
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 1 martie - Duminica Ortodoxiei - prima Duminică din Postul Mare * Luni 9 martie - 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei *

$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.

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
12 Martie 2015

Anul 9 - Nr.177
26 Februarie 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

28 februarie şi 1 martie

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531
toll free:1-800-405-2299 ext.340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

sonia.mihalcea@brokerstrust.ca

ANGAJĂM
Zugravi cu experienţă (sau echipă de zugravi) pentru noi subdivizii.
Cei interesaţi trebuie să deţină propriul echipament, maşină 
proprie şi SIN. Info la 905-814-8629 de luni-vineri 7am-5pm.

La tombola inclusă în preţul biletului de la acest 
spectacol, cei prezenţi au şansa să câştige un 
televizor cu diagonala de 32” donat de KW Casa 
Realty (Cristina Pekurar din Kitchener)

8 Martie 2015 - în Kitchener

pag.6

VALENTINE’S DAY
în Kitchener

pag.8

În noaptea de 
sâmbătă spre 

duminică (8 martie 
2015), ora 02:00 va 
deveni ora 03:00. 

“Se va da ceasul cu o 
oră în faţă”. 

SE SCHIMBĂ CEASUL

GRAIUL ROMÂNESC
din Windsor organizează pe 7 Martie 2015  
BALUL MĂRŢIŞORULUI

Medicină Complementară
sâmbătă, 7 martie 2015, de la ora
12.00  conferinţă cu Alexandru Muşat,
din România

pag.4

pag.12

Aniversarea de 79 de ani
a Reuniunii Doamnelor din Hamilton pag.4
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

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

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

Sâmbătă, 14 februarie, Şcoala 
Publică de Limba Română din 
Kitchener a sărbătorit Ziua Familiei 
într-o atmosferă relaxantă la Muzeul 
din Kitchener. Expoziţia pe tema 
Egiptului a contribuit la îmbogăţirea 
cunoştinţelor şi a culturii despre 
civilizaţiile străvechi. Fiecare copil 
a avut pe mână o ştampilă/tatuaj cu 
simboluri egiptene.
La finalul întâlnirii, copiii au primit 
câte o atenţie şi o gustare din partea 
şcolii, după care au petrecut mai mult 
timp împreună explorând activităţile 
din camera de jocuri.
Vă aşteptăm cu drag la şcoala noastră 
în fiecare sâmbătă de la 9 la 11:30.

Ramona Fitero
Romanian Public School 

Coordinator
519-749-2297

admscro@yahoo.com

KITCHENER

Excursie la Muzeu
Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Prima aşezare a veneticilor 
europeni în Ontario a fost 
ridicată la St. Marie în 1639. 
După numai zece ani ea a 
fost abandonată deoarece 
locuitorii nu mai puteau face 
faţă atacurilor indienilor 
Iroquois, aliaţii englezilor şi 
inamicii francezilor. 
Prima capitală ontariană a fost 
la Niagara-on-the-Lake unde 
primul parlament ontarian 
şi-a ţinut prima şedinţă în aer 
liber în 1792. În 1796 capitala 
se mută la Toronto deoarece 
Niagara-on-the-Lake era 
prea aproape de graniţe şi 
în pericol de a fi invadată 
uşor de americani. Între 1840 
şi 1867 actualele provincii 
Ontario şi Quebec erau unite. 
Pe atunci ele se numeau 

Upper Canada şi Lower 
Canada. Iniţial capitala a fost 
la Kingston, dar mai târziu 
s-a mutat la Montreal. Şi mai 
târziu a alternat între Quebec 
City şi Toronto. Ulterior, la 
sugestia Reginei Victoria 
capitala s-a mutat la Ottawa. 
După crearea Confederaţiei 
cele două provincii s-au 
separat, Ottawa a rămas 
capital federală iar Toronto, 
respectiv Quebec City şi-au 
recăpătat statutul de capitale 
provinciale. 
Este, sau nu este Toronto cel 
mai multicultural oraş din 
lume? Asta cred teorontezii, 
cel puţin. În 1980 oficiul 
pentru Relaţii Culturale al 
Primăriei a făcut o declaraţie 
care numea Toronto drept cel 
mai multicultural oraş din 
lume. Declaraţia a stârnit un 
val de telefoane (noroc că nu  
exista Internetul şi Facebook-
ul pe vremea aceea) care 
contestau statutul de cel mai 
cel. 

E greu de stabilit 
multiculturalitatea unui oraş, 
cu toate astea, un studiu 
realizat de ONU în 2004 
stabileşte că Toronto este 
pe locul doi în ce priveşte 
numărul cetăţenilor născuşi 
în altă ţară. 
Locul întâi este ocupat de 
Miami datorită marelui 
număr de imigranţi cubanezi. 
Toronto are cea mai mare 
populaţie portugheză şi 
greacă din America de Nord, 
unele dintre cele mai mari 
populaţii chineze, filipineze, 
evreieşti, indiene şi italiene. 
În cifre, 51% dintre torontezi 
sunt născuţi în afara Canadei. 
48% vorbesc altă limbă decât 
engleza. 43% se consideră a fi 
minoritate vizibilă. 11% sunt 
de origine chineză şi 10 % 
din Asia de Sud. Pe unde ne 
situăm, noi, românii? Om trăi 
şi ne-om vedea în viitoarele 
statistici.

Capitale canadiene

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

Nu ştiu ce să cred despre 
campania asta, ”Litoralul 
pentru toţi”. Un zgomotos act 
de milostivire, care fascinează 
multe suflete naive. Le creează 
acces la mare celor care au 
mâncat un an de zile macaroane 
cu sos de roşii, ca să strângă 235 
de lei de persoană – atât costă 
şase nopţi la un hotel de două 
stele, în extrasezon, în cadrul 
campaniei susamintite. Ieftin ca 
braga, ce-i drept.

Pensionarii, prost-remuneraţii, 
studenţii şi alte categorii de 
turişti cu buzunarele întoarse 
pe dos lăcrimează de emoţie 
că, uite, statul s-a gândit la ei. 
Doar că, în acest caz, imensa 
generozitate guvernamentală 
are tot felul de găunoşenii. În 
primul rând, preţul înseamnă 
numai cazarea, nicio masă nu e 
inclusă. Hotelurile de două stele 
– cu câteva excepţii fericite – 
sunt nişte dărăpănături. Totul 
e jumulit, prăfuit, sărăcăcios. 
Eşti, într-adevăr, întâmpinat cu 
maximă politeţe de către gândacii 
din cameră,. Mai departe. 
De multe ori, în septembrie, 
vremea e mofluză. Vii cu copiii, 
ăştia răcesc imediat, cară-i la 
dispensar, constată că acolo au 
numai asistentă (doctorul tocmai 
a plecat la masă, ”că e şi el om”), 
ascultă sfaturi practice, fugi la 
farmacie, cumpără medicamente. 
Apa e rece ca o banchiză, intri 
ca să ai de unde ieşi ţipând de 

groază. Apoi, începe circul 
cu masa. Tu, ca adult, poţi să 
trăieşti o săptămână cu covrigi, 
hamsii dubitabile şi pepene. 
Dar dacă ţi-ai adus odraslele cu 
tine, situaţia se schimbă radical. 
Ăştia fac pântecăraie imediat, 
dacă se umflă de gogoşi prăjite 
într-un ulei care a fost prezent 
şi la inaugurarea staţiunii. Şi 
iar dispensar, iar asistentă, iar 
medicamente. La final de sejur, 
constaţi că ai cheltuit mai mult 
decât dacă te-ai fi încumetat 
să vii în buricul sezonului. 
Asta dacă totuşi ai avut aceşti 
bani. Dacă nu, se cheamă că 
ai petrecut un concediu de vis, 
ticsit de frustrări. Pentru că, orice 
mi-aţi spune, nu e un paradis 
să faci plajă pe cearşaf, printre 
şezlongurile altora, pentru că nu-
ţi permiţi să închiriezi şi tu unul. 
Să vezi cum copilul tău vrea să 
mănânce la restaurantul ăla mare 
şi plin de luminiţe, iar tu să nu 
ştii cum să-l mai păcăleşti că e 
un local infect, dă-l încolo, că au 
mâncare proastă şi n-au niciodată 
desert. Şi că n-ar fi mai bine să-i 
cumperi pufuleţi? Sunt şi oameni 
care s-au mulţumit toată viaţa cu 
puţin şi care pot savura o vacanţă 
chiar şi în condiţii de maximă 
austeritate financiară. Dar asta nu 
ne opreşte pe noi, ceilalţi, să ne 
gândim foarte serios cât de triste 
sunt discriminările generate de 
un sistem social debil.

Simona Catrina

Bucuriile şi 
umilinţele 
concediilor 

pentru săraci

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

KITCHENER

Consilierii oraşului Kitchener au aprobat bugetul 
pentru anul 2015. Astfel, după lungi dezbateri 
Property Tax a fost majorată doar cu 1.91% faţă 
de 2.25% cât s-a propus iniţial de către primăria 
Kitchener. Primăria Cambridge a mărit cu 2.72%  
Property Tax, iar primăria Waterloo cu 1.53%. 
Iniţial Region of Waterloo şi-a propus o mărire cu 
2.63%.
Revenind la rezidenţii din Kitchener, aceştia vor 

avea surpriza să constate că taxa pentru apă şi 
canalizare a fost majorată cu 9.9% faţă de anul 
trecut. Primăria Kitchener motivează această 
creştere ca fiind necesară pentru înlocuirea 
canalizării care este foarte veche; 44 de reparaţii  
au fost efectuate doar anul acesta în 2015, faţă de 
196 intervenţii în 2014. 
Mai multe informaţii la:

http://www.kitchener.ca/en/News

Taxe mărite la apă şi canalizare
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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

ANGELS SMILES

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

HAMILTON

Duminică 8 martie sărbătorim 79 de ani de 
la înfinţarea Reuniunii Doamnelor!
Programul este următorul:
10.30 – Sfânta Liturghie
12.30 – Serbare şi Masă Festivă la “Casa 

Română”
Adresa: 19 Murray St. West, Hamilton, ON
L8L 1B1

Toată lumea este binevenită!
Consiliul Parohial & Reuniunea Doamnelor

79 de ani
de la înfinţarea 

Reuniunii Doamnelor! oferă servicii de curăţire (cleaning) şi înălbire (whitening) a dinţilor.
Alte servicii oferite: SCALING, POLISHING AND FLOURIDE TREATMENT. 
SEALANTS, ORAL CANCER SCREENING,  SPORTGUARDS AND WHITENING.

Pentru clienţii care au asigurare se trimite nota de plată direct companiei de asigurare, iar 
pentru clienţii care nu au asigurare se oferă rate reduse. 
Pentru mai multe informaţii (în engleza, română şi spaniolă) contactaţi pe Ramona sau 
Angelica la 519-756-4537 sau  angelsmiles-dentalcare@hotmail.com

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Asigurarea personală 
de sănătate la pensie

Puţine companii extind 
asigurarea de sănătate 
de grup  pentru cei care 
părăsesc compania pentru a 
se pensiona, lăsând în grija 
noilor pensionari unele 
cheltuieli legate de sănătate.
Într-un moment ca acesta, 
devine obligatoriu să ştii ce 
acoperă planul provincial 
de sănătate, şi ce rămâne 
neasigurat din nevoile 
personale - şi ale familiei - 
de sănătate.
Mulţi oameni presupun 
că planul provincial de 
sănătate acoperă toate 
cheltuielile lor şi ale 
familiei, odată trecuţi de 65 
de ani.

În realitate nu este chiar 
aşa!  A avea  o asigurare 
personală, este o modalitate 
efectivă de a acoperi 
anumite servicii medicale.

Asigurarea medicală nu 
înseamnă numai acoperirea 
costului medicamentelor 
şi nu trebuie sa înceteze la 
pensie. Când o problemă 
neaşteptată de sănătate 
apare, costurile unor 
servicii, cum ar fi camera de 
spital privată, echipamente 
medicale, asistenta medi-
cală la domiciliu, servicii 
dentare, etc., toate acestea 
se adună, şi pot deveni 
o povară financiară 
apăsătoare.

Ştiaţi că?
Unul din cinci canadieni 
nu are asigurare de grup 
sau asigurare personală, 
şi nici economii pentru a 
acoperi cheltuielile în cazul 
unei probleme majore de 
sănătate! Mulţi oameni nu 
sunt, deci, pregătiţi pentru 
un astfel de eveniment 
major, neplăcut, neaşteptat. 
Asigurarea personală 
de sănătate poate ajuta 
la scăderea cheltuielilor 
neprevăzute şi, vă poate 

facilita aceste servicii de 
care totuşi aveţi nevoie.  
  Informându-vă  şi
pregătindu-vă din timp 
pentru aşa ceva, veţi 
avea liniştea şi resursele 
financiare pentru a 
vă concentra asupra 
îndeplinirii viselor şi 
dorinţelor mult aşteptate.

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

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “ÎNVIEREA DOMNULUI”, Hamilton, Ontario
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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

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 31 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 35 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
- vă oferim 35 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

TORONTO

Acordul în domeniul securităţii sociale 
între România şi Canada a intrat în vigoare 
la 1 noiembrie 2011.
Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, 
foştii asiguraţi ai sistemului public de 
pensii din România, rezidenţi pe teritoriul 
canadian, pot să se adreseze Service 
Canada în vederea depunerii dosarului 
pentru acordarea unor drepturi de pensie 
din România. Astfel, foştii asiguraţi români 
pot beneficia de drepturi de pensie conform 
normelor legislaţiei române şi legislaţiei 
canadiene.

Programele canadiene de pensii incluse 
în acest Acord sunt Canada Pension Plan 
şi pensia federală de bătrâneţe (Old Age 
Security). Pentru persoanele rezidente 
în provincia Québec, Acordul se aplică 
doar în ceea ce priveşte pensia federală 
de bătrâneţe (Old Age Security), restul 
beneficiilor făcând obiectul unui document 
juridic separat, aflat în curs de ratificare.

Informaţii despre modul de aplicare a 
Acordului pot fi găsite pe site-ul Service 
Canada la adresa http://www.servicecanada.
gc.ca/eng/isp/pub/ibfa/romania-i.shtml 
(Infosheet on the Agreement on Social 
Security between Canada and Romania).

De asemenea, formularele pentru 
constituirea dosarelor în vederea obţinerii 
drepturilor de pensie pot fi accesate la 
adresa http://www.servicecanada.gc.ca/
cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=list&
group=IBF&dept=sc&lt;=e (formularele: 
CAN/RO 204, CAN/RO 202, CAN/RO 
124, CAN/RO 203).

Pentru informaţii suplimentare, agenţia 

Service Canada poate fi contactată la 
adresa de internet: www.servicecanada.
gc.ca sau telefonic la numerele 1 800 
454-8731 sau 1 800 255-4786 (TTY) (din 
Canada sau Statele Unite) şi la +1-613-957-
1954 (din alte ţări), prin fax: +1-613-952-
8901 sau prin poştă la adresa International 
Operations, Service Canada, Ottawa, ON 
K1A 0L4, CANADA

În România, Casa Naţională de Pensii poate 
fi contactată la adresa
Str. Latina nr. 8, Sector 2, Bucuresti,
Telefon: 021/316.91.11; 08 00 826 727,
Site/Web: http://www.cnpas.org,
REGISTRATURA GENERALA -
Telefon: 021/316.28.94,
E-mail: petitii.sesizari@cnpas.org ; birou.
presa@cnpas.org

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, 
foştii asiguraţi ai sistemului public de 
pensii din România, rezidenţi pe teritoriul 
canadian, se vor putea adresa Service 
Canada în vederea depunerii dosarului 
pentru acordare unor drepturi de pensie din 
România. Astfel, foştii asiguraţi români pot 
beneficia de drepturi de pensie conform 
normelor legislaţiei române şi legislaţiei 
canadiene.

In cazul in care se solicita depunerea 
cererii prin mandatar in Romania, trebuie 
completate formularele canadiene 
echivalente cererii de pensionare, impreuna 
cu documentele doveditoare a stagiului de 
cotizare realizat in Canada.

(informaţii preluate de pe website-ul 
Consulatului General al României la 
Toronto)

Informaţii utile privind 
obţinerea drepturilor 

de PENSIE din 
România
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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

La tombola 
inclusă în preţul 

biletului de la 
acest spectacol, 
cei prezenţi au 

şansa să câştige 
un televizor cu 
diagonala de 
32” donat de 

KW Casa Realty 
(Cristina Pekurar 

din Kitchener)
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

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
CmS Global Entertainment şi publicaţia 
Agenda Românească au organizat în 14 
februarie 2015 petrecerea de Valentine’s Day 
la Chicago Pub în Kitchener. Toţi cei prezenţi 
(peste 130 de persoane) au dansat şi s-au 
distrat toată seara. Pentru suma de $35 fiecare 
persoană a beneficiat de mâncare, tombolă, 
prăjituri şi muzică de calitate şi pe toate 
gusturile. Distracţia s-a încheiat după miezul 
nopţii. Sponsorii serii de Valentine’s Day au fost 
Cristina Pekurar (KW Casa Realty) şi Simona 
Gagliostro (Urban Bride Boutique). Pentru cei 
care au lansat întrebarea “pe când următorul 
Party ?”, îi anunţăm pe această cale că aceiaşi 
organizatori au lansat deja invitaţia pentru Ziua 
Femeii care va avea loc în 8 Martie 2015 la 
Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener, 
unde vor susţine un concert LIVE cei mai mari 
artişti ai muzicii populare şi uşoare româneşti: 
Irina Loghin, Maria Dragomiroiu, Gheorghe 
Gheorghiu, Raoul, iar la orgă şi acordeon 
Gheorghe Tîrgovişteanu şi Paul Stângă. Şi 
la Ziua Femeii, organizatorii, oferă mâncare 
inclusă în preţul biletului, iar la tombola ce va 
avea loc în pauza spectacolului, cei prezenţi vor 
avea şansa să cîştige un televizor cu diagonala 
de 32” oferit de KW Casa Realty (Cristina 
Pekurar din Kitchener). Rezervaţi-vă biletele la 
519-594-1712 sau 519-241-2159.

Valentine’s Day
14 februarie 2015 - Kitchener



KITCHENER

Valentine’s Day
14 februarie 2015 - Kitchener
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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

Duminică 15 februarie 2015 a avut 
loc după slujba Sfintei Liturghii şi a 
Parastasului, prima Masă Comunitară 
a tinerei noastre comunităţi ortodoxe 
româneşti din Stoney Creek/ 
Hamilton. În pofida frigului polar 
de afara (-41 Celsius), peste 60 de 
persoane au participat la această 
acţiune a bisericii noastre ce a avut loc 
cu prilejul Pomenirii Morţilor - Moşii 
de Iarnă. Vreau să le mulţumesc atât 
celor care au participat cât şi celor 
care au organizat această acţiune 
(Comitetul Doamnelor & Consiliul 
Parohial). Vreau să anunţ că în 
fiecare duminică în biserica noastră 
fiinţează o mică Şcoală Duminicală 
unde copiii care participă, învaţă atât 
despre învăţăturile bisericii noastre 
cât şi despre tradiţiile şi obiceiurile 
noastre româneşti (confecţionatul 
mărţişoarelor, vopsitul ouălelor pentru 
Paşti, citesc basme din literatura 
noastra naţională).
Pentru că Postul Mare a început, vreau 
să vă anunţ că am stabilit să săvârşim 
Sfânta Taină a Maslului vineri 3 
aprilie 2015 de la ora 15. Până atunci 
vă aşteptăm în fiecare duminică la 
Sfânta Liturghie ce începe la ora 12 
(noon) în locaţia bisericii noastre: 
651 Hwy 8, Stoney Creek, Ontario, 
intersecţia Fruitland & Hwy8.

Părintele Ioan Rădulescu
647 330-2319

Biserica Ortodoxă Românească 
“Sfântul Nectarie”, Stoney Creek

STONEY CREEK

Prima Masă Comunitară
Biserica Ortodoxă Românească “Sfântul Nectarie”, Stoney Creek/Hamilton



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai perfectă, 
trebuie să iei măsuri: să mergi la medic, să 
urmezi un tratament, să îţi controlezi mai 
bine stilul de viaţă. Dragoste: Dragostea 
cere sacrificii, se ştie, dar tu nu prea eşti 
în stare să tolerezi orice de dragul celuilalt.
Financiar: Material, şansa este de partea ta.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj, 
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate. 
Dragoste: Ai tendinţa de a te aprinde mai 
lesne decât de obicei, lucru care dă din plin 
sare şi piper relaţiilor tale. Financiar: Banii 
sunt în strânsă legătură cu eforturile pe care 
le depui.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Excesele făcute cu bună ştiinţa 
lasă urme asupra sănătăţii tale. Dragoste: 
Parcă ai juca pe două fronturi, parcă ai iubi 
două persoane în acelaşi timp sau simţi 
ceva secret pentru o cu totul altă persoană 
decât partenerul oficial. Financiar: Eşti 
nevoit să calculezi atent fiecare bănuţ, 
pentru că nu se anunţă venituri mai bune, 
deci trebuie să te descurci cu ceea ce ai.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la serviciu lasă urme 
şi asupra sănătăţii. Dragoste: Farmecul 
personal te ajută în carieră şi în societate, 
dar nu şi în relaţiile de suflet sau, cel puţin, 
nu cât ţi-ai dori. Financiar: Dacă ai de gând 
să porneşti o afacere la care visezi demult, 
acum ar fi momentul ideal să-i dai startul.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Zona relaţională este hiper 
activă. Totul se petrece mai repede, mai 
intens, mai energic. Financiar: Climat 
avantajos privind investiţiile imobiliare, 
redecorările, reamenajările şi achiziţia 
obiectelor de folosinţă îndelungată.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viaţă activă, iar sănătatea 
depinde direct de energia pe care o investeşti 
în ceea ce faci. Dragoste: Priveşti mai mult 
în perspectivă decât la ceea ce se petrece 
acum în viaţa ta sentimentală. Financiar: 
Banii se acumulează greu, resimţi mai mult 
ca oricând presiunea aşteptării.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine 
în orarul de odihnă şi în obiceiurile 
alimentare. Dragoste: Perioadă norocoasă 
în iubire, primeşti din partea persoanei 
dragi multe dovezi de afecţiune şi dăruire. 
Financiar: Eşti de lăudat pentru felul 
înţelept în care îţi manipulezi bugetul.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Risc legat de contactul cu 
locurile aglomerate. Unde e înghesuiala 
şi lume pestriţă, sunt şi viruşi care se pot 
muta de la unii la alţii. Dragoste:Această 
perioadă este cea mai plăcută şi bogată în 
oferte. Financiar: Tot ce intră în cont e deja 
programat în detaliu pe lista de cheltuieli.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai atâta energie încât ai putea 
da şi la alţii, fără să resimţi vreun efect. 
Dragoste: Nu apare nimic care să dea peste 
cap armonia dintre parteneri şi simţi că 
aveţi mai mult timp să le faceţi pe toate pe 
îndelete. Financiar: Situaţia financiară e 
bună, nu ai motiv de îngrijorare.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate din trecut 
revine în actualitate, atrăgând atenţia că 
nu te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia la 
vremea respectivă. Dragoste: Iei taurul de 
coarne ca să aduci o schimbare în viaţa de 
cuplu. Financiar: Banii nu te bucură prea 
tare, ai avea nevoie de mai mult, dar n-ai 
de unde să-i primeşti.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Tot ce este hiper (colesterol, 
glicemie, tensiune, etc.) poate fi amplificat, 
iar graba şi nesăbuinţa por fi plătite scump. 
Dragoste: Dragostea nu trebuie lăsată în 
stand by, dacă vrei ceva anume, spune! 
Financiar: Este rost să primeşti cadouri sau 
să beneficiezi de favoruri materiale.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu curentul duce la răceală şi nu 
orice microb naşte infecţii. Informează-te! 
Dragoste: Apetitul sexual este atât de mare, 
încât ai nevoie de cineva cu antrenamentele 
la zi ca să ţi-l poată satisfacă! Financiar: 
Perioadă favorabilă carierei, cu precădere 
proiectelor colective şi relaţiilor cu firme 
mari.
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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

Deşi se 
vorbeşte
mult despre 
cosmetice,
puţini înţeleg 
ce înseamnă 
efectiv 
cosmetica.

Cosmetica este un termen care defineşte 
îngrijirea, menţinerea şi înfrumuseţarea 
corpului uman, precum şi întârzierea 
apariţiei semnelor bătrâneţii.
Cu toate că este o practică veche de mii 
de ani, de-abia în secolul XX cosmetica a 
devenit o profesie certificată. În unele ţări 
se vorbeşte acum de cosmetologie, pentru 
că dincolo de a fi o artă, cosmetica se 
bazează pe ştiinţă.
Cu ce se ocupă o cosmeticiană?
O cosmeticiană, sau o esteticiană,  este o 
persoană specializată în îngrijirea pielii, 
îngrijire care include, dar nu se limitează 
doar la, următoarele:
•           tratamente faciale
•           epilare
•           machiaj
•           alte servicii care necesită pregătire 
avansată

În plus, o cosmeticiană trebuie să ştie ce 
produse cosmetice să recomande clienţilor 
săi, fiindcă tratamentul pielii nu se opreşte 
în salon ci trebuie menţinut şi acasă.
Foarte important, orice cosmeticiană 
trebuie să aibă o certificare de la o şcoală 
de cosmetică acreditată.
Cu toate ştim cât de greu ne e să ne 
găsim pe cineva de încredere, o persoană 
profesionistă şi cu care se ne înţelegem 
bine atunci când mergem la un salon.
Vrei să găseşti toate acestea şi ceva în 
plus? Vino pentru o şedinţă de cosmetică 
la Alina’s Beauty Spa şi cu siguranţă vei 
reveni.
În acest salon nu vei găsi doar o 
cosmeticiană, ci o specialistă  şi o prietenă 
care pune frumuseţea şi sănătatea ta pe 
primul loc şi care te va ajuta să ai un aspect 
mai tânăr şi să te simţi mai bine cu ajutorul 
produselor disponibile în salon, dublate de 
o pregătire profesională de excepţie.

825 Weber Street East
(în cadrul la Royal Hair & Spa)

Kitchener N2H 1H6
226-978-2383

borta_alina@yahoo.ca

Queenstone Retirement Home

www.queenstonretirement.com

Oferim All Inclusive Service, adică 3 mese pe 
zi, snack-uri, curăţenie, spălat rufe şi asigurăm 
tratamentul medicamentos. Avem doctor de 
familie care vine odată pe lună pentru consultaţii, 
sau de câte ori este nevoie.

UN NOU BUSINESS
Alina’s Beauty Spa
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ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu şi 
Stelian George-Cosh
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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

KITCHENER

KITCHENER

va cânta pe 28 februarie solo cu 
orchestra de tineret (KW Youth 
Orchestra) la Centre in the Square în 
Kitchener. Este un concert de muzică 
clasica dar şi puţină comedie, (se va 

interpreta piesa Barber of Seville compusa de Rossini, Waltzing 
Cat, The Typewriter şi Fiddle-Faddle toate compuse de Leroy 
Anderson şi o piesa compusa de Wagner) piesa care o va interpreta 
Lavinia ca solistă se numeşte Symphonie Espagnole compusă de 
Eduard Lalo. Concertul va fi la ora 2 pm, iar biletele costa  $13 
pentru adulti şi $11 pentru copii. Se pot cumpăra la:
http://centreinthesquare.com/event/youth-orchestra-program/

Lavinia Vlad

CAMBRIDGE

Romanian Club - un website 
care aduce împreună şi 
promovează activităţile, 
acţiunile şi pasiunile  românilor 
de pe meleagurile canadiene.

Liliana Rusicior
Iniţiator Romanian Club

Cell: 416-418-0887

Hyundai Accent 2009 automatic 97,794km $6,997
Genesis sedan (luxury) auto, 70,981km, $14,991
Pontiac Montana, auto, 88,842km, $7500 SOLD
Santa Fe Gl, 2010, auto, 45,8834km, $13990
FORD Fusion 2010 auto, 79,649km, $10,990
Hyundai Elantra 2010, auto, 79,842km, $8990
Hyundai Sonata, auto, top of the line, (Navigatie) 
76,865km, $15,991
VW Jetta 2011 auto, 83034km, $9,298
Santa Fe, 2012, auto, 71,492, $16,492
Santa Fe, 2012, auto, 75,824, $16,992
Genesis Coupe, 2011, 57,824km,$15,991
Chev Cruze 2011, turbo, auto, 58,634km, $11,991
Sonata GLS, 2012, auto, 84,642km, $13,992
Elantra, auto, 2012, 48,927km, $11,498
Accent hatchback, auto, 2012, 70,079km, $10,948
Santa Fe, 2012, 72,865km, $15,792

Fiat 500 Sport, 2012,60,995km, $10,492
Ford Focus, 2012,auto, 77,498km, $11,495
Sonata Hybrid, 2012,auto, 59,994km, $17,992
Tucson, manual, 54,842, $16,992
Doua mazda 2, hatchback, 2013, 50,000km,$9,993 
each,
Elantra GLS, 2013, auto,  38,482km, $14,993
Elantra, auto 2013,50,882km, $12,993
Chev Cruze, turbo, 49,743km, $12,493
Elantra Gt ( hatchback) 2013, 51,560km, $14,993
Elantra sedan, 2013, 50,560, $12,993
Genesis Coupe, 2013, manual, 50,012, $19,993
Tucson, auto, 2014, 14,920km, $20,994

Vă invităm sâmbătă, 7 martie 2015, de la ora 12.00 până la ora 
14.00 la o conferinţă cu tema “Terapia prin culoare de recuperare 
şi menţinere a sănătăţii prin medicina energetica”.  Evenimentul  
va avea loc la “Downtown Community Center” (35B Weber St W, 
Kitchener, ON N2H 3Z1). Intrarea este gratuită, iar parcarea este 
disponibilă fără taxe, la St. Louis Adult Learning Centre (în spatele 
primăriei din Kitchener sau vis-à-vis de biserica St. Mary’s).  
Prezentator invitat:  Fizician inventator Alexandru Musat.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.spiridus.ro şi www.
cerebralhc.com sau scrieţi la scnegul@gmail.com.

USED CARS

Vă oferim aici la Cambridge 
Hyundai o gamă variată de Used 
Cars cu kilometrii puţini şi la 
preţuri competitive. Maşinile 
noastre sunt într-o formă 
excepţională.

Vă stăm la dispoziţie în fiecare 
zi inclusiv Sâmbăta. Dacă doriţi 
puteţi să luaţi maşina dorită şi s-o 
prezentaţi mecanicului d-voastră 
pentru a fi siguri că totul este în 
regulă. În aceste preţuri se include 

safety, Etest, numerele de circulaţie 
şi certificatul de înmatriculare. 
Maşinile sunt curăţate profesional 
înăuntru, afară, iar motorul este 
degresat. Am aici lista cu maşinile 
Used şi preţurile lor:

TOATE MAŞINILE VÂNDUTE DE NOI NU AU 
ACCIDENTE - VĂ VOM ARĂTA CARPROOF

KITCHENER

Începând cu data de 3 martie 2015, Denisa va deschide un nou 
business, Simply Delicious la piaţa agroalimentară din Kitchener 
(Kitchener Farmer’s Market). Orarul va fi conform programului 
pieţii Farmer’s Market, de marţi până sâmbătă. Printre produsele 
pe care le vor servi pe loc amintim: schnitzel cu pireu, gulash, 
pirogis, chevaps (mititei), breakfast cu peamal bacon, home fries, 
toast, oua. Pentru comenzi sunaţi la telefonul: (519) 590-6472, sau
la Email:     denisa.1989@hotmail.com 

UN NOU BUSINESS

Vă aştept aici la Cambridge Hyundai. Mă puteţi 
contacta la telefonul: 519-841-4250.

Nicolae Raiciu

Eveniment în
Medicina Complementară



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, 
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lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
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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
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
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

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

519-886-8824 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca
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Comori turistice în

BUFFALO

Paulina Popescu
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

Este sfârşit de ianuarie, zăpadă puţină şi 
drumurile curate, motive care ne încurajează 
la o escapadă într-un oraş american pe care 
l-am traversat de nenumărate ori dar l-am 
ignorat pe nedrept. Iată-ne la graniţă, unde 
suntem întrebaţi care este scopul vizitei 
noastre în USA. I-am răspuns că mergem 
la “shopping” pentru că nu m-ar fi crezut 
că îmi doream să am un week-end cultural. 
Răspunsul meu i s-a părut prea evaziv 
vameşului care ne-a întrebat la ce mall 
avem intenţia să mergem la cumpărături. 
Le-am răspuns că nu cunoaştem oraşul şi 
că o să ne informăm. Discuţia a continuat 
câteva minute dupa care ni s-a dat accesul 
să intrăm pe teritoriul USA. 
Ce plăcere să ajungi în USA atât de repede!
Oraşul Buffalo a fost  proiectat de tatăl 
arhitecturii peisagiste americane Frederick 
Law Olmsted. Opera lui Olmsted este 
remarcabilă, el creând sistemul de parcuri, 
o noutate pentru America, o încercare 
vizionară de a crea insule de linişte în 
tumultul unui oraş agitat şi aglomerat. 
Legat de o serie de şosele bucolice şi alei 
largi cu case impozante şi elegante, sistemul 
de parcuri din Buffalo rămâne o desfătare 
urbană. Olmsted a proiectat deasemenea şi 
Central Park din New York. Secolul trecut 
Buffalo a avut cei mai mulţi milionari pe 
cap de locuitor din USA.
Arhitectura oraşului este eclectică şi opera 
celor mai talentaţi arhitecţi americani. Dupa 
cum se spune în ziarul The New York Times 
oraşul Buffalo în sine este “un manual dintr-
un curs de cladiri de arhitectură modernă.”
Iată-ne în fostul oraş “Queen City”, unul 
din cele mai mari şi prospere oraşe situate 
pe lacul Erie între 1800 şi 1900. Oraşul este 
plin de istorie; preşedintele USA, William 
McKinley a fost împuşcat aici, Grover 
Cleveland a fost primarul oraşului înainte 
de a deveni preşedintele Americii iar Mark 
Twain şi F.Scott Fitzgerald au locuit în 
Buffalo o parte din viaţa lor.
Buffalo a fost primul oraş american care 
a avut străzile iluminate electric. În 1901 
oraşul Buffalo a găzduit expoziţia Pan-
Americană cunoscută şi sub numele de 
World Fair având ca temă electricitatea.
Dacă intenţionaţi să vizitaţi  acest oraş vara, 
nu uitaţi să vă luaţi bicicleta cu dvs pentru 
că Buffalo ocupă locul 14 în America în 
ceea ce priveşte folosirea bicicletei, ca 
mijloc de transport.

Vă prezint pe scurt câteva din obiectivele 
turistice care merită atenţia turistului.
Buffalo City Hall este o clădire impozantă 

construită în stilul Art Deco fiind a 
doua ca înălţime din oraş şi care pune 
în evidenţă elemente de design exterior 
extraordinare precum şi frize sculpturale 
detailate. A fost unul din cele mai scumpe 
proiecte de primării din America, 
construită în 1932. Luaţi liftul până 
la etajul 25 şi de acolo mai urcaţi 3 etaje 
pentru a admira panorama oraşului, puteţi 
vedea lacul Erie chiar şi cascada Niagara.  
Vizita este gratuită iar dacă doriţi să aveţi 
un ghid turistic, trebuie să fiţi acolo la ora 
12, de luni până sâmbătă.

Complexul H.H Richardson se remarcă 
prin culoarea roşie a cărămizilor, piatra 
roşie de Medina şi acoperişul din aramă, 
fiind construit de arhitectul Henry Hobson 
Richardson în 1870, în stilul renaşterii 
romanesque, fiind la origine un azil de 
nebuni - un loc prea frumos pentru a fi 
nebun. Guvernul american a investit $100 
milioane în reabilitarea cladirii.

Casa Darwin D. Martin este o capodoperă 
ahitecturală construită în 1904. Un tânăr 
arhitect F.L.Wright şi-a pus pecetea pe 
Buffalo proiectând şi construind case 
pentru bogătaşii de aici. Aceste case sunt 
acum deschise publicului.
Hotelul Lafayette a fost construit după 
planurile unei arhitecte, Louise Blanchard 
Bethune, ea fiind prima femeie care şi-a 
deschis biroul ei de arhitectură în 1881. În 
acest hotel au poposit preşedinţii Americii 
Woodrow Wilson şi Franklin Roosevelt, 
fiind unul dintre primele 11 hoteluri de lux 
din USA, când a fost inaugurat în 1904.

Centrul oraşului, un adevărat muzeu 
de arhitectură în aer liber este format din 
clădiri distinse care aparţin unor celebri 
arhitecţi americani: H.H.Richardson, Alder 
and Sullivan, D.H.Burnham şi Frank Lloyd 
Wright. Chiar şi colecţia de lifturi de grâne 
a devenit o icoană a modernismului care 
a stimulat  creaţia unor arhitecţi şi pictori. 
În Buffalo se află cea mai mare colecţie de 
silozuri din beton din lume care a inspirat 
formele rotunde ale mişcării Bauhaus, cea 
mai importantă şcoală de artă modernistă 
a secolului 20.  Aceste silozuri au fost 
convertite în cele mai înalte ziduri de 
escaladare din lume.
În inima oraşului Buffalo există un cartier 
numit Elmwood Village, cu prăvălioare, 
baruri, restaurante, un adevărat paradis 
pentru artişti. Arhitectura este dominată de 
stilul reginei Ana.

Cântăreţul şi scriitorul născut în Buffalo, 
Ani DiFranco a salvat de la demolare o 
biserică în stil gotic şi a creat Babeville, un 
loc pentru concerte şi galerii de artă.

Theodore Roosevelt Inaugural National 
Historic Site sau Wilcox Mansion este 
un muzeu în care am aflat multe lucruri 
din istoria USA, despre Expoziţia Pan 
Americană, am vizionat câteva filme şi 
am privit câteva expoziţii interactive. M-a 
amuzat faptul că puteai să te fotografiezi la 
biroul prezidenţial, “sa fii preşedinte pentru 
o zi” şi apoi să primeşti fotografia prin 
email acasă încorporată într-un anunţ de 
ziar de epocă. Aici se poate vizita camera în 
care cel de al 26-lea preşedinte al Americii 
a ţinut discursul inaugural. Preţul de intrare 
este $10 de persoană iar parcarea este 
gratuită.
În spatele parcului Delaware, cu ieşire la 
apa şi sălcii pletoase se afla Albrigth-Knox 
Art Gallery, cu opere ale artei moderne, 
în special americană, cu câteva lucrări 
impresioniste şi cubiste. Aici se află şi una 
dintre sculpturile lui Constantin Brincuşi, 
Domnişoara Pogany II, 1920. Preţul de 
intrare este $12 pentru muzeu şi $5 parcarea.
Dacă aveţi timp puteţi vizita Cimitirul 
Forest Lawn, unde se odihneşte al 13 lea 
preşedinte al Americii Millard Fillmore, 
Rick James. Unele din monumentele 
funerare sunt adevărate opere de artă.

Guaranty/Prudential Building este 
o atracţie în Buffalo, o capodoperă 
arhitecturală. Opriţi-vă şi admiraţi această 
clădire clasică, opera lui Louis H.Sullivan, 
inventatorul prototipului clădirii moderne 
de birouri, tatăl arhitecturii moderne 
americane, o clădire în totalitate construită 
din oţel în 1895, unul din primii zgârie-nori. 
A fost cumpărată de o firmă de avocaţi şi se 
poate vizita lobbyul. Motivele din teracotă 
exterioare sunt superbe.
Cele mai impunătoare clădiri din Buffalo 
le puteţi vizita pe aleea Delaware. Între 
1880 şi 1890 acest bulevard a fost paradisul 
clădirilor opulente şi a grădinilor elegante a 
celor 60 de milionari ai oraşului, bancheri 
şi industriaşi, care au locuit aici până la 
sfârşitul celui de al doilea război mondial. 
Una dintre aceste palate a lui S.Douglas 

Cornell avea şi un teatru privat. Arhitectul 
care a proiectat acest palat, Kent, a fost 
singurul rezident din Bufallo care şi-a 
pierdut viaţa pe Titanic. Corners Mansion 
avea o piscină interioara, cameră de jocuri, 
solarium. Interesant este că aceste palate au 
fost folosite numai de o generaţie.

Pentru iubitorii de teatru trebuie neaparat să 
vizitati Shea’s Performing Arts Center, unul 
dintre cele mai impunătoare săli de teatru 
din nordul Americii, inaugurată în 1926. De 
când şi-a deschis porţile, au urcat pe scena 
teatrului artişti de renume ca George Burns, 
Frank Sinatra, Bing Crosby. Sala se poate 
vizita în zilele când nu sunt spectacole 
iar biletul costă $8 dar rezervările trebuie 
făcute în prealabil sunând la 847-1410 
ext.184. Teatrul este o combinaţie de stiluri 
baroc şi rococo spaniol şi francez şi a fost 
conceput pentru a semăna cu clădirile 
operelor şi a palatelor din Europa secolului 
17 şi 18. La origine avea 4000 de locuri dar 
în urma renovărilor au mai rămas 3700 de 
locuri. Interiorul a fost conceput de Louis 
Comfort Tiffany, mobilierul provenind de 
la Marshall Field din Chicago iar lustrele 
de cristal din Cehoslovacia. Este un teatru 
clasic şi romantic în acelaşi timp. 

Din Buffalo înainte de a trece graniţa în 
Canada am aruncat o privire la cascada 
Niagara din partea americană. Peisajul 
a fost magic, o cetate de gheaţă din care 
ţişneşte legendara cascadă.
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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

Lemnul de nuc
e atât de scump
pentru că nici o tristeţe
nu ar putea
atât de adâncă să fie,
decât poate numai a 
Lui.
Lemnul de cireş
e atât de scump
pentru că numai el
auzind şoaptele 
îndrăgostiţilor
le cunoaşte-nfloritul 
în alb.
Oare nu

lemnul de cireş
ştie să cheme luna
pe numele ei mic?
Dar al meu?!

Tăietorul de lemne
va citi apusului de 
soare
scrisul de mână
zgâriat pe coajă ca pe 
său:
Cum de-ai purtat o 
viaţă întreagă
semnul lui Cain?
Rătăcitoare ţărână...

Rătăcitoareo,
unde-i cireşul, fratele 
tău?

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

Apartament 2 camere de vânzare, Bucureşti, Bd-ul Dacia, 
59, 20 mp, vedere sud-vest, et. 6/8, 1937, construcţie 
pe bile, izolaţie termică, centrală, cadastru, întăbulare, 
65000Euro, dzbarcea@hotmail.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.

UNDE E FRATELE TĂU?

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

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

Doamnă serioasă 57 ani caut
îngrijire de bătrâni sau copii 
LIVE IN. Informaţii la tel 905-320-0270.

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

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

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.

Domn văduv (61 ani,1.68m) doresc să cunosc 
o doamnă româncă, de vârstă apropiată, din 
zona Kitchener-Waterloo în vederea unei relaţii 
serioase. Contact: danbarsan@hotmail.com

“Astăzi, la botezul tău, o zi atât de 
însemnată pentru tine, vom planta 
un copac ca simbol al dragostei, 
fericirii, armoniei şi încrederii în 
mica noastră familie, acolo unde se 
află rădăcinile vieţii tale. Bine ai 
venit în viaţa noastră Gabriel ! ”

ANIVERSARe
Gabriel Francisc

Bartos
născut în 14 ianuarie 2015

în Toronto



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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