de acasă) 

DJ  JOHN GRNCA va oferi 
celor prezenţi un bogat 
repertoriu din muzica 
românească populară şi 
uşoară, plus melodii din 
topurile actuale ale muzicii 
internaţionale.

Preţul este:

Adult $50/persoană
-Seniori $30/persoană
-Între 12-18 ani $30/persoană
-sub 12 ani GRATUIT

Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel: 519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

2150 Bleams Rd, Kitchener

ROMANIAN CULTURAL ASSOCIATION ”BANATUL”
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

31 DECEMBRIE 2013 la Sala Mare - ORELE 7:00 PM – 3:00 AM

După 15 Decembrie 
biletele sunt

$75 si $50

TORONTO

1.Hunor Kelemen 3
2.Klaus-Werner Iohannis 470
3.Cristian Dan-Diaconescu 8
4.Victor-Viorel Ponta 88
5.William Gabriel Brinza 1
6.Elena-Gabriela Udrea 61
7.Mirel-Mircea Amaritei 0
8.Teodor-Viorel Melescanu 8

9.Gheorghe Funar 6
10.Zsolt SZilagyi 1
11.Monica-Luisa Macovei 282
12.Constantin Rotaru 0
13.Calin-Constantin-Anton Popescu-
Tariceanu 43
14.Corneliu Vadim-Tudor 6

Conform procesului verbal privind consemnarea
rezultatelor votarii pentru alegerea
PRESEDINTELUI ROMANIEI

2 NOIEMBRIE 2014-11-04
Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la vot 979
Numar voturi anulate 2

Consulatul General al României la Toronto

OSHAWA
Iubiti Fraţi creştini de 
pretutindeni,

Doresc să mulţumesc 
tuturor pentru ajutorul pe 
care îl aduce-ţi acestei 
frumoase bisericii 
româneşti din Oshawa cu 
Hramul “Sfinţii Ştefan 
Cel Mare şi Nectarie”. Pe 
data de 18 octombrie un 
număr mare de credincioşi 
au participat la instalarea 
Sfintei Cruci pe turla cea 
mai mare şi mai înaltă a 
bisericii, un eveniment 
foarte rar întâlnit pe aceste 
meleaguri îndepărtate 
de scumpa noastră ţară, 
un moment important a 
fost şi ridicarea Steagului 
Românesc la instalarea 
Sfintei Cruci de către Dan 
Grebenisan şi Părintele 
Petre Busuioc.
Vă aşteptăm cu multă 
dragoste în mijlocul 
nostru cu ocazia hramului 
“Sf. Nectarie” pe 8 şi 9 
Noiembrie 2014 în prezenţa 
mai multor preoţi şi a P.S. 
Sale Ioan Casian.

Cu binecuvântare,
Pr. Petre Busuioc

Instalarea Sfintei Cruci la biserica ortodoxă română
“Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie” din Oshawa
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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!

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

Alexandru Feier
Doctor of Chiropractic

•  dureri de spate şi de gât 
•  durere de cap sau migrenă 
•  accidente de maşină şi whiplash 
•  afecţiuni cauzate de munca repetitivă (RSI) 
•  accidente de muncă şi sportive 
•  alevierea simptomelor artritei 
•  câmp limitat de mişcare 
•  stare generală de sănătate şi relaxare

Lucrăm cu toate 
companiile de Extended 
Health Benefits.
Motor Vehicle Accident 
Insurance claims şi 
WSIB claims!

(519) 571-0544
278 Lawrence Avenue

Kitchener, ON, N2M 1Y4

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

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

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

* PAYMENT AFTER TRIP
* Direct deposit or email 
   transfer
* WE NEED AZ DRIVERS 
*We can help you to 
  become owner operator
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NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

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

HYUNDAI SONATA 2015





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

June enrollment in progress
1-866-602-9555   |   416-743-9222
www.allsaintsuniversity.org

MD Program is 8 months more than any 
B.Sc Programs in North America

2 Campuses: Dominica and St Vincent
Licensed Graduates in the USA, Canada, Europe & India
Upto 50% Tuition Fee Scholarship available
Accredited MD (MBBS) Degree Program
No MCAT required

INFORMATION
SEMINAR in 
TORONTO

July 26, 2014
at 7pm
Hampton Inn, Toronto 
Airport, 5515 Eglington 
Ave West, Toronto

Mention 
“GW2014” 

and get 
$25 OFF 

Application 
Fee!

Study MedicineStudy Medicine

ON ALL MODELS

Noi suntem aici ca să 
te ajutăm.  Taxele de 
şcolarizare sunt mult sub 
cele practicate de alte 
universităţi de medicină.
All Saints University are 
o serie de studenţi care 
au terminat cu succes 
universitatea, şi sunt 
rezidenţi în America, 
Canada, Anglia, Norvegia 
şi alte ţări din lume. 
Admiterile au loc de 3 ori 
pe an:

1)  Ianuarie 2015
2)  Mai 2015
3)  Septembrie 2015
Pentru studenţii care 
provin din familii cu 
venituri mici, noi le  
putem oferi burse de până 
la 50 % din cheltuielile 
(taxele) şcolare.
Pentru informaţii 
suplimentare în limba 
română, sunaţi la telefon: 
416 877 1044 (Dr. Florin 
Buhas).

January enrollment in progress

VREI SĂ PROFESEZI CA MEDIC ÎN 
CANADA SAU AMERICA ?

Come learn about our programs. 
Meet our Faculty. Realize your 
dream of becoming a great physician.

UPCOMING
SEMINAR

November 15, 2014 - Mississauga
Call to Register

1-866-602-9555

Suntem o companie de transport 
şi logistică cu sediul social 
în Salaberry-de-Valleyfield, QC.
Recent am fost nominalizaţi pe locul 
166 în topul PROFIT 500 Canada 
al companiilor având creşterea 
cea mai rapidă a cifrei de afaceri.  
Următorul nostru pas este dezvoltarea 
unei echipe de încredere în GTA. 

ALĂTURAŢI-VĂ ECHIPEI NOASTRE DINAMICE!

ŞOFERI CLASA <AZ> ŞI BROKERI.

1-888-795-0043 ext. 150
hireont@andytransport.com

ANGAJĂM
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Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ 
avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario 
College of Teachers, am predat la nivel de 
French Immersion şi Core French. Posed 
materiale didactice moderne, cărţi pentru 
aprofundarea lecturii, jocuri în limba 
franceza, filme, etc. Pentru mai multe 
detalii sunaţi la 519-741-8395.

Go Pro Logistic

Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full 
time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, 
etc.
Oferim între $500-$1000/săptămână
Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

KITCHENER
Ca în fiecare an, dupa tradiţia Bisericii 
Ortodoxe, în prima sâmbătă din noiembrie 
s-a ţinut la biserica “Sf. Ioan Botezătorul” 
din Kitchener slujba de pomenire a morţilor, 
cunoscută în popor sub denumirea de Moşii 
de Toamnă. Ne-am bucurat de un număr 
mare de credincioşi ce au fost prezenţi la 
Sfânta Liturghie, la slujba Parastasului, 
precum şi la pomana ce s-a împărţit la sala 
mare a Centrului Cultural Român "Banatul".
Deoarece în biserica noastra cinstim 
moaştele Sfântului Nectarie din Eghina, 
s-a împământenit frumoasa tradiţie ca în 
fiecare an la sărbătoarea Sfântului Nectarie, 
făcător de minuni şi vindecător de cancer, 
să se slujească Taina Sfântului Maslu cu 
şapte preoţi, pentru curăţirea şi vindecarea 
sufletească şi trupească a credincioşilor 
noştri.
Astfel, sâmbătă 8 noiembrie începând cu ora 
5:00PM va avea loc Taina Sfântului Maslu, 
la care vă aşteptăm să fiţi părtaşi. Bunul 
Dumnezeu să ne ajute!

Pr. Ionuţ Maerean
Paroh al Bisericii Sf. Ioan Botezatorul

Kitchener, ON
226.600.2911

MOŞII DE TOAMNĂ la biserica “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Orice abuz, orice abatere în ceea 
ce priveşte regimul de viaţă, poate lăsa 
urme. Dragoste: Întâlneşti pe cineva, există 
şanse ca din întâlnirea voastră să se nască 
o relaţie de succes. Financiar: Trebuie să 
împarţi sumele existente în aşa fel încât să 
nu resimţi constrângeri majore.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te bucuri de sănătate şi vitalitate 
şi poţi să-ţi menţii această stare multe luni de 
acum încolo. Dragoste: Pregăteşte-te să iei 
pe umerii tăi responsabilitatea de cuplu sau 
decizii capitale pentru amândoi. Financiar: 
Trebuie să începi să-ţi administrezi cu mai 
multă atenţie veniturile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Este posibil să te alegi cu vreo 
boală, să se reactiveze o afecţiune cronică 
sau să apară o evoluţie neaşteptată. 
Dragoste: Sexul ar putea avea un rol 
terapeutic, risipind tensiunile şi atenuând 
disensiunile. Financiar: Nu poţi câştiga 
fără să cheltui, deci dacă vrei să primeşti 
mai mult în viitor, începe de pe acum ceva 
îndrăzneţ care să-ţi asigure succesul.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de o viaţă tihnită şi 
de un regim echilibrat din toate punctele 
de vedere. Dragoste: Vei avea o perioadă 
delicată în relaţia cu partenerul de viaţă. 
Financiar: Banii sunt durerea ta cea mai 
mare, dar nu cumva pui la suflet, de fapt, 
nevoile altora?

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmează-te înainte de a face 
ceva, pentru că loviturile, căzăturile sau 
durerile acute sunt prin preajmă. Dragoste: 
Cooperaţi excelent împreună, ca un tandem 
perfect în care fiecare îl completează pe 
celalalt Financiar: Vei avea de făcut faţă 
multor cheltuieli, dar ca de obicei vei reuşi 
şi de acestă dată să te descurci.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Deşi intri în contact cu oameni 
bolnavi, scapi cu bine din orice situaţie 
riscantă. Aşa da noroc! Dragoste: Comunici 
cu greu cu sexul opus, viaţa de cuplu este, 
adeseori, un chin continuu. Financiar: 
Economiile şi prudenţa trebuie să rămână 
preocupările tale principale.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu urma tratamente după ureche 
şi nici reţete de prin reviste pentru că ai 
putea avea de suferit. Dragoste: Oricât de 
mult ai iubi, nu poţi lua decizii cu inima, 
pentru că nu vrei să greşeşti. Financiar: 
Trebuie să acorzi o mare atenţie justeţii 
actelor pe care le semnezi.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea e pe teren stabil. 
Dragoste: Fii mult mai atent la ocaziile 
care apar, pentru că şansa de a te 
îndrăgosti e mare. Financiar: Eşti atras de 
afaceri ciudate, riscante, cu persoane de 
credibilitate îndoielnică, de chilipiruri care 
nu merită încredere, care se pot solda cu un 
eşec sau o pierdere.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Un eveniment special are în 
vizor starea ta de sănătate, ca şi cum ai 
trece printr-un moment decisiv. Dragoste: 
Tu eşti eroul central al unei bune vieţi de 
familie, ca atare nu avea pretenţii prea mari 
de la partener. Financiar: Eforturile tale vor 
fi răsplătite.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Te simţi bine în pielea ta, dar 
nu neapărat starea ta de sănătate este 
importantă acum, ci cea a familiei tale. 
Dragoste: Nu numai tu ai dreptate. Acceptă 
dialogul sincer cu sexul opus. Financiar: 
Aştepţi urmările concrete ale unor activităţi 
încheiate de mult, dar banii nu ajung atât 
de repede la tine.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Vin şi trec, dar sunt dureri mărunte 
sau indispoziţii trecătoare. Dragoste: 
Deşi apreciezi dovezile de dragoste puse 
într-o formă romantică şi sensibilă, acum 
calculezi iubirea partenerului tău mai mult
în funcţie de faptele pe care ţi le dedică. 
Financiar: Se nasc nişte idei noi de a 
câştiga bani.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sunt persoane care au trecut prin 
situaţii similare şi au scăpat cu bine, iar 
dacă le urmezi sfaturile, totul se va redresa 
fără urmări. Dragoste: Dacă te pui mai 
mult în valoare, dacă pui mai mult accent 
pe calităţile tale speciale, vei fi descoperit 
mai uşor cu şansa ca visul tău de iubire să 
se împlinească. Financiar: Esti ok.
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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

ECONOMIC

În 2011, primul ministru al canadei, 
Stephen Harper a făcut o promisiune: 
“re-alege guvernul meu şi voi permite 
familiilor cu copii mici să-şi reducă 
taxele prin redistribuirea venitului între 
membrii familiei”. La mijlocul lunii 
octombrie 2014, el a anunţat “o reducere 
a impozitului de familie”. 
Planul permite familiilor cu copii sub 
vârsta de 18 ani să împartă veniturile lor 
de până la $50,000.

De exemplu, într-o familie în care unul 
dintre parteneri stă acasă sau lucrează 
part-time, partenerul cu venituri mari ar 
putea aloca până la $50,000 din venitul lui 
la partenerul cu venitul mai mic în scopuri 
fiscale.  Dar acest credit este limitat la 
$2,000 ca beneficiul maxim ce o familie 
poate câştiga ca urmare a redistribuiri 
venitului.

Cine beneficiază ? 
• Numai familiile cu copii sub 18 ani cu 
părinţii în nivele de taxare diferite. 

Ce spun criticii ?
• Noul studiu arată că 85% din toate 
familiile nu vor primi nimic în urma noii 
iniţiative (din moment ce ele nu se califică 
în criteriul anuntat).

• Cel mai mare beneficiu ar merge la 
persoanele cu venituri mare (peste 
$125,000/an), când unul din parteneri nu 
lucrează (ei nu sunt în acelaşi nivel de 
taxe).
• Beneficiul cel mai mic este pentru 
familiile cu venituri reduse (în cazul în 
care ambii salariaţi se află în aceeaşi 
categorie de impozitare). 
• Nu există nici un beneficiu pentru 
părintele singur cu copii 
• Beneficiul mediu pe familie va fi de 
aproximativ $524 în anul 2015 (nu maxim 
$2,000) 
• Iniţiativa aceasta va costa provincia 
Ontario mai mult de $1 Bilion în fiecare 
an. 

Universal Child Care Benefit (UCCB)
Beneficiul universal de îngrijire a copilului  
este proiectat pentru a ajuta familiile 
canadiene, atat timp cât se împart între 
muncă şi viaţa de familie, prin sprijinirea 
copiilor sub vârsta de 6 ani. 

În cadrul sistemului actual, părinţii cu copii 
sub vârsta de 6 ani primesc $100/lună, pe 
copil.  Noua iniţiativă propune o creştere 
cu $60, ceea ce înseamnă că părinţii vor 
primi acum $160/lună, pe copil. 

În cadrul sistemului actual, părinţii cu 
copii între 6-17 ani nu primesc nimic. 
Noua iniţiativă propune ca părinţii să 
primească $60/lună, pe copil. 

Datorită noii iniţiative în UCCB, actualul 
credit fiscal pentru copil (Child Tax Credit 
- de până la $335 anual pentru familiile cu 
venituri reduse) va fi eliminat.  Deci, se va 
primi doar UCCB. 

Ingrijire a copiilor (childcare) 
Familiile care folosesc îngrijire a copiilor 
(childcare) vor avea alocate deducţii 
crescute, după cum urmează: 
• Sub vârsta de 7 ani (“childcare deduction 
benefit” o crestere de la $7,000 la $8,000 
pentru fiecare copil). 
• Intre 7-16 ani (o creştere de la $4,000 la 
$5,000 pentru fiecare copil).
• Copiii cu dizabilităţi (o creştere de la 
$10,000 la $11,000 pentru fiecare copil). 

Aceste noi iniţiative vor intra în vigoare 
la 1 ianuarie 2015. În ceea ce priveşte 
noul beneficiu “redistribuire  venit între 
membrii familiei”, este aplicabil pentru  
tax  return pe anul 2014 (care are deadline 
de 30 Aprilie, 2015).  Pentru mai multe 
informaţii, sau pentru alte întrebări  
referitor la taxe, vă stau la dispoziţie:

Lucci Racolta,
CPA, CA, LPA

519-622-1485 ext. 106
email: lracolta@srcollp.ca

Redistribuire venituri
(Income Splitting)
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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

AGENDA ROMÂNEASCĂ 6 Noiembrie * Nr.170pag.12

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

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

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

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 - 9 ani de experienţă

Feteasca Neagra 2011 - La Cramele Budureasca 
se continua o nobila traditie inceputa din vremuri 
stravechi cind tara dacilor era renumita pentru vinurile 
sale. Acest vin s-a obtinut din struguri selectionati 
recoltati de pe vite noblie plantate de mai mult de 
50 de ani. Vinul are o aroma de fructe de padure cu 
taninuri subtile si elegante. A fost invechit 5 luni in 
butoaie de stejar, pentru a deveni catifelat si plin de 
arome fine. Este un vin ce se potriveste de minune 
la fripturi, mincaruri de carne si tocanite traditionale 
romanesti. Vin perfect pentru orice ocazii speciale ce 
trebuie sarbatorite cu vinuri traditionale Romanesti.
Acest vin se gasesc pe rafturile L.C.B.O. in sectorul 
Vintage. Cantitatile sint limitate, nu aminati ca sa nu 

fiti dezamagiti. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon: 
519 572 6324 or la e-mail: rtomae752@rogers.com

Din nou un renumit vin romanesc din DOC Dealul Mare
se gaseste in magazinele LCBO – Vintages:

Cereti LCBO # 263913 - in magazinele LCBO din 11 Octombrie 2014

Vine Moş Crăciun

PARADA DE MOŞ CRĂCIUN ÎN ORAŞELE DIN ONTARIO

-KITCHENER 15 noiembrie ora 10:00am
Pe King St., de la University Ave. din 
Waterloo până pe Cameron St. în Kitchener.

-CAMBRIDGE 15 noiembrie ora 6:00pm
Pe Hespeler Rd, începe de la Dunbar Rd şi 
continuă spre nord până la Langs Dr.

-LONDON 8 noiembrie ora 6:00pm
Pe Dundas St, începe la Egerton St(la vest 
de Kellog şi est de Western Fair) traversează 
Dundas până la Ridout St. (este al 57-lea an 
de când se organizează această paradă)

-RICHMOND HILL 23 noiembrie ora 
1:30pm
Pe Young St, începe la Industrial Road se 
încheie la Hopkins Streets.

-TORONTO 16 noiembrie ora 12:30pm 
Este parada cu cea mai veche tradiţie (anul 
acesta se împlinesc 110 ani).
Începe la Christie Pitts se continuă spre 
vest pe Bloor W, sud pe Queen’s Park si 
University Ave până la Wellington unde 
parada continuă spre vest şi se încheie la 
Front cu Jarvis, unde este piaţa St.Lawrence 
Market.

-MISSISSAUGA 30 noiembrie ora 1:00pm
Pe Queen St între străzile Britania Rd W 
până la Old Station Rd.

-BRAMPTON 15 noiembrie ora 5:00pm
Pe Main St, începe de la Sproule St până la 
Elgin Drive.
-AURORA 22 noiembrie ora 6:30pm

Pe Young St de la Orchad Height Blvd până 
la Murray Dr.
-GUELPH 16 noiembrie ora 1:30pm
Începe la Powell St cu Norfolk St, se 
continua pe Norfolk St, Quebec St şi se 
încheie pe Windham St. N.

-WINDSOR 6 decembrie ora 6:00pm
Pe Riverside Dr W începe la Atkinson Park 
şi continuă pe Sandwich St până la Brock 
St.
-HAMILTON 22 noiembrie ora 2:00pm
Pe Main St., începe la Queen cu Main şi se 
continuă spre est pe Main până la
John St, la nord pe John St
până la King St, la vest pe
King până la Bay St.



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.

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

*Bookkeeping   *Accounting-analyzing financial statements   *Personal, small business, 
and corporate taxes   *Help with business and marketing plans   *Preparing objection 
reports   *Help with appealing to CRA’s assessments and reassessments

Contact us at: 519.729.7252/zini@rbtwaterloo.com
If you want service in ROMANIAN language PLEASE contact Aurora at:

519.721.3728/aurora@rbtwaterloo.com

RBT offers bookkeeping, accounting and
taxation services in many Balkan languages

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent
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Paulina Popescu
Kitchener
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Un week-end magic la

Bruxelles
Am petrecut numai un week-end la 
Bruxelles dar a fost pentru mine, una dintre 
cele mai plăcute vizite pe care am avut-o 
în Europa. Mi-a venit ideea să explorez 
capitala belgiană deoarece făceam o 
călătorie cu avionul, cu escală la Bruxelles. 
Mi-am zis că nu ar fi rău să scurtez drumul 
obositor peste ocean cu un mic sejur în 
Belgia. Am rezervat un hotel aproape de 
gară, de 4 stele, un fel de hotel boutique, 
modern şi confortabil, la 10 minute de 
centrul oraşului.
Mi-au plăcut, în special, oamenii veseli, 
primitori, volubili, prietenoşi, răbdători 
cu turiştii. Am început conversaţia cu ei 
chiar din tren. Aşa am aflat răspunsul la o 
întrebare ce mă chinuia de mult. Fusesem 
la Amsterdam şi femeia de serviciu nu lua 
banii pe care îi lăsam pe pernă. Am întâlnit 
aici la Bruxelles o cameristă care mi-a 
explicat că trebuia să-i dau banii în ultima 
zi!
De la gară, am găsit cu uşurinţă hotelul 
nostru, situat într-un cartier cu cafenele 
arabe, cu bărbaţi stând la un ceai şi o vorbă. 
Bruxelles este un oraş haotic, multicultural, 
cu una din cele mai fantastice pieţi 
medievale, cu un spectacol fabulos, de care 
îţi vei aminti toată viaţa, cu clădiri mistice 
de arhitectură flamandă.
Toate drumurile duc spre Piaţa Mare, 
Grand Place sau Groote Markt în flamandă, 
comparabilă cu piaţa Sfântul Marc din 
Veneţia, unde te poţi plimba şi cumpăra 
una din cele mai bune ciocolate din lume. 
Este într-adevăr destul de pipărată ca preţ. 
Piaţa este plină de restaurante, muzee, 
magazine, o experienţă magică. Aici poţi 
gusta o gauffre de Liege-Luikse cu zahăr 
caramelizat. Noaptea este de nedescris, 
devine un teren vrăjit cu oameni îndrăgostiţi 
de frumuseţea ei. Parca te simţi în centrul 
lumii când în realitate este o mică piaţă 
într-un oraş mare. Piaţa este tot timpul 
aglomerată cu excepţia dimineţilor. Păşiţi 
pe minunatele şi întortocheatele străzi din 
jur, opriţi-vă la un magazin de ciocolate 
Leonidas sau Newhaus. Dacă vă plac 
fructele de mare aici este locul, cu oferte 
rezonabile la prânz.
Hotel de ville (primăria) este cea mai 
importantă cladire din această piaţă 

desprinsă parcă din basme. Am avut şansa 
să vedem o nuntă, doi oameni care îşi legau 
destinul în această clădire de vise.
Dacă vă place stilul artelor moderne, 
surealismul, trebuie neaparat să vizitaţi 
Muzeul Magritte, cu trei etaje, care acoperă 
diferite perioade din viaţa sa. Nu este 
nici prea mare nici prea mic, o adevărată 
călătorie în viaţa acestui pictor surealist 
cu peste 200 de picturi, sculpturi, multe 
documente, fotografii şi video despre viaţa 
sa. Se poate vizita gratuit marţea şi nu ai 
voie să faci fotografii în muzeu. Muzeul 
face parte din Bruxelles Card de 24 de euro 
pentru 24 de ore care include şi mijloacele 
de transport. A vizita acest muzeu este ca 
şi cum ai intra în mintea geniala a lui Réné 
Magritte.
Palatul regal este deschis numai pentru o 
perioadă scurtă, vara când familia regală 

este în vacanţă, este gratuit şi ai dreptul să 
faci şi fotografii. Poţi să absorbi atmosfera 
a celor 15 camere deschise publicului. Cea 
mai interesantă parte a fost expoziţia despre 
familia regală în timpul primului război 
mondial. Palatul se află la numai 15 minute 
de marea piaţă, situat în parcul Bruxelles. 
Cea mai mare atracţie o constituie colecţia 
de candelabre aurite care se reflectă în 
nenumăratele oglinzi.
Royal Musum of Fine Arts, unul dintre cele 
mai importante muzee ale Europei pentru 

colecţia sa de 
artă flamandă 
sec.15 şi 18. 
P l i m b a ţ i - v ă , 
meditaţi în acest 
muzeu imens, în 
stilul muzului 
Louvre şi British 
Museum dar de 
talie mai umană, 
un omagiu 
p i c t o r i l o r 
b e l g i e n i , 
m a g n i f i c a 
colecţie de 
Rubens şi 
Bruegel, un 

muzeu calm, ai şanse să fi singur în sală, 
ceea ce este un lux.
Nu uitaţi să parcurgeţi una din cele mai 
frumoase galerii comerciale acoperite din 
lume, Galeria St Hubert, unde există mari 
magazine de ciocolată.
Bruxelles este şi capitala benzilor desenate, 
unde aveţi ocazia să redescoperiţi marii 

clasici ai acestei arte: Tintin, Spirou, Blake 
şi Mortimer, Lucky Luke, Gaston Lagaffe.
Simbolul Belgiei este, fără îndoială 
Manneke-pis (băiatul care face pipi), 
un băieţel din bronz, de abia 61 cm, o 
adevărată vedetă, care se află în aproprierea 
marii pieţe. Legenda spune că băiatul ar fi 
fost odrasla unui nobil şi că ar fi stins un 
incendiu prin această metodă. Băiatul are 
o garderobă de invidiat. Dacă sunteţi pe 1 
decembrie la Bruxelles va fi îmbrăcat în 
căluşar român. Şi pentru a nu fi singur exista 
Jenneke Pis, echivalentul său feminin, la 
partea opusă a pieţii.
Mâncarea deţine un loc important în Belgia 
aşadar încercaţi să gustaţi cât mai multe 
specialităţi. Cartofii prăjiţi sunt renumiţi 
pentru că sunt preparaţi cu untură de bou şi 
sunt crocanţi pentru că sunt prăjiţi de două 
ori.
Îti place ciocolata? trebuie neaparat să 
mergi la Bruxelles. Ciocolata este una 
din specialităţile Belgiei, unde exista 500 
de fabrici de ciocolată şi peste 2000 de 
magazine specializate.
În Belgia exista peste 150 de braserii, cu 
marca  Leffe, Hoegaarden sau Stella Artois 
în care se produc peste 1100 de beri diferite. 
Dacă englezii au PUB-urile lor, francezii 

bistrourile, belgienii au “estaminets”. Nu 
poţi părăsi Bruxellesul fără să fi gustat din 
ciocolata belgiană, să fi mâncat gauffres şi 
de a savura o bere.
Francezii reprezintă întotdeauna pe belgieni 
ca pe nişte idioţi care au un accent ciudat şi 
folosesc cuvinte deşuete. Originea acestor 
glume pe seama belgienilor datează din 
perioada când belgienii veneau în număr 
mare în nordul Franţei să muncească în 
uzine şi erau comparaţi cu spărgătorii de 
grevă. Charles Baudelaire scria în 1864:  
“Toţi belgienii, fără excepţie au creierul 
gol” (Tous les Belges, sans exception ont 
le crâne vide). Şi belgienii răspund la aceste 
bancuri despre ei. În Franţa se foloseşte 
expresia “aller aux toilettes” în timp ce 
în Belgia se foloseşte “aller à toilette”(la 
singular) pentru că în Franţa trebuie să te 
duci în mai multe locuri pentru a găsi un 
WC curat.
Deşi Jacques Brel este de origine belgiană 
este considerat ca unul dintre cei mai mari 
reprezentanţi ai cântecului francez, care s-a 
remarcat ca autor compozitor şi interpret în 
anii de după război în micile cabarete din 
Paris, cu cântece ca “Nu mă părăsi”, “Când 
nu avem decât dragostea”. Se spune că 
cânta cu atâta pasiune că pierdea chiar 800 
de grame din greutate, de emoţii pe scenă.
După atâta ciocolată şi bere de toate 
sortimentele, ne-am luat valizele şi ne-
am prezentat la aeroport cu destinaţia 
Toronto. Cumpărasem bilete cu agenţia 
indiană Jet Airways, încă din ianuarie la 
preţul de $1300 de persoană cu escală la 
Bruxelles. Mare mi-a fost supărarea când 
am aflat că după o săptămână acelaşi 
bilet se vindea cu $900, dar mă consolam 
că aveam primele locuri din avion. I-am 
contactat în scris şi i-am întrebat daca ei 
au “price protection” dar m-au refuzat 
politicos. Ajunsă la aeroport mi s-a spus 
că biletul meu a fost vândut de două ori şi 
că pot pleca a doua zi. Le-am răspuns că 
nu voi pleca de acolo decât cu clasa întâi 
şi le-am cerut să îmi arate Convenţia de la 
Montreal, cu drepturile pasagerilor în caz 
de suprarezervare. Compania aeriană ne-a 
refuzat îmbarcarea dar ne-a dat un voucher 
compesator în valoare de $700 de persoană.
Şi aşa s-a terminat week-endul nostru cu 
această aventură dar cu un retur de lux în 
Canada. De acum încolo nu mai călătoresc 
fără copia după Convenţia de la Montreal.



6 Noiembrie * Nr.170 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.15

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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Nu te mira că mi-am închis porţile
şi am sculptat lângă zăvoare
şarpe şi crin.
Până aici vor veni drumurile tale
strigându-mă cu iarba fiarelor,
dar braţele
însetate de lujerul trupului tău
îmi vor fi legate până la sânge
cu funie şi sălcii.

N-am să pot să-ţi mai dărui
jumătatea de cheie
să vii la izvoarele mele
să-ţi logodeşti urmele
cu steaua copitei de cerb.

Din stejarul porţii

numai ploile
vor culege crinii,
iar şerpii vor coborî de pe lemn
cu trup de măcieş.

...şi vom căuta 
drumurile
şi pietrele
ne vor ieşi în 
cale.
Ne-om căuta 
stăruitor
şi străini
vom ridica din 
umeri.

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.

RĂSCRUCE

Campionul României la box, Rică Florescu (Rocky 
Floriano) face înscrieri pentru copii şi adulţi la propria 
sală de fitness şi box, situată în Mississauga, 4141 Dixie 
Rd, unde vă învaţă cum să vă aparati, să puneţi muşchi, să 
slăbiţi, să fiţi în cea mai bună formă.

                     416-875-5375

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!

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

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).

Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com

Servicii de emigrare pentru cei 
ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               imigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

TORONTO
CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI LA TORONTO

Va asteptam cu drag pe 1 Decembrie 
2014, ora 12,00 p.m. , la festivitatea 
de celebrare a Zilei Naţionale a 
României, organizată la Adunarea 
Legislativă a provinciei Ontario din 
Queen’s Park, Toronto, unde se vor 
intona imnurile de stat ale României 
şi Canadei şi se va ridica drapelul 
naţional al României în faţa clădirii 
parlamentului.

Antonella Marinescu,
Consul General

“A fi patriot nu e un merit, e o datorie. 
Numai cine nu socoate iubirea de ţara 
drept o datorie e in stare să se laude 
cu ea.” George Topârceanu  

Consulatul General al României la Toronto are plăcerea să 
vă invite la proiecţia filmului ,,Sunt o baba comunista,, joi, 
27 noiembrie 2014, de la ora 18.00, la Royal Cinema,608 
COLLEGE ST.,Toronto,ON, M6G 1B4. Pelicula 

regizorului STERE GULEA a 
fost realizată în anul 2013.
 La toate proiecţiile intrarea 
este liberă iar la finalul 
festivalului se va acorda 
un premiu pentru audienţă. 
Programul complet şi alte 
detalii organizatorice se pot citi 
pe site-ul oficial al festivalului 
www.eutorontofilmfest.ca.
ANTONELLA MARINESCU

Consul General



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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