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

watersofteners.c o m
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 11 ianuarie - Începutul propovăduirii Domnului * Sâmbătă 17 ianuarie - Sf. Cuv. Antonie cel Mare * Joi 22 ianuarie - Sf.Ap. Timotei *

$849

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.

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
22 Ianuarie 2015

Anul 9 - Nr.174
8 Ianuarie 2015

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

24 si 25 ianuarie

pag.14

INSTANTANEE DE LA 
REVELIOANELE DIN 

ONTARIO

De ZIUA FEMEII vă 
invităm la distracţie

Peste 4 ore de voie bună 
în compania marilor artişti.
Informaţii şi rezervări  în 
pagina 9.8 MARTIE 2015 - Kitchener

pag.2

pag.10

REVELION BANAT

REVELION ARTA

REVELION BLUE MOON
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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

KITCHENER

REVELION “ARTA”
Organizat  de asociaţia ARTA din Kitchener (au participat 300 de persoane)
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SIMONA CATRINA

Era indicat să scriu asta mai 
către Crăciun, dar n-am vrut să 
vă stric cheful, atunci. Aşa că 
am anticipat, fiindcă multe dintre 
Revelioanele noastre sunt cu totul 
altfel decât le-am planificat. Cel 
mai urât Revelion din viaţa mea, 
dacă vă puteţi imagina aşa ceva, 
a fost unul petrecut în Canada. 
Ne-a prins ambuteiajul sub un 
pod (pentru că toată lumea voia 
să ajungă în acelaşi loc, normal), 
iar iubitul meu de-atunci a fost 
foarte supărat. Nu pentru că n-am 
ajuns la Cascada Niagara, cum ne 
propuseserăm, ci pentru că şi-a 
amintit hodoronc-tronc de faptul 
că l-a părăsit nevastă-sa dintâi cu 
trei ani în urmă, taman cu vreo 
două luni înainte de Crăciun. 
Evident, l-am ţinut de mânuţă, 
să nu leşine, am felicitat-o pe 
nevastă-sa (numai în gând, ca să 
nu-i rănesc lui sentimentele) şi 
am petrecut un mirific Revelion 
care a început la 2.15 noaptea, 
oră la care în Canada toată lumea 
sforăie-n draci. M-a dus la un 
local care se cheamă Rain Forest 
şi imită jungla amazoniană, e plin 
de kitsch-uri agasante, am mâncat 
pizza, am băut un vin cumplit de 
roz şi m-am uitat la nişte maimuţe 
care se prefăceau că le plac la 
nebunie nişte copaci de plastic.

O amantă şi o boală cumplită
Cel mai frumos Revelion din 
viaţa mea fost cel la care iubitul 
meu n-a participat. Îmi spusese 
că e un bărbat divorţat şi, desigur 
n-am protestat, eram fericită că 
am apucat un om liber. M-am 

pavoazat ca o naşă, o tâmpită 
de prietenă de-a mea îmi spusese 
că aflase ea că iubitul meu are să 
mă ceară de nevastă. Ha, ha, ha! 
Ai grijă cum îţi alegi prietenele. 
El n-a venit, cum vă spuneam, 
avea foarte multă treabă acasă, 
nevasta lui nu-i dădea voie să 
socializeze cu alte femei. El 
spunea că jumătatea lui e o fiinţă 
oribilă – ca orice soţie, normal. Pe 
la Bobotează, l-am întrebat cum 
vine asta cu soţia care e fostă, 
dar brusc, de Revelion e deosebit 
de actuală. El a recunoscut, a 
spus că aşa este, ea e încă soţia 
lui, dar asta numai deoarece ea 
suferă de o boală incurabilă, 
denumită psoriasis, şi nu poate 
s-o părăsească de Revelion pe 
când ea suferă atât de adânc. E 
o maladie cumplită, se ştie. Cele 
mai frumoase Revelioane sunt 
cele care îţi aduc la uşă bărbaţii 
pe care nevestele lor îi cred pe 
cuvânt de onoare că de Anul Nou 
sunt de serviciu. Nu e atât de greu. 
Soţiile sunt ceva special, eu le-am 
respectat întotdeauna, în sensul 
că le-am spus: ”Da, soţii voştri 
au fost foarte sinceri, au spus 
că nu vor să facă Sărbătorile cu 
voi, deoarece sunteţi nesuferite, 
deoarece sunteţi înţepate, 
deoarece sunteţi cumplite”. De 
ce scriu în luna octombrie despre 
Revelioane? Pentru că niciodată 
nu e prea devreme. Pentru că 
Sărbătorile se planifică din vreme 
şi se pierd prematur.

Simona Catrina

Revelionul 
groazei, ce-
am vrut şi 
ce-am avut

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

Şcoala Publică de Limba Română
din Kitchener

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

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

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

Şcoala Românească - St. Louis Centres 
ofera cursuri gratuite în limba română 
pentru copiii comunităţii româneşti din 
zona Kitchener - Waterloo - Cambridge. 
Înscrierile sunt deschise pe întreg parcursul 
anului şcolar, acceptându-se elevi  cu 
vârste între 4 ani şi 14 ani (JK - GR.VIII). 
Cursurile şcolii noastre se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între 9:00am şi 11:30am în 
cadrul centrului - St. Louis Adult Learning 
and Continuing Education, 80 Young St. 
din Kitchener.

Activităţile şcolii noastre sunt diversificate, 
atractive şi interactive. Învăţând limba 
română oferim copiilor noştri şansa de 

a gândi creativ şi a se exprima mai uşor 
într-un mediu multilingvistic, încurajăm şi 
susţinem eforturile copiilor de a descoperi 
frumuseţea culturii româneşti şi totodata ne 
implicăm în valorificarea educaţiei lor.

Haideţi la şcoala noastră pentru a vă bucura 
de educaţie în limba română! Haideţi să 
descoperim împreună frumuseţea şi bogăţia 
limbii române, valorile literare, culturale şi 
istorice, precum şi varietatea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor româneşti!

Vă aşteptăm cu drag!
Prof.coordonator,

Stela Mureşan

Şcoala Românească
St. Louis Centres

din Kitchener
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Sfaturi pentru asigurarea 

familiei sau prietenilor ce 
vă vizitează în Canada

Dacă nu v-aţi gândit la asigurarea de 
călătorie pentru cei care vă vizitează 
în Canada, ar fi totuşi util, ca ea să fie 
cumpărată înainte de a părăsi ţara de 
origine, pentru că multe poliţe au o perioadă 
de aşteptare până intră în vigoare, odată 
cumpărate în Canada.

Iată de ce asigurarea de călătorie este 
necesară:
Asistenţa medicală pentru străini este 
costisitoare. Vizitatorii dvs. vor avea 
nevoie de cel puţin $50,000 asigurare 
pentru asistenţă medicală de urgenţă.
Aplicanţii pentru SuperVisa trebuie să fie 
asiguraţi.  Guvernul federal cere acestor 
aplicanţi, să aibă asigurare de sănătate, 
astfel: (1) un minim de $100,000, (2) 
valabilitate de cel puţin un an, şi (3) să fie 
obţinută de la o firmă canadiană.
Acest fel de asigurare, nu acoperă doar 
perioada de şedere în Canada. Poate 
deasemeni să acopere excursii în alte ţări, 
inclusiv SUA (în anumite condiţii).
Nu este doar pentru vizitatori.  Poate fi 
şi pentru noi imigranţi în Canada, care 
sunt în perioada de aşteptare a acoperirii 

provinciale, deasemeni, pentru canadienii 
a căror acoperire provinciala nu mai este 
valabilă.
Asigurarea este cuprinzătoare. Acoperire 
pentru fizioterapie, chiropractor, 
acupuncturist, şi alţi specialişti (când 
tratamentul este legat de urgenţa iniţială).
Aceste planuri pot acoperi condiţii medicale 
pre-existente stabile.           
Perioada asigurată este mai extinsă decât 
şederea în Canada. Vizitatorii sunt acoperiţi 
odată ce părăsesc ţara de domiciliu, şi se 
încheie la întoarcerea în ţara de origine. 
Aceste planuri pot fi acoperitoare şi în cazul 
practicării diferitelor sporturi de amatori.
Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispoziţie
                         519-781-2069
sau       EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea, Financial Security Advisor
Insurance Broker

Membru ADVOCIS

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

Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta USA. 
Pentru Ontario, reprezentantul acestei 
companii este Radu Secăşan. Ce înseamnă 
un reprezentant oficial ? Înseamnă că 
instalarea este gratuită. Beneficiază de 
instalare gratuită toţi acei care locuiesc 
în zona GTA, Mississauga, Oakville, 
Burlington, Hamilton, Stoney Creek, 
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, 
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo, 
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi 
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 32 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 36 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau 
la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune 
sau un meci de fotbal sau ştirile de la o 
anumită oră, doar trebuie să selectaţi 
emisiunea dorită din urmă cu până la 48 
de ore şi puteţi urmări emisiunea, o puteţi 
derula, revedea, opri sau derula peste 
reclame, pentru că pe telecomandă există 
funcţiile de player video. NU TREBUIE 
COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 
funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 

cantitate minimă 
aproximativă de 
60Gb pe lună 
pentru cazul 
când utilizatorul 
doreşte un minim de vizionare. Au fost 
întâlnite situaţii când clienţii noştri 
deţineau un internet de 20Mbps promis 
de compania de internet, dar la computer 
când s-a făcut un test de viteză la www.
speedtest.net s-a constatat că viteza 
internetului era mult sub această limită 
sau în unele cazuri ajungea să fie chiar 
sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet 
şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, este 
necesar conectarea unui router la modemul 
de internet. Aceste routere nu sunt necesare 
să facă parte din gama celor mai scumpe 
routere, dar trebuie menţionat faptul că 
există pe piaţă anumite routere care nu 
sunt compatibile cu aparatele noastre STB 
de recepţionare a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, GLOBAL SPORTS, 
GSP, LookPlus, NaşulTV, Antena 3, 
RomaniaTV, SportTv, MiniMax, Music 
Chanel, Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise prin 
satelit pe teritoriul continentului american 

şi-au încetat activitatea începând cu
1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV Cu ocazia Zilei Culturii Nationale, 
Consulatul General al României la Toronto 
şi Cenaclul „Nicapetre” (de pe langa 
revista Observatorul) au placerea sa vă 
invite joi, 15 ianuarie 2015, intre 6.00P.M.-
8.00P.M., la sediul consulatului, pentru a 
aniversa impreuna 165 de ani de la nasterea 
Luceafarului Poeziei Romanesti, Mihai 
Eminescu.

Programul cuprinde: muzica si poezie, 
lansari de carti si expozitie de pictura.

Cu aleasă consideraţie,
Antonella Marinescu,                                           

Consul General
Dumitru Popescu,          
Editor Observatorul             
Moderator al Cenaclului “Nicăpetre”

TORONTO

Mihai Eminescu 165 de ani
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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

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

• Cumpărări şi vînzări de case
• Investiţii comerciale si residentiale
• Închirieri imobiliare
• MORTGAGE-uri la cele mai bune rate PEAK REALTY LTD.

www.peakrealestate.com

REMUS CÎMPAN BSc, BA
Sales Representative

Cell: 519-635-6555 Office:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

Oferim un meniu diversificat şi pe gustul 
fiecăruia, pregătit cu meşteşug de bucătarii 
noştri:
- Supă de fazan şi raţă sălbatică
- Gulaş de căprioară cu pireu de cartofi şi 
salată de varză
- Friptură de pui şi cârnaţi
- Cozonac
Buna dispozitie va fi asigurată cu muzică 
pe toate gusturile de CmS Global 

Entertainment.
Preţul biletelor:
$20 pentru copii între 5 şi 12 ani
$40 pentru toate persoanele peste 12 ani

Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 519 219 0790
- Luca Lazar  519 578 6400
Vă aşteptăm cu drag.

“Asociatia Vulturul” va invită la

Cina Vânătorească
 pe data de 7 Februarie 2015, orele 18, la Polish Legion

(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)
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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



KITCHENER
Miercuri 7 ianuarie 2015, Grupul de Seniori din 
Kitchener au organizat masa anuală de Anul Nou. 
Fiecare s-a pregătit din timp cu preparate făcute 
în casă, dulciuri sau mâncare gătită, şi timp de 2 
ore au stat la poveşti, au mincat şi s-au pregătit 
sufleteşte pentru evenimentul mult aşteptat de 
duminică 11 ianuarie, Revelionul Pensionarilor.
Mulţumim lui Luminiţa Mironescu pentru 
micile cadouri oferite şi domnului Mike Ellis 
care a sponsorizat chiria pentru spaţiul unde s-a 
desfăşurat evenimentul de astăzi (la Kitchener 
Farmer’s Market). Vă aşteptăm în fiecare zi 
de miercuri la ora 12 la Întâlnirea Grupului de 
Pensionari Români din Kitchener.

MASA DE ANUL NOU A GRUPULUI DE 
SENIORI ROMÂNI DIN KITCHENER



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

TORONTO

REVELION “Blue Moon”
Organizat de Dan Ciobanita si Florin Olaru în Toronto la restaurant Borgata (au participat 500 de persoane)



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Excelentă! 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 această perioadă, 
pentru că la început de 2015 nu prea e bine 
pentru tine.
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: Afacerile sunt 
stimulate, relaţiile cu instituţiile financiare 
te favorizează.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Este o perioadă bună pentru 
investigaţii şi tratamente, în care totul 
merge uşor şi ai noroc de medici inspiraţi şi
pricepuţi. Dragoste: Ai mult farmec şi se 
poate să atragi câteva propuneri, dar ceva 
te opreşte să le dai curs. Financiar: Primeşti
suficienţi bani cât să-ţi achiţi toate dările şi
să-ţi permiţi şi o bucurie acum după anul 
nou.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai o formă de invidiat, care 
împleteşte vigoarea cu rezistenţa. Dragoste: 
Climatul este cam încordat şi sunt puţine 
şanse de relaxare. Financiar: Activităţile 
lucrative sunt satisfăcătoare, prestaţiile tale 
sunt bine remunerate şi, în plus, mai pică şi 
câte un bonus.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Oricât de favorabil ar părea acest 
început 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, iar instinctul te poartă drept 
către cele mai avantajoase situaţii.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Marte în casa pericolelor 
ascunse, prudenţa este sfântă. Dragoste: Te
bântuie amintirea trecutului sau îţi revine 
în atenţie o relaţie mai veche. 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: În prima lună a noului an ai 
grijă de tine, e rost de tensiuni care îţi pot 
afecta şi sănătatea. Dragoste: Puterea ta 
de seducţie stă în forţa cuvântului (scris 
sau vorbit) şi în inteligenţa cu care îţi pui 
la cale strategiile de învăluire. Financiar: 
Acesta pare să fie spaţiul celor mai mari 
realizări.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Este important să îţi dozezi 
bine forţele şi să încerci să te eliberezi de 
tensiuni. Dragoste: Dragostea pare să fie 
comoara cea mai de preţ a acestui început 
de an. Ai parte de seri romantice, în care 
cel drag îţi va oferi pe tavă tot ce îţi doreşti.
Financiar: Perioadă generoasă în bani.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Te prezinţi excelent: fizic 
puternic, moral şi mai şi, dar nu exagera 
după această vacanţă de iarnă. Dragoste: 
Farmec, bună dispoziţie, magnetism 
sexual - o mulţime de atuuri care te fac de 
nepreţuit în ochii sexului opus. Financiar: 
Perioadă deloc veselă pentru bani, ar trebui 
să mai reduci din cheltuieli.
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 drastic în relaţia 
ta cu partenerul. Financiar: O colaborare 
mai veche sau o intenţie de colaborare 
nefinalizată ar putea să revină în actualitate.
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: Te preocupă unele 
investiţii prin care confortul tău de acasă 
va creşte, dar ţine cont şi de aprobarea 
familiei.
PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Deocamdată eşti bine, dar 
oboseala şi stresul se acumulează. 
Dragoste: Ţinteşti sus, iar amorul doar de 
dragul amorului nu prea intră în socotelile 
tale actuale. Financiar: Dacă cineva îţi este 
dator, este vremea să-l mai tragi de mânecă, 
pentru că nu se va grăbi să-ţi înapoieze 
datoria de bună voie.
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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

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



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

CANADA - SONDAJ

Deşi niciunul din elementele oferite 
participanţilor n-a întrunit majoritatea, 
rezultatele sondajului au arătat schimbarea 
graduală produsă în Canada în ultima 
jumătate de secol, căci Carta Drepturilor şi 
Libertăţilor, adoptată în 1982, şi asigurarea 
medicală universală, introdusă în anii 
’60, s-au clasat pe primele două locuri, 
cu 25% şi respectiv 22% dintre voturi. 
La o oarecare distanţă, hocheiul şi istoria 
comună au urmat pe locurile trei şi patru, cu 
12 şi respectiv 11%. Frica de americanizare 
şi monarhia, elemente care în trecut erau 
considerate ca fiind  imensiuni importante 
ale unităţii canadiene, se găsesc acum în 
coada listei, obţinând voturile a doar 2% 
dintre respondenţi.
Sondajul a relevat şi existenţa unor 
diferenţe notabile între diferite grupuri 
demografice:tinerii (18-24 de ani) au 
plasat în cap de listă hocheiul şi sistemul 
de sănătate; francofonii au privilegiat 
respectul jurisdicţiilor provinciale şi 
perecuaţia, procentajul combinat al acestor 
două elemente de guvernanţă federală (14% 
şi 8%) depăşindu-l pe cel acordat Cartei 
Canadiene a Drepturilor şi Libertăţilor 
Fundamentale (20%). Multiculturalismul 
a fost de asemenea o alegere populară în 
rândul celor sub 35 de ani. Alături de hochei, 
el a relevat cea mai mare discrepanţă între 
alegerile tinerilor şi cele ale persoanelor 
peste 65 de ani.

Iată, în ordine, cum au clasat cei peste 1500 
de participanţi elementele care îi unesc pe 
canadieni:
■ Carta Canadiană a Drepturilor 
şi Libertăţilor - 25% (20% în rândul 
francofonilor). Carta reprezintă prima 
parte a Legii constituţionale din 1982, text 
fundamental al Constituţiei canadiene din 
17 aprilie 1982. Deşi la vremea respectivă 
Quebecul nu a sprijinit Carta şi Legea 
constituţională din care face parte, ea se 
aplică şi aici, deoarece toate provinciile 
canadiene sunt supuse Constituţiei.
■ Programul universal de îngrijiri 
medicale - 22% (13% printre francofoni). 
Artizanul acestui proiect, cel căruia îi 
datorăm conceptul unui regim complet de 
asigurare accesibil tuturor, care să acopere 
spitalizările şi serviciile medicale, finanţat 
şi administrat public, este Thomas Clement
„Tommy” Douglas (1904-1986), fost prim-
ministru în Saskatchewan şi primul şef 
federal al NPD.
■ Hocheiul - 12%
■ Istoria comună - 11%
■ Multiculturalismul - 9% (5% în rândul
francofonilor). Multiculturalismul a fost
adoptat ca politică oficială a Canadei în anii
‘70 şi ‘80. Principiul fundamental al acestei
ideologii este de a promova toleranţa şi
universalismul naturii umane, de a susţine
absenţa unei culturi dominante. Procentajul
mai mic înregistrat în rândul francofonilor

vizavi de acest element se poate
explica prin faptul că politica oficială a
Quebecului este interculturalismul.
■ Respectul jurisdicţiilor provinciale -
6% (14% în rândul francofonilor). Canada
este o federaţie descentralizată, în 
care provinciile asumă foarte multe 
responsabilităţi şi, ca urmare, dispun de 
puteri importante în domenii precum 
taxarea, educaţia, agricultura, resursele 
naturale non-regenerabile, imigraţia, etc. 
Istoria Canadei arată însă că încă de la 
înfiinţarea Confederaţiei, guvernul federal 
a manifestat o tendinţă centralizatoare, 
impietând adesea asupra domeniilor de 
competenţă provincială. Acest lucru a 
antrenat numeroase conflicte între Ottawa 
şi provincii, în special Quebec, de unde 
şi voturile mai numeroase în rândul 
francofonilor pentru respectul jurisdicţiilor 
provinciale ca element de unitate canadiană.
■ Bilingvismul - 4% (9% în rândul 
francofonilor). Procentul de 9% exprimat de 

respondenţii francofoni este interesant, căci 
în Quebec limba oficială este doar franceza. 
Mai mult decât atât, ea este componenta de
bază a identităţii quebecoase, întâietatea ei
(în raport cu engleza) fiind una dintre cele
trei valori fundamentale ale culturii şi 
societăţii de aici.
■ Perecuaţia - 4% (8% în rândul 
francofonilor). Perecuaţia este un program 
ce permite provinciilor canadiene mai puţin 
prospere să ofere rezidenţilor lor servicii 
publice comparabile celor din alte provincii, 
la rate de impozitare comparabile. În 
virtutea acestui program, Quebecul şi alte 5 
provincii - Maritimele, Manitoba şi Ontario 
- primesc un transfer de perecuaţie.
■ Reţeaua naţională de transport - 3%
■ Ameninţarea americanizării - 2%
■ Monarhia - 2%

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Ce îi uneşte pe canadieni?
Un sondaj dat publicităţii la începutul lunii iulie 2014, condus de LegerMarketing pentru 
Asociaţia de Studii Canadiene (www.acs-aec.ca), s-a oprit asupra valorilor care unesc 
canadienii de  a un capăt la altul al ţării. Respondenţii acestei anchete sociologice (în 
număr de 1509, dintre care 322 francofoni) au fost rugaţi să claseze 11 elemente în funcţie 
de aportul lor la unitatea canadiană.

Carta Canadiană a Drepturilor şi Libertăţilor şi sistemul universal de sănătate sunt 
elementele care îi unesc pe canadieni.



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 - Income Tax Preparer

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

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent
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REVELION “Banatul”
Organizat  de Centrul  Cultural Român Banatul din Kitchener (au participat 370 de persoane)
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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

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Peste pădure mi-ai suflat
Şi din lumină aluat,
Sus mi-ai ascuns pe 
policioară
Dărăb de foc fără de 
seară.

Îi vreau cuvântul de 
dospit
Şoptirea – luna-n vârf de 
schit –
Când eul vrea să mă 
cunoască
Mi-e aluatul iarăşi iască.

În tinda-mi gândului 

sărac
Te văd cu prima stea în 
ac.
Mă-nchipuiai flămând şi 
pâine
Când nu era nici ieri, nici 
mâine,

Nici răsărituri ce apun,
Ci numai unul ce-i Triun.
În plaiul tău nespus 
scripturii
Când m-ai gândit huceag 
pădurii?

Pe unde-am sângerat 

mohor
Întoarce-mi uşilor zăvor,
Noptărilor soroc amâni-i,
Dă-mi semn luminii – 
frântul pâinii

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.

Semnul Frângerii

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

Cu durere în suflet, familia 
îndoliată anunţă încetarea 
din viaţă în data de 4 
ianuarie 2015 la numai 54 
de ani a celui care a fost soţ, 
tată şi bunic Dan Goia din 
Kitchener. Lasă în urmă soţia 
Tatiana, copiii Andrei (cu 
Anya) şi Radu (cu Noelle), 
nepoţii Adrian şi Alex.
Dan va rămâne mereu în 
sufletul şi inima mamei 
Ileana, precum şi a surorii 
Lili, nepotului Alexandru, 
şi a celorlalţi membrii din 
familia lui, Ana şi Costel, 
Puiu (cu Eugenia), Dimitri, 
Tanya si Maxim.
Iar prietenii din Canada şi 

în special cei apropiaţi din 
Kitchener-Waterloo, nu-l vor 
uita niciodată.
Priveghiul va avea loc în 
Kitchener la Westmount 
Funeral Chapel (www.
westmountfuneralchapel.
com), luni 5 ianuarie de la 
ora 7 la 9, marţi 6 ianuarie 
de la 2 la 4 şi de la 7 la 9, 
slujba de înmormântare va 
avea loc miercuri 7 ianuarie 
la biserica ortodoxă “Sf.Ioan 
Botezătorul” din Kitchener,
2150 Bleams Rd. începând cu 
ora 11:30. Va fi înmormântat 
la cimitirul Williamsburg 
Cemetery din Kitchener.
Dumnezeu să-l ierte!

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

Leontin Dan 
Goia

1960-2015



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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