
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

* Duminică 20 decembrie - Înainteprăznuirea Naşterii Domnului * Joi 24 decembrie - Ajunul Crăciunului * Vineri 25 decembrie - Naşterea Domnului (Crăciunul) *

$825

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

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.

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
18 Decembrie 2014

Anul 8 - Nr.172
4 Decembrie 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

Sărbători fericite!

REVELIONUL PENSIONARILOR
Duminică 11 ianuarie 2015 - 2150 Bleams Rd,Kitchener,ora 4:00pm

Meniu complet. Muzică LIVE
Program artistic.
Tombolă şi cadouri la plecare.

Intrarea 15 dolari pentru pensionari. pag.10

CONCURS
Câştigă 2 bilete la

Hamilton Place Theatre
10 MacNab St S, Hamilton, 

ON L8P 4Y3
Duminică, 4 ianuarie 2015 ora 

2:30 PM pag.10

ZIUA 
NAŢIONALĂ 
A ROMÂNIEI 
LA TORONTO

pag.8

Kitchener
Vine Moş Crăciun

Oshawa
Petrecere de 
Crăciun

Aurora
Târgul de Crăciun

pag.4

pag.3

pag.3
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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
Românii din Hamilton şi împejurimi au 
sărbătorit Ziua Naţională a României 
duminică 30 noiembrie la Casa Română. Cu 
această ocazie am avut ca oaspeţi de seamă 
pe doamna Consul General Antonella 
Marinescu de la Consulatul General 
al României din Toronto şi pe domnul 
Dumitru Răchitan, Preşedintele Asociaţiei 
Culturale Române din Hamilton împreună 
cu familiile, oaspeţi care ne-au onorat cu 
prezenta alături de alţi circa 200 de invitaţi 
speciali la festivitatea noastră. Tot astăzi am 
sărbătorit şi ziua Sfântului Apostol Andrei, 
ocrotitorul României şi cel ce a răspândit 
creştinismul pe teritoriul ţării noastre. Ca 
la fiecare masă festivă la Casa Română, 
specialistele la bucătărie din Reuniunea 
Doamnelor au pregătit mâncare bună şi 
din belşug care a fost savurată de toţi cei 
prezenţi. Copiii şcolii de limba română au 
oferit un spectacol dedicat zilei României. 
Micuţii artişti au cântat şi au dansat pe scena 
Casei Române spre încântarea părinţilor, a 
bunicilor şi a noastră a tuturor. Mai mult 
chiar, de data asta spectacolul copiilor a 
putut fi urmărit de familiile şi prietenii lor 
din toata lumea, spectacolul fiind transmis în 
direct pe internet. La sfârşitul spectacolului, 
copii şi adulţi au încins o horă în cinstea 
Zilei României.
Iată că mai sunt doar câteva săptămâni şi 
vom sărbători Crăciunul şi Anul Nou dar nu 
înainte de a primi vizita lui Moş Crăciun la 
Casa Română duminică 21 decembrie când 
toţi copiii înscrişi pe lista lui Moş Crăciun 
vor primi daruri. La începutul anului viitor, 
duminică 25 ianuarie vom sărbători Ziua 
Unirii Principatelor Române cu o masă 
festivă la Casa Română. Vă invităm cu 
drag să participaţi alături de prietenii şi 
familia dumneavoastră la aceste evenimente 
româneşti la Casa Română din Hamilton.

George Popa,
Hamilton

Ziua Naţională a României sărbătorită la Hamilton
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

1 Decembrie, Ziua noastră 
naţională, ziua unităţii 
românilor. Este imposibil 
să ne imaginăm prin ce au 
trecut românii acelor zile la 
sfârşit de an 1918. 
 Sfârşitul războiului, 
destrămarea imperiilor, 
teama de politica marilor 
jucători la masa istoriei, a 
trasării şi retrasării graniţelor, 
sforile trase în spatele scenei 

publice şi rezultatele fericite 
pentru unii, dureroase pentru 
alţii. 
Recent, un politician local 
s-a referit la  Ziua Naţională 
a României ca Ziua 
Independenţei; l-am corectat, 
şi am spus, nu: Ziua Unităţii. 
Cu acea ocazie am realizat că 
cele mai multe ţări îşi serbează 
ziua naţionala cu ocazia 
dobândirii independenţei. 
Noi o serbăm cu ocazia 
unităţii. Şi românii 
sărbătoresc independenţa, 
dar iată, mai importantă este 
unirea şi spiritul unităţii. 

Nu numai noi, românii 
pribegi, sau mă rog, 
diaspornici simţim nevoia 
unităţii, ci şi cei mulţi, cei 
rămaşi acasă. Se vorbeşte că 
suntem dezbinaţi, că unde 
sunt doi români sunt trei 
bisericuţe. 
Cred că am scăpat de această 
ţară odată cu alegerile ce 
tocmai s-au consumat. La 
aproape 100 de ani de la unirea 
românilor întru teritoriu, a 
venit vremea să încercăm să 
ne unim şi în spirit, indiferent 
de unde ne-am afla. La mulţi 
ani Romania.

Ziua noastră
Naţională

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzeaza 
simbata la ora 12 la prinz si se reia luni la ora 12 si miercuri la ora 

9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)
RAUL DUDNIC, Toronto

dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

Care-i pătura cea mai agasantă, 
într-un spital de-al nostru? 
Bolnavii? Nuuu, ăştia au perfuzii 
şi-n buric. Perfuzii plătite din 
banii lor, că doar nu le dă spitalul, 
asta ar fi culmea să ai pretenţii 
la asemenea favoruri după ce-ai 
plătit taxe numai 48 de ani.

Doctorii? Nuuu, că au învăţat şase 
ani - plus trei ani stagiatura, plus 
patru ani rezidenţiatul, plus un 
an de culcat cu şeful, după caz. 
Asistentele? Nuuu, fiindcă au 
vrut să fie doctoriţe, dar au picat 
primele sub linie la Medicină 
(absolut toate, era o îngrămădeală 
sub linie care a umilit toată 
comunitatea de şobolani de la 
metrou), adică viaţa e ciufută, le-a 
tăiat macaroana înainte de izbânda 
academică. Infirmierele? Nuuu, 
că au leafă de mizerie, ceea ce e o 
ironie interesantă a soartei, având 
în vedere că mizeria face parte din 
fişa postului lor.
Bucătăresele? Nuuu, nu e vina lor 
că faci tu tratament cu Prednison şi 
n-ai voie nici o adiere de sare, deci 
ele trebuie să gătească ceva gen 
tocană din dopuri de plută cu sos 
de apă de la robinet. Vă mai propun 
o categorie, însă: aparţinătorii. Că 
acum nu se mai spune “vizitator”, 
se spune “aparţinător”, zici că ai 
internat acolo o butelie, nu un om.
Asta e o subdiviziune groaznică. 
Era nasol şi pe vremea aia cu 
orele de vizită, fiindcă trebuia să 

şpăguieşti sau să satisfaci cumva 
portarul, ca să te lase să intri la 
patru fără un sfert, când asaltul 
oficial începea la patru. Dar acum e 
vraişte. Aproape toţi pacienţii mai 
au câte cinci până la opt căpăţâni 
în jurul lor, în salon.

Parcă-s în bancul ăla cu Iţic pe 
patul de moarte, care se uită la 
familionul cocoşat deasupra 
horcăielii lui şi le spune bocitorilor: 
“Dacă staţi toţi grămadă pe 
mine, cine dracu mai are grijă de 
prăvălie?” M-am internat câteva 
zile. Când am intrat în salon, am 
văzut un pat unde credeam că s-a 
încins un meci de rugby. Bolnavul 
pălăvrăgea ceva despre cum a 
reuşit într-un final să facă pipi, 
după două zile de speranţe deşarte. 
Iar peste el stăteau aplecaţi vreo 
doişpe oameni, deci când intrai 
acolo vedeai, practic, o duzină de 
funduri deosebit de îngrijorate.

M-am tolănit în patul meu doldora 
de arcuri. Când a venit medicul, 
l-am întrebat dacă se poate face 
ceva cu cireada de aparţinători 
care aşteptau să crape nonagenarul 
senil, ca să-i ia banii. Domnul 
doctor mi-a spus că ar avea ac de 
cojocul lor, doar că în România 
există o lege tâmpită, care nu 
permite autopsia decât dacă 
oamenii sunt morţi.

Simona Catrina

Nelule, o mierleşti azi sau 
venim şi mâine?

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

OSHAWA

O singură dată pe an, Moşul se 
poate distra alături de toţi copiii. 
Prichindeii ştiu acest lucru şi au 
întotdeauna mari pretenţii de la 
el. Ca să fie sigur că toţi copiii 
vor primi atenţia cuvenită, Moşul 
va veni în alai cu Personaje de 

Poveste.
Vino la Petrecerea lui Moş 
Crăciun pregătit cu o poezie, un 
cântecel ... Moşul se va bucura 
să le asculte şi te va răsplăti cu 
siguranţă.
Atelierul lui Moş Crăciun se va 
deschide la ora 1:00pm pe data 
de 21 Decembrie cu:
1. Arts&Craft cu Ajutoarele lui 
Moş Crpciun
2. Pentru Pofticioşi: Zăpadă 

Dulce pe Băţ - Cotton Candy
3. Desene cu Sclipici – Glitter 
Tattoos cu Princess Elsa
4. Baloane Modelabile
5. Spectacol de Crăciun cu 
Actori şi Păpuşi
Moşul te roagă să îţi confirmi 
prezenţa până pe data de 14 
Decembrie la telefonul:
              905- 922 8006
sau E-mail:
 biserica@sfstefancelmare.com

Biserica Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie - Oshawa

Petrecerea De Crăciun

AURORA

Veniţi să ne bucurăm împreună 
de atmosfera pregătirilor de 
Crăciun! Vă oferim surprize, 
cadouri pentru cei dragi şi 
delicioase produse tradiţionale.
Pe parcursul a trei duminici 
consecutive 7, 14 şi 21 decembrie 
2014 între orele 1-3pm, vă 

oferim: prăjituri şi produse 
de post, fotografii, felicitări, 
crafturi făcute de copii, miere şi 
produse apicole, îmbrăcăminte 
şi accesorii, produse de sănătate 
şi îngrijire personală, produse 
tradiţionale de Crăciun, 
aranjamente florale de Crăciun, 

cozonaci, prăjituri, mezeluri şi 
multe altele. Pentru mai multe 
informaţii vizitaţi websiteul 
bisericii:
www.bisericaortodoxaaurora.com

Adresa bisericii: 33 Mosley St., 
Aurora, Ontario, L4G 1G8

Biserica Ortodoxă din Aurora organizează

TÎRGUL DE CRĂCIUN
a doua ediţie
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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 (de la 65ani) $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 2014 la Sala Mare - ORELE 7:00 PM – 3:00 AM

După 15 Decembrie 
biletele sunt

$75 si $50

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

CINA 
VÂNĂTORILOR

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

21 februarie 2015
ora 7pm

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

Preţul Biletelor:

- $35/persoană
         până la 31 Ianuarie

- $40/persoană
         din 1 Februarie
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită

KITCHENER

Pe data de 14 decembrie 2014, Asociaţia ARTA din Kitchener invită toate familiile cu 
copii din regiune la întâlnirea cu personajul principal al anului, cel mai iubit de cei mici, 
Moş Crăciun.
Moşul se va opri pe la noi în jur de ora 12:30 până la ora 14:30, în incinta şcolii franceze 
Cardinal Léger din Kitchener, The Country Way nr 345.
Fiecare copil va primi un mic cadou de la Moş Crăciun şi va participa la un spectacol  
festiv.
Nu uitaţi aparatul de fotografiat şi dacă copilul dvs. doreşte să recite o poezie, să cânte un 
cântec sau o colindă de Crăciun vă rog să ne anunţaţi. Intrarea este libera dar rezervarea 
este obligatorie.
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519.741-8395 Paulina sau 519-896-9545.

Vă aşteptăm în număr mare!

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

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

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

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

HAMILTON

Ziua Naţională a României
sărbătorită la Hamiltoncontinuare din pag.2
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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

KITCHENER

Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener, 
cu locaţia la nr. 184 Medison Ave.S.,vă 
invită să fim împreună rugători la Sfintele 
şi Dumnezeieştile Slujbe ce se vor oficia 
în fiecare duminică a lunii decembrie, 
începând cu ora 9:30 a.m.

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

Vă aşteptăm cu drag!

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

PROGRAMUL SLUJBELOR
PENTRU LUNA DECEMBRIE



4 Decembrie * Nr.172 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.7

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



Consulatul General al României 
la Toronto, prin doamna consul 
general Antonella Marinescu şi 
echipa consulară au organizat luni 
1 decembrie 2014 Ziua Naţională 
a României la Sala Kobayashi a 
Centrului Cultural Canadiano-
Japonez din Toronto. Pe lângă 
oficialităţile care au transmis un 
mesaj cu această ocazie, românii 
din întreaga provincie Ontario au 
susţinut un program artistic deosebit: 
Corala Armonia din Toronto condusă 
de domnul Medan, Grupul Folcloric 
Muzidava din Waterloo condus de 
Ion Damian, Rucsandra Seulean 
din Toronto, Grupul de dansuri 
ARTA din Hamilton şi Kitchener. 
Iar doamna Ionela Prodan din 
România, reprezentantul românilor 
de pretutindeni şi doamna Aura 
Urziceanu au prezentat un moment 
muzical de excepţie cu melodii 
cunoscute din repertoriul românesc.
Felicitări tuturor sponsorilor cât şi 
consulatului român pentru această 
seară deosebită! La mulţi ani 
România!

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI LA TORONTO

Foto: George Pal şi Radu Secăşan



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

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.
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

REVELIONUL PENSIONARILOR

                            Duminică 11 ianuarie 
                       2015, ora 4pm la Centrul 
               Cultural Românesc Banatul 
         din Kitchener (aceeaşi locaţie ca şi 
   anul trecut - 2150 Bleams Rd,Kitchener)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Ap.Petru şi Pavel”, Centrul Cultural Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor 
AREC-SOC, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţia

 a 
IV

-a

Capacitatea sălii pentru acest eveniment 
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 15 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 
50 de ani, pensionari de boala, anticipat, 
iar dacă unul din familie este pensionar şi 
soţul/soţia plăteşte $15)
- 100 dolari cine nu este pensionar
DIN PROGRAM:

-formatie LIVE de muzica de dans cu  
GILMARO

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
La plecare fiecare pensionar va primi 
un cadou. Pensionarilor din Kitchener 
si Waterloo care nu au cu ce ajunge 
la eveniment li se vor asigura gratuit 

transportul.
Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 
susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 250 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 
informaţii suplimentare şi rezervări de 

bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.

REVELIONUL
PENSIONARILOR

519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

HAMILTON
CONCURS - Câştigă 2 bilete la

Pentru a intra în acest concurs trebuie trimis 
un email cu titlul CONCURS, pe adresa 
redacţiei (redactia@agendaromaneasca.com) 
cu numele complet, telefon şi răspunsul la 
întrebarea:
“Despre ce fluviu este vorba în titlul 
faimosului vals al lui Johann Strauss II ?”.
Câştigătorul celor 2 bilete va fi ales prin 
tragere la sorţi şi anunţat în ediţia Agendei 
Româneşti din 18 decembrie 2014. Biletele 
vor fi transmise prin Canada Post la adresa 
câştigătorului pe care îl vom contacta 
la telefonul din email. Concursul este 
sponsorizat de organizatorii spectacolului 
Salute to Vienna, www.glatzconcerts.com

Hamilton Place Theatre
10 MacNab St S, Hamilton, ON L8P 4Y3

Duminică, 4 ianuarie 2015 ora 2:30 PM

S-au pus in vinzare biletele pentru  
Revelionul 2015 de la Campul Romanesc
•Îţi este dor de un Revelion Românesc 
Tradiţional dar Modern în acelaşi timp? 
•Doreşti un meniu bogat specific care este 
servit până dimineaţă la 4/5 am, când se 
serveşte vestita ciorbă de potroace ...”ca 
să ne dregem”??!
•Doreşti o seara unde să dansăm toată 
noaptea, atât cât ne face plăcere şi cât 
ne ţin puterile până ne prind zorile de 1 
Ianuarie ?
•Îţi este dor de tradiţionalele obiceuri 
româneşti, PLUGUŞORUL, CAPRA, 
SORCOVA  JOCUL MĂŞTILOR şi de 
costumele populare  autentice.
•Doreşti să dansezi pe ritmuri de muzică 
românească de petrecere dar în egală 
măsură şi pe ritmurile ultimelor hit-uri 
internaţionale într-o ambianţă care îţi 
aminteşte de cluburi moderne, cu un 

sistem audio/video şi efecte de lumini şi 
lasere demne de toată invidia care pentru 
o noapte te face să simţi că eşti într-una 
dintre cele mai moderne venues ?
•Doreşti o locaţie privată cu parcare 
gratuită dar totodată şi o sală recent 
renovată şi decorată în mod festiv pentru 
aceasta noapte de la cumpăna dintre ani 
care-i va surprinde în mod plăcut şi pe cei 
mai pretenţioşi clienţi ? 
•Daca ai răspuns DA la toate aceste 
întrebări retorice atunci vino să petreci 
alături de DJ ConneXRo şi invitaţii 
acestuia.
ASOCIAŢIA CULTURAL ROMÂNĂ-
CAMPUL ROMÂNESC  pregătesc 
pentru tine anul acesta cel mai potrivit 
REVELION 2014-2015  CARE ÎNCEPE 
LA ORA 8:00 PM
OPEN BAR (băutura inclusă)
Un bar asortat cu diverse brand-uri de 

lichior, vin, bere, băuturi spirtoase şi o 
sticla de ŞAMPANIE la fiecare masă.
MENIUL CULINAR cuprinde :
-Platouri asortate cu brânzeturi, mezeluri 
şi vegetale, 
-Meniul mai cuprinde: sarmale cu 
smântână, friptură de vită, pui şi cârnaţi 
-Desertul şi Ciorba de potroace din 
dimineaţa de Sfântul Vasile vor încheia 
meniul nostru.
Costul biletului va fi $120.00 per adult şi 
$60.00 copii 6-14 ani
Biletele trebue cumpărate înainte,  locuri 
limitate
Persoane de contact 
Kitchner :  Mircea  Iliescu  519-496-4101
Hamilton :  Alex Colceriu 905-575-5048
Toronto/Mississauga : Dumitru Rachitan 
905-265-9884
Mai multe informaţii puteţi gasi la www.
campulromanesc.ca

Asociaţia Culturală Română de la Hamilton, Ontario organizează la Câmpul Românesc

REVELIONUL ROMÂNESC - 2015



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Traversezi o perioadă dinamică şi plină de
forţă, condimentată cu mult optimism 
şi umor. Dragoste:Marte în Leu îţi cere 
adrenalină. Vrea aventură, dragoste, sex şi 
distracţii. Financiar: Speculează cât poţi în 
această perioadă.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Îţi faci rău cu propria-ţi mână, în 
condiţiile în care Saturn din casa sănătăţii 
abia aşteptă să laşi garda jos că să te taxeze.
Dragoste: Temperamentul tinde să o ia 
razna, iar după o tură de excese survine 
regresul. Financiar: Relaţiile cu instituţiile
financiare te favorizează.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma banalele simptome 
de boală în motiv de ipohondrie şi grijă 
exagerată. Dragoste: Ai mult farmec şi 
se poate să atragi câteva propuneri, dar 
ceva te opreşte să le dai curs. Financiar: 
Activităţile lucrative sunt satisfăcătoare, 
prestaţiile tale sunt bine remunerate şi, în 
plus, mai pică şi câte un cadou.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Este o perioadă bună pentru 
investigaţii şi tratamente, în care totul 
merge uşor şi ai noroc de medici inspiraţi 
şi pricepuţi. Dragoste: Climatul este cam 
încordat şi sunt puţine şanse de relaxare. 
Financiar: Primeşti suficienţi bani cât să-ţi 
achiţi toate dările.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Oricât de favorabilă ar părea 
acest sfârşit de an, totuşi, nu risca. 
Dragoste: Toate porţile îţi sunt deschise 
şi pe oricare dintre ele ai intra, poţi să 
găseşti fericirea. Îndrăzneşte! Financiar: 
Percepţiile îţi sunt atât de acute, încât simţi 
mirosul oportunităţii.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Marte în casa pericolelor 
ascunse, prudenţa este sfântă. Dragoste: 
Puterea ta de seducţie stă în forţa cuvântului
şi în inteligenţa cu care îţi pui la cale 
strategiile de învăluire. Financiar: Dacă ar 
fi să vorbim de afaceri şi investiţii, probabil 
că imobiliarele şi bunurile de patrimoniu ar
prevala în această perioadă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă de tine, e rost de tensiuni 
care îţi pot afecta şi sănătatea. Dragoste: 
Dragostea pare să fie comoara cea mai 
de preţ a acestui final de an. Ai parte de 
sărbători romantice, în care cel drag îţi va 
oferi pe tavă tot ce îţi doreşti. Financiar: 
Primeşti o sumă de bani exact când ai 
nevoie.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Este important să îţi dozezi 
bine forţele şi să încerci să te eliberezi de 
tensiuni. Dragoste: Te bântuie amintirea 
trecutului sau îţi revine în atenţie o relaţie 
mai veche. Financiar: Perioadă generoasă 
în bani şi cadouri. Afacerile merg exact ca 
la carte.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Te prezinţi excelent: fizic 
puternic, moral şi mai şi, dar nu exagera 
cu alcoolul. Dragoste: Farmec, bună 
dispoziţie, eleganţă, magnetism sexual - o 
mulţime de atuuri care te fac de nepreţuit 
în ochii sexului opus. Financiar: Perioadă 
deloc veselă pentru bani.

CAPRICORN(22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Imunitatea este scăzută, bolile 
pot apărea mai uşor. Dragoste: Suferinţa, 
decepţia, chiar şi despărţirile pot face parte 
din peisaj, dar poate e vorba doar de nevoia 
de a schimba ceva. Financiar: Situaţia se 
prezintă cam îngrijorător.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai o inclinaţie către excese care 
poate antrena diverse neplăceri. Dragoste: 
Pot apărea probleme majore în relaţia pe 
care o ai, datorită tendinţei tale de a critica 
excesiv. Financiar: Nu se produc tranzite 
semnificative care să-ţi influenţeze situaţia.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Deocamdată eşti bine, dar 
oboseala şi stresul se acumulează. Dragoste: 
Venus tranzitează zodia Săgetătorului şi 
pot apărea probleme cu partenerul de viaţă.
Financiar: Banii vin, dar vin numai din 
muncă, din acele eforturi care te consumă,
aşa că gândeşte-te de două ori înainte de a-i 
risipi în stânga şi-n dreapta.
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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

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

KITCHENER
BISERICA “SFÂNTUL IOAN 

BOTEZĂTORUL”
2150 Bleams Road, Kitchener

ŞCOALA DUMINICALĂ
Iarna bate la uşă, iar sufletele noastre se 
umplu de căldură şi fericire în aşteptarea 
Crăciunului.
Veţi spune că e prea devreme să vorbim 
despre Naşterea Domnului. Noi credem că e 
timpul să chemăm copiii la repetiţiile pentru 
serbarea de Crăciun, care va avea loc pe data 
de 27 decembrie 2014.
În fiecare duminică începând cu ora 10.00 
AM copiii sunt aşteptaţi să primească roluri 
în scenetă, poezii, colinde şi la repetiţii.
De asemeni vom confecţiona ornamente 
pentru scenă şi pentru brăduţ.
Vă aşteptăm cu mult drag!

Colectivul Şcolii Duminicale

WATERLOO

Northfield Plumbing este noul 
business deschis de Beni Fărcaş în zona 
Kitchener, Waterloo şi Cambridge.
Ca şi Licenced PLUMBER oferă 
servicii la cele mai avantajoase preţuri.
Dacă aveţi nevoie de finish basement, 
water softener, reverse osmosis (sistem 
pentru curăţarea apei de băut) linie 
de apă la frigider, instalarea maşinii 
de spălat haine, instalarea maşinii de 
spălat vase şi orice fel de instalaţie 
de apă nu ezitati să sunaţi pentru o 
evaluare gratuită.

Beni Fărcaş
519 404 3413

UN NOU BUSINESS

WATERLOO
Invitaţie la

CONFERINŢA DE 
PROFETOLOGIE 

BIBLICĂ
În perioada 12-14 Decembrie, Biserica 
Harul are ca invitat pe Dr. Jimmy 
deYoung Jr., unul dintre cei mai 
renumiţi profesori de Profetologie 
Biblică din SUA. Programele lui 
sunt transmise zilnic la peste 2000 
de posturi de TV şi Radio de pe 
Continentul American. El va avea o 
serie de conferinţe la Biserica Harul, 
223 Hartwood Ave, Waterloo – în 
cadrul Bisericii Glen Acres.
Participarea este gratuită.
Programul şi temele abordate le găsiţi 
accesând ww.bisericaharulwaterloo.
wordpress.com/

Lecţii de 
vioară
pentru începători

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



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
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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

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

Şcoala Publică de Limba Română 
din Kitchener

Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 9:00-11:30 AM, iar 
înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar. Adresa: Forest Heights Institute, 255 
Fischer Hallman Road, Kitchener. Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519-749-2297 
sau trimiteţi email la
                                               admscro@yahoo.com
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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
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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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Croaţia,
prin ochii unui călător pătimaş

Auzisem de Croaţia, ţara cu 1138 de insule 
şi cu un litoral de 700 km lungime ca fiind un 
paradis adriatic cu plajele leneşe şi pietroase 
cu parfum de rozmarin şi levănţică, un 
peisaj arid, stâncos şi selenar.  Am străbătut  
coasta dalmaţiana din Muntenegru până la 
Veneţia. A fost interesant dar nu ca să mă 
întorc anual acolo. În primul rând plaja 
lor este stâncoasă, sau din beton,  foarte 
aglomerată, nu este genul meu de plaja, cu 
nisip fin şi mătăsos, dar este diferit şi place 
la unii. Ca să vă simţiţi bine la plajă nu 
uitaţi să vă aduceţi o mica saltea pentru a 
vă tolăni la soare iar în apă trebuie să aveţi 
neaparat pantofi de cauciuc ca să nu vă 
răniţi tălpile în pietre.
M-am îndrăgostit de Split, un oraş modern, 
surealist construit peste un oraş medival şi 
acesta aruncat peste un oraş antic. Centrul 
medieval al oraşului a fost construit pe 
ruinele palatului lui Diocleţian (284-305). 
Este primul împărat roman care şi-a dorit la 
pensie să trăiască aici. Până şi romanii aveau 
noţiunea de pensie şi bucuria de a o trăi! 
Aici poţi întâlni câţiva oameni deghizaţi în 
romani pentru amatorii de fotografii şi poţi 
asista şi la bătăi între gladiatori. Este un 
oraş unic, un centru de oraş construit într-
un palat magnific. Parcă traversezi în timp 
şi te amesteci între stiluri arhitecturale, 
vezi o coloană romană pierdută într-un 
colţ de clădire, o arcă înfiptă într-o faţadă. 
Deodată, fără să te aştepţi dai peste un sfinx. 
Este o adevărată minune a patriomoniului 
universal. Vezi clădiri modeste cu câteva 
bucăţi din fostul palat, o coloană corintică 
aici, câteva sculpturi acolo. Splitul este de 
o frumuseţe şi de un farmec deosebit, o 
călătorie în timp, palatul transpiră de istorie, 
la fiecare invazie s-a reconstituit pe ruinele 
respective. Trebuie neaparat să vizitaţi 
fundaţiile palatului unde au loc adesea 
expoziţii temporare. Este istorie în fiecare 
piatra, fiecare dală, fiecare zid de acolo, un 
muzeu locuit. Nu am văzut niciodată un 
amestec de stiluri în acelaşi loc.
Mauzoleul lui Diocleţian, răzbunarea 
istoriei, el care i-a martirizat pe creştini, a 
fost transformat într-o mica catedrală, cea 
mai mică din Europa.
Hvar, o mică insulă croată este un fel de 
Saint Tropez croat, un loc de întâlnire a 
stelelor din Hollywood, cu cea mai scumpă 

plajă din Croaţia. La Opatija peninsula 
Istria există duşuri şi toalete gratuite pe 
plajă, în timp ce pe plajele din oraşul Hvar 
nu există aşa ceva.
Dubrovnik
A păşi pe zidurile cetăţii este a face o 
călătorie înapoi în timp şi a contempla 
nişte privelişti minunate. Cetatea a fost 
reconstruită şi încă se mai văd găuri de 
gloanţe şi diferitele culori ale acoperişurilor 
trădează această transformare.  Intrarea 
costă 15 euro iar studenţii au o reducere la 
prezentarea legitimaţiei de student. Trebuie 
vizitat devreme dimineaţa, înainte ca 
hoardele de turişti de pe vasele de croazieră 
să sosească sau după amiaza pentru a 
admira apusul soarelui, deşi totul se închide 
la ora 19:30. Nu uita să iei cu tine o sticlă 
cu apă şi să ai pantofi buni. Aici s-a filmat 
filmul Game of Thrones. Pentru a parcurge 
tot circuitul zidurilor, 2 km şi 266 de trepte 
îţi ia cam o oră şi jumate dar de acolo de 
sus poţi vedea oraşul din unghiuri diferite. 
În cetate sunt o mulţime de magazine cu 
preţuri exagerate. De sus, de pe zidurile 
cetăţii poţi admira silueta insulei Lokrum şi 
face fotografii fantastice. Ajuns pe Turnul 
Mincetta ai cele mai frumoase panorame.

În oraş sunt diferite magazine, prea multe 
care mutilează frumuseţea locului, pentru 
turişti, cu preţuri prohibitive, de exemplu 
un vas din ceramică costa 50 de euro, puţin 
scump nu-i aşa!
Din nefericire pe traseul turistic nu există 
nici un panou sau plăci informative pentru 
turişti, trebuie să închiriaţi un ghid audio 

şi asta înseamna alţi bani sau 
aduceţi-vă de acasă un ghid 
turistic. Vizitând oraşul vechi 
eşti pur şi simplu hărţuit de 
proprietarii restaurantelor, 
care te opresc şi te îmbie să 
intri în restaurantul lor.
Dubrovnik este un oraş 
romantic, cu negustori 
îmbrăcaţi în costume 
tradiţionale, străzi mici şi 
întortochiate, străzi paralele, 
perpendiculare, dezordonate, 
strâmte, cu rufele la uscat 
deasupra capului şi un labirint 
de scări. Din octombrie 1991 
până în iulie 1992 oraşul a 

suferit bombardamente intense, care l-au 
desfigurat şi a făcut sute de victime. Oraşul 
este vara sufocat de turişti. După mine mai 
interesant este orasul Korcula, la 2 ore 
de Dubronvnik. Oraşul este plin de pisici 
sălbatice. Începeţi traseul de la Placa, strada 
principală şi de acolo porniţi în căutarea 
palatelor, bisericilor, mânăstirilor. Acest 
oraş are un rafinament de arhitectură de 
inspiraţie veneţiană şi slavă. Dubrovnik 
este un oraş muzeu, intraţi în biserici care 
sunt gratuite pentru a constata diversitatea 
stilurilor. Primul lucru pe care îl vezi când 
intri în Dubrovnik este Fântâna Onofrian, 
construită în 1438 cu apă potabilă, loc 
de întâlnire pentru cântăreţi ambulanţi şi 
cerşetori. Este de altfel singurul lucru gratuit 
în Dubrovnik. Nu cumpăraţi suveniruri din 
Dubrovnick fiind cel mai scump oraş al 

Croaţiei, preturile sunt duble sau 
chiar triple.
Orasul Zadar mi-a rămas în minte 
prin impresionanta orgă marină, o 
experienţă unica care depinde de 
mărimea şi amplitudinea valurilor 
din ziua respectivp. Parcp faci 
parte dintr-un vis frumos. Orga 
a fost creată de arhitectul Nikola 
Basic, un instument făcut de mâna 
omului care lucrează cu forţele 
naturii. Câteodată ţi se pare că 
auzi ţipete de balene. Lângă parcul 
roman se află o poartă antică 
din timpul Imperiului Roman şi 
urme de ziduri. Oraşul este un 
mic muzeu roman în aer liber. O 
altă poartă construită în 1543, 

un exemplu al artei veneţiene, în condiţie 
fabuloasă îţi deschide drumul spre mare. 
Poţi să îţi rezervi 2-3 ore în acest oraş, curat 
şi primitor. Vizitează cele 4 biserici vechi 
din oraş! Atenţie parkingul de lângă apă 
este scump, (10HRK pe oră). Zadarul a fost 
odată cel mai mare oraş îngrădit cu ziduri 
din hegemonia veneţiană. Oraşul este un 
paradis al amatorilor de arhitectură veche.
Lângă Zadar se află Parcul naţional Plitvie, 
cu o varietate de cascade. Încă din 1979 
parcul face parte din tezaurul UNESCO. 
Zadar este o altă alternativă liniştită la 
Dubrovnik.
Rovinj este unul din locurile mele preferate 
În Croaţia, un fel de mini Veneţia înconjurată 
de ape cristaline, cu un iz veneţian, dar cu 
preţuri abordabile. Casele au culori roz, 
galben cu mici terase ce dau spre mare.
În Istria se afla plantaţii de măslini, viţă 
de vie şi pomi fructiferi, mai ales piersici. 
Istria este renumită pentru uleiul de măsline 
care are un gust deosebit.
În drum spre Veneţia, ne-am oprit la 

Pula pentru a vizita 
un colosseum roman, 
construit în timpul lui 
Augustus (3BC-14AD) 
şi mărit în timpul lui 
Claudius. Este al şaselea 
amfiteatru din lume ca 
mărime şi care a adăpostit 
23.000 de spectatori şi 
are o vechime de 2000 
de ani, impresionant, 
nu! Biletul de intrare 
costa numai $8 pentru 
care poţi să hoinăreşti 
ca pe timpul romanilor 
şi să vizitezi şi micul 
muzeu de la subsol. Poţi 

petrece aici câteva ore bune. În oraş poţi 
să vizitezi şi Arcul de Triumf roman şi alte 
vestigii antice. Spre deosebire de Roma, nu 
esti atacat de vânzători sau de cei 400 falşi 
gladiatori.
Ceea ce îmi displace în Europa este 
obligativitatea vignietelor, pe care le 
cumperi în funcţie de durata călătoriilor. 
Sunt ţări ca Elveţia, unde nu poţi să cumperi 
decât o vignietă anuală, la un preţ destul 
de mare. În Croaţia nu aveţi nevoie de 
vignieta, autostrada se plăteşte în funcţie de 
numărul de kilometri dar toate autostrăzile 
au bariere unde se încasează o taxă. Este 
obligatoriu să purtaţi centurile de siguranţă 
şi să circulaţi cu farurile aprinse şi ziua. 
Parcările variază între 4-6 kuna pe oră iar 
parcatul ilegal îţi aduce o amenda de 1000 
de kuna. În Croaţia este greu de parcat şi 
toate parcările sunt cu plată.
Bucătăria croată este un amestec de 
bucătărie mediteraneană cu cea a Europei 
de Est. Merită încercat purcelul sau mielul 
la proţap, udate de vinuri din peninsula 
Peliesac. Se poate mânca peşte proaspăt 
şi fructe de mare, creveţi, calamari.  Mie 
îmi plac smochinele proaspete, pe care 
le-am găsit în stare sălbatică pe câmpuri. 
Prin oraşe mai vezi oameni care vând o 
smochină la preţul de un euro!
În mare, sunt decepţionată de Croaţia, o 
ţară civilizată dar cu preţuri exorbitante. O 
sticlă de apă minerală în Italia sau Austria 
costă 15 sau 20 de cenţi în timp ce în 
Croaţia costă 3 euro. Croaţia este scumpă 
chiar şi pentru localnici, mâncarea este 
scumpă, mai ales carnea. Croaţia este cea 
mai scumpă din cele 10 state ale comunităţii 
europene. Şi tarifele din campinguri sunt 
calibrate pentru nemţi, olandezi şi austrieci. 
Nu întâlniţi nici un croat în campinguri.

Salariul mediu al croaţilor este de 300 euro. 
Croaţii au o mentalitate dispreţuitoare faţă 
de europeni, oamenii nu sunt prea amabili, 
chiar dimpotrivă sunt reci.
Un plus de politeţe şi stil italian îl întâlniţi 
în peninsula Istria, gradul de civilizaţie şi 
amabilitate cresc când ajungi aproape de 
Italia.

În Croaţia cazările sunt scumpe atât la 
hoteluri cât şi la particulari. Un preţ mai 
bun îl găsiţi la particulari pentru o camera 
de închiriat, în croată este “Sobe”.
În concluzie, după părerea mea, Croaţia 
este o destinaţie turistică care merită să o 
vezi o dată în viaţă şi atât.

Paulina Popescu
Kitchener
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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

În business
de 15 ani

B
ef
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e
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er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Trei păstori de-ai runcului,
Vin să cânte Pruncului,
Florile dalbe,
Iar în braţe cu un miel,
E-un cioban mai mititel,
Florile dalbe.

Steaua de la oişte,
S-a oprit prin boişte,
Florile dalbe.
Vrea şi ea domnescul strai,
Ca magii-n veşmânt de crai,
Florile dalbe.

Iosif, moşul zorilor,
Dă colindătorilor,

Florile dalbe,
Din coşarcă darul bun,
Şi-un ‘’mulţi ani!’’ pentru Crăciun,
Florile dalbe.
Îngeri - şoapta inului,
Suflă umbră 
crinului,
Florile dalbe,

Pruncul 
doarme sub 
colind,
Maicii 
Domnului 
zâmbind,
Florile dalbe.

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.

FLORILE DALBE

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

La personalul salonului nostru se adaugă 
Daniela Iliescu, specializată în practicarea 
masajului. O persoană entuziastă, energică, 
cu o personalitate plăcută.
A absolvit cursurile de specialitate în 
Kitchener şi practică masajul la un înalt 
standard profesional.
Masajul ajută la diminuarea stresului fizic şi 
emoţional, reducerea durerilor, migrenelor, 

îmbunătăţirea circulaţiei sângelui, eliminarea 
toxinelor.
Iată ce relatează o clientă a Danielei : “Am 
avut onoarea să fiu clienta ei şi pot afirma 
că am fost tratată cu profesionalism şi după 
o oră am ieşit destinsă şi relaxată. A fost cel 
mai bun masaj de relaxare pe care l-am avut 
până acum.”
Vă aşteptăm cu drag!



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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