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

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 4 decembrie - Sf. M. Mc. Varvara * Marţi 6 decembrie - Sf.Ierarh Nicolae * Duminică 11 decembrie - Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832   /  519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie 
de computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 519-781-2929
  NOU !
   - Instalăm cauciucuri de iarnă
   - Instalăm Remote Starter
- Tinted Windshield - Geamuri Fumurii 

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

Următorul număr apare în
15 Decembrie 2016

Anul X - Nr.220
1 Decembrie 2016

TV Box Android
install, set up, maintenance
416-800-0832 / 519-594-1712

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Poze şi video incluse

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

pag.8

invitat special din România: AUREL MOGA

CORALA 
ARMONIA

Concertul de Colinde
17 decembrie 2016 pag.6

1 DECEMBRIE
LA MULŢI ANI ROMÂNIA

Transmisie LIVE
Serbarea de Crăciun
a Şcolii Româneşti

din Toronto pag.5

CORUL BIZANTIN
din Toronto

La bisericile româneşti din:
Kitchener, Mississauga, 
Scarborough, Toronto şi Aurora 

pag.4

ZIUA 
NAŢIONALĂ 
A ROMÂNIEI
Sărbătorită la bisericile româneşti 

Sf.Gheorghe din Toronto
şi

Sf.Ilie Tesviteanul din Schomberg

pag.5 şi 12
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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. SIMONA 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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Vrei să fim 
împreună 
la bine 
și la rău, 
până când 
zorii ne 

vor despărți?

La un moment dat, calculasem mental că mai 
aveam nevoie de vreo cinci săptămâni ca să ajung 
măcar în divizia logodnicelor, dar în derby-ul final 
am pierdut cu scor de maidan și-am retrogradat 
la categoria județ. Că iubitul meu mi-a zis așa: 
ori avem o relație cap-coadă (mai ales coadă, 
că de capuri era sătul), ori își va rezolva această 
problemă în altă parte. Am crezut că “altă parte” 
era la duș, cu o revistă-n față, dar la câteva zile 
după verdictul meu negativ, am văzut unde era 
altăpartele: la duș, cu o duduie emancipată din 
Regie. Chiar ea mi-a adus la cunoștință că, de-
acum încolo, ce-a fost al meu (sau mai precis ce 
n-a fost niciodată al meu) intră în custodia ei.

Am plâns de-aveam cârcei în cărnița de pe coaste, 
batistele chinezești erau zălogul lacrimilor și 
mucilor durerii mele exhibate abundent. Aveam 
ochii ca o broască-n ciocul berzei. Aș fi dat 
orice să dau mosorul timpului înapoi, până la 
momentele acelea din noapte când el începea să 
se dezbrace, iar eu începeam să mă îmbrac.

Mi s-a oferit totuși o pleașcă, a doua șansă, atunci 
când iubitul meu s-a târât în patru labe, să ne 
împăcăm. În disperarea mea lălâie, am acceptat 
o negociere, unde eu am lăsat de la mine, el n-a 
lăsat de la el, iar până la urmă toată lumea fost 
mulțumită: eu am aflat cu această ocazie care-a 
fost primul bărbat din viața mea (deși puteam 
să jur că ăla pe care-l visam în fiecare an de 
Bobotează arăta altfel), iar el a fost apt, așadar, 
s-o părăsească pe generoasa din Regie.

A meritat deranjul, am avut o relație de cinci 
ani, care probabil ar fi durat și azi dacă n-ar 
fi debutat, cum vă spuneam, sub pavilionul 
frustrării. Deși ne-am iubit enorm (luați accepția 
laxă a termenului, totuși), cred că nu ne-am iertat 
niciodată țâfnele inițierii – el pe mine, fiindcă 
i-am tăbăcit hormonii, iar eu pe el, fiindcă m-a 
șantajat sentimental. Așa și-a justificat, de altfel, 
cele câteva colici duplicitare din timpul poveștii 
noastre – a spus că, grație prejudecăților mele 
savante, la noi adulterul se iscase înaintea relației 
propriu-zise. Și, din inerție, a tot continuat.

Stau și azi și mă gândesc (nu că n-aș mai avea 
la ce să mă gândesc, dar în creierii mei unele 
episoade au început să se transmită-n reluare): ce 
rulment al rațiunii ne determină să folosim sexul 
premarital ca pe-o momeală, iar pe cel conjugal 
ca pe-o confirmare că individul n-are pe alta? 
Înainte de nuntă, vrei să faci sex cu bărbatul pe 

care-l iubești, dar te abții, ca să-l obligi să te ceară 
de nevastă, năclăit de dorință. După ce devii 
doamna cutare, nu mai vrei să faci sex cu bărbatul 
tău, dar te comporți de parcă numai la orgasm 
ți-ar fi mintea. Dacă e după ritmul biologic 
personal, o femeie n-ar face sex mai des de-o dată 
pe săptămână. Dar situația din front presupune 
altă strategie: dacă soțul nu se atinge de tine patru 
zile, îți amintești că – atunci când l-ai cunoscut 
– îți desfăcea lihnit sutienul la fiecare opt ore. 
Era expert la descălecat moșul și baba din copci. 
Prin regula de trei simplă, socotești câte amante 
are acum. Eroarea de calcul provine din faptul că 
omiți factorul forței de frecare: că, după câțiva 
ani de acrobație și tactică greoaie, glandele fac 
burtă și chelie și nu mai vor să producă hormoni 
sau spermatozoizi, așa că activitatea furnalului se 
moleșește civilizat.

Cu ani în urmă, te exaspera că făceați sex așa des, 
te săturaseși de epilat ca de nechezol și, ca să ai o 
noapte liberă, încercai toate stratagemele: cămașa 
de finet moartea-pasiunii, tradiționala durere de 
țeastă, culcatul la ore diferite, grețuri simulate 
perfect, mergând până la icneli cabotine prin baie, 
când el te credea aplecată deasupra wc-ului, iar tu 
miroseai ojele și le-aruncai pe-alea închegate, ca 
să-ți faci de lucru cât chipurile vomitai.

După ce v-ați luat cu acte, cefaleea s-a vindecat 
ca de mâna vraciului, stomacul nu s-a mai 
șifonat nici de-al naibii, toate pijamalele au 
vedere la stradă, dar actele sexuale se răresc 
direct proporțional cu părul domnului acesta 
ciudat din patul tău. Treci prin toate fazele, de la 
ideea benignă că poate vârsta i-a afectat scripeții 
erecțiilor, până la apoplexia certitudinii că are 
o amantă pe care o pupă și-n tălpi. Te aperi de 
gânduri ca de muștele verzi, încerci să-i captezi 
relicvele de libidou, gemi cu apropouri noaptea, 
lângă el, îl mângâi pe unde voia el cândva și tu 
nu voiai, iar exact în momentul în care crezi că 
se va repezi să te posede scurt și cuprinzător, îl 
auzi sforăind ca o mașină de cusut, hârâicios și 
irevocabil.

Nu sunt nebună, nu mai sper de mult să mă 
respecte un bărbat așa de mult, încât să nu mă 
înșele. Sper doar să întâlnesc vreodată un bărbat 
care să mă respecte așa de mult, încât să nu aflu 
că mă înșală. Următoarea revoluție sexuală se 
va referi, probabil, la semnificațiile sexului și-
ale lipsei de sex. Femeile se vor răscula din nou, 
fiindcă asta-i menirea noastră. Vrem să căpătăm 
dreptul constituțional de a fi neglijate de soții 
noștri fără să stăm cu pioneze-n piept, de groază 
că asta se traduce prin gagicăreală cronică și 
adulter septic. Vrem să avem și alte monede de 
schimb decât orgasmul, vrem să avem și alte 
bănci decât patul de economii și consemnațiuni.

Simona Catrina

Amor în rate, fără 
giranți, avansuri 0% 

- ultima parte -

OTTAWA

Alegerile pentru Senat și Camera 
Deputaților vor avea loc duminică, 
11 decembrie 2016, între orele 7.00 – 
21.00, la secțiile de votare organizate 
în următoarele locații din Canada:

* Ottawa – sediul Ambasadei României, 
655 Rideau St, Ottawa, K1N 6A3;
* Montreal (2 secții) – sediul 
Consulatului General al României la 
Montreal, 1010 Sherbrooke Ouest, 
Montreal, H3A 2R7;
* Quebec City – 90 Boulevard des 
Etudiants, Quebec, G2A 1N5;
* Toronto (2 secții) – sediul 
Consulatului General al României la 
Toronto, 789 Don Mills Rd, Toronto, 
M3C 1T9;
* Calgary – 1015-73 Avenue SW, 
Calgary, T2V 0R9;
* Vancouver – sediul Consulatului 
General al României la Vancouver, 
555 Burrard St., Two Bental Centre, 
Vancouver, Suite 855, V7X 1M8.

Își pot exercita dreptul de vot la aceste 
secții de votare cetățenii români care 
dețin acte de identitate valabile la data 
scrutinului și care au domiciliul sau 
reședința în străinătate.
Pentru a vota este suficient un pașaport 
valabil de cetățean român cu domiciliul 
în străinătate (CRDS).

Cetățenii români care nu dețin pașaport 
CRDS pot vota pe baza unui act de 
identitate românesc aflat în termen de 
valabilitate (carte de identitate; buletin 
de identitate; pașaport simplu), plus 
un act care face dovada reședinței în 
străinătate. Reședința în Canada se 
dovedește prin:
- pașaport (canadian);
- permis de conducere (canadian);
- certificat de identitate (canadian);
- certificat de naturalizare/cetățenie 
canadiană;
- carte de identitate (canadiană);
- card de rezident permanent;
- permis de ședere temporară;

- fișă privind dreptul de ședere IMM 
1000;
- permis de muncă;
- permis de studii;
- permis pentru refugiați;
- titlu de călătorie (canadian);
- titlu de călătorie pentru refugiați.
Nu pot vota la secțiile de vot deschise 
pe teritoriul Canadei:
- persoanele care nu prezintă acte de 
identitate valabile (din cele enumerate 
mai sus);
- persoanele care au optat pentru votul 
prin corespondență și au confirmat 
primirea plicului cu buletinul de vot;
- cetățenii care nu au împlinit vârsta de 
18 ani la data scrutinului;
- cetățenii români care nu au domiciliul 
sau reședința în străinătate (de ex. 
turiștii cu domiciliul în România, aflați 
temporar în Canada).

NOTĂ: Alegătorii care s-au înregistrat 
pentru votul prin corespondență 
și care nu au primit documentele 
necesare votării, sau acestea au fost 
pierdute, furate sau deteriorate din 
motive neimputabile lor se pot adresa 
Autorității Electorale Permanente. 
După clarificarea situației, persoanele 
aflate în această postură vor putea să-
și exercite votul la una din secțiile de 
votare organizate în Canada.

Informații suplimentare sunt oferite 
de Ghidul alegătorului român din 
străinătate, disponibil la
http://www.mae.ro/sites/default/
f i l e s / f i l e / a n u l _ 2 0 1 6 / 2 0 1 6 _
a l e g e r i / 2 0 1 6 . 1 1 . 1 8 _ g h i d u l _
alegatorului_roman_din_strainatate.
pdf

precum și în secțiunea dedicată 
alegerilor de pe site-ul MAE, la adresa 
http://www.mae.ro/parlamentare-2016

Ambasada Romaniei la Ottawa
www.ottawa.mae.ro

Organizarea alegerilor pentru 
Senat și Camera Deputaților

în Canada
Informații utile

AMBASADA ROMÂNIEI în CANADA
Strada Rideau, nr. 655, Ottawa, ON, K1N 6A3
Tel: +1 613 789 4037; +1 613 789 3709
Fax: +1 613 789 4365
E-mail: ottawa@mae.ro
Website: http://ottawa.mae.ro
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

Upcoming Information Seminars
11:00 AM on December 10th

Oxford Room at the Courtyard Marriott
90 Biscayne Crescent, Brampton, ON L6W 4S1
To register please call 416.743.9222 or visit us at 

www.allsaintsuniversity.org
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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 LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

TORONTO

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct 
din diferite ţări ale lumii. Reprogramez 
TvBox, instalez şi ofer postgaranţie.

Pretul unui aparat $150 sau $190.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832
       sau 519-594-1712   Radu

CORUL BIZANTIN din Toronto
CONCERT DE COLINDE

Intrarea LIBERĂ la toate locaţiile de mai jos, donaţiile sunt binevenite

KITCHENER

Sfântul Maslu
Sâmbătă 10 decembrie 2016, ora 2:00 p.m. va avea loc slujba Sfântului Maslu la Biserica 
“Sfânta Maria” din Kitchener. Adresa noastră este 544 Bridgeport Rd East, Kitchener, 
ON, N2K 1N7.

KITCHENER

Biserica Baptistă Speranţa din Kitchener vă invită la o seară specială de colinde corale. 
E iarăşi Crăciun! Avem din nou ocazia să fim împreună, bucuroşi ca întotdeauna, şi în 
atmosferă de sărbătoare. 
Vă invităm să petreceţi împreună cu noi seara de Duminică, 18 Decembrie, 2016, 
începând cu ora 5:00, la adresa: 135 Highland Road West, Kitchener. După concert, 
toată lumea este invitată la o masă specifică de sezon. 

Seară specială de 
COLINDE CORALE

- VINERI 9 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Sf.Ioan 
Botezătorul, 2150 Bleams Rd, Kitchener

- DUMINICĂ 11 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Sf.Apostol 
Andrei, 4030 Dixie Rd, Mississauga

- VINERI 16 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Toţi Sfinţii, 545 
Danforth Rd, Scarborough

- SÂMBĂTĂ 17 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Sf.Ioan 
Evanghelistul, 100 Old Orchard Rd, Toronto

- DUMINICĂ 18 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Sf.Patruzeci 
de Mucenici, 33 Mosley St, Aurora
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Regulated Immigration 
Consultant Program

Respond to Canada’s need for immigrants.

                  - Hon. John McCallum, MP
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

“Canada was built by citizen immigrants, people who 
come here permanently with their families to become 
Canadians.”

Online | In-Class
Both formats are available for students studying 
full-time or part-time.

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans. 1114

Vancouver
(604) 283-2028

NATIONAL
Online
(604) 628-5784 / 1(844) 628-5784

Abbotsford
(604) 625-1150

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

BRITISH COLUMBIA

Dragi prieteni,
Asociaţia ORLA şi Şcoala Românească 
din zona Toronto, locaţia Milne Valley, 
au deosebita plăcere de a vă invita să luaţi 
parte la Serbarea de Crăciun a copiilor.
Acest eveniment reprezintă un moment 
de bucurie şi mândrie pentru noi – copiii, 
parinţii şi cadrele didactice. Serbarea se va 
desfăşura pe data de 3 Decembrie, 2016 
începând cu orele 10:00AM. în sala de 
spectacole a şcolii Milne Valley MS, 100 
Underhill Dr, North York, ON, M3A2J9.
La acest eveniment urmează să participe 
un numar de peste 150 de copii înscrişi, 
împreună cu părinţii, invitaţii, presa 
românească din Toronto, sponsorii şi nu 
în cele din urma Moş Crăciun care va 
aduce darurile mult aşteptate de toţi copiii 
prezenţi.

Ca şi în anii trecuţi, reuşita deplină a acestui 
eveniment ne va da tuturor un motiv în plus 
de mândrie naţională, crescând prestigiul 
şi importanţa acestei şcoli în comunitatea 
româneasca locală.

Evenimentul va fi transmis LIVE la:
h t tp : / /www.youtube .com/channe l /
UCOmiXARu9Mc4ylDRAGAEXHA/live

Vă invităm în acest sens, să luaţi parte 
alături de noi la bucuria copiilor şi vă 
transmitem, pe această cale, asigurarea 
deplinei noastre aprecieri.
Despre activităţile noastre puteţi afla mai 
multe de pe website-ul nostru
www.scoalaromaneasca.ca.

Cu deosebita stimă,
Viorel Rusu - preşedinte ORLA

ONTARIO ROMANIAN LEARNING ASSOCIATION 
(ORLA)

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ TORONTO
Locatia Milne Valley MS – 100 Underhill Dr.

SERBAREA DE CRĂCIUN

TORONTO

Ziua Naţională a României
Vă invităm să fiţi alături de credincioşii 
Bisericii Sf.Gheorghe din Toronto 
Duminică 4 decembrie 2016.

Programul sărbătorii va fi următorul:

- Utrenia şi Sf. Liturghie orele 9:30-12:00

- Sărbătorirea Zilei Naţionale a României 
în sala “DACIA” ora 1:00 PM

Din program:
        - Masa Festivă
        - Însemnătatea zilei de 1 decembrie
        - Program cultural
        - Cuvântări

Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Ioan Bunea
Biserica Sf. Gheorghe-Toronto

TORONTO

Parohia Sfântul Dumitru (Richmond Hill / Toronto) vă invită să luaţi parte la concertul de 
colinde susţinut de corul bisericii condus de Domnul Profesor Lector Emil Colea.
Data: sâmbătă, 10 decembrie 2016
Ora: 6:00 pm
Locaţia: 2800 Don Mills Rd., Toronto, ON M2J 4H1 

Vă aşteptăm cu drag!

Concert de Colinde
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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

Centrul Cultural Românesc “BANATUL”

REVELION 2017

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

DJ-ul va oferi celor prezenţi 
un bogat repertoriu din 
muzica românească populară 
şi uşoară, plus melodii din 
topurile actuale ale muzicii 
internaţionale.
Vă aşteptăm cu drag!

Preţul este:

Adult $75/persoană
-Seniori (de la 65ani) $60/persoană
-Între 7-17 ani $25/persoană
-sub 6 ani GRATUIT-fără loc la masă

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

2150 Bleams Rd, Kitchener

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

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

31 DECEMBRIE 2016 la Sala Mare - orele 7:00 PM – 3:00 AM

După 15 Decembrie 
biletele sunt

$85, $70 si $35

George Scopu LIVE Band şi

CORALA “ARMONIA”

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
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2016

SANTA FE 2017

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Tel:

519-742-4400
44 Alpine Rd. | Kitchener, ON  | N2E 1A2
nraiciu@kitchenerhyundai.com

HYUNDAI SONATA 2016
Fiecare persoană care vine la Kitchener 
Hyundai şi cere să vorbească cu Nicolae Raiciu 
aducând anunţul din ziar sau completează 
formularul online la

www.unromanpentruromani.com
vor primii $200 (atunci când cumpără o 
maşină).

HYUNDAI ELANTRA 2017



Terranobile

at Scarborough Convention Centre
20 Torham Place, Scarborough, ON, 416-335-6060

Dancing with DJ. Mike Mammoliti (Until 2:00 a.m.))
$125.00 / Person
Children under 12  $85.00
Taxes Included / No Refunds
Open Bar All Inclusive

FOR INFORMATION CALL:

John Cannarella
416-305-2567

John Distefano
416-728-6836

Scarborough Convention  Centre

416-335-6060

New Year’s Eve Gala
Saturday December 31, 2016

Reception 6:30 p.m. Dinner at 7:30 p.m.

Entertainment with Combo #2

Menu
Assortment of Hors D’oeuvres

Cocktails Station

Menu

Open Bar,
Martinis & Prosecco with Berries

Bread Baskets

Caprese Salad - Vegetables,
Sliced Prosciutto,

with Honey Dew Melon
Shrimps Cocktail , Olives, Bruschetta

Risotto Asparagi e Baby Arugola
Tre Colori Strozzapreti alla Napoletana

Costoletta di Vitello in Mushroom & Peppercorn Sauce,
4 oz. Broiled Lobster Tail

Novel Potatoes - Fresh Juliene Vegetables

Radicchio, Finocchio & Belgium Endive

Ice Cream Crepes and Berries
Coffee, Tea, Espresso, Juice, and Soft Drinks

11:30 pm. Panettone, Castagne & Mandarini
One Bottle of Spumante per Table

12:30 am. Porchetta Station with Banana Peppers
& Corona

DELUXE OPEN BAR
until 1:00 am.

Antipasto

Pasta

Entree

Round Grilled

Salad

Dessert

20 TORHAM PLACE - Scarborough, ON M1X 0B3

20 TORHAM PLACE



The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company. Economical Select® is underwritten by 
Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not o� er auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not o� er insurance in Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut 
or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the program to existing policyholders until their respective renewal dates. 
Discount rating is based on a standard auto and home insurance policy underwritten by Waterloo Insurance Company with no previous discounts applied and does not take into consideration other insurance provider policy rates. No purchase required. Contest closes March 
31, 2017 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Skill testing question required. Limit 1 entry / 1 vehicle prize per person. For Sponsor’s privacy policy see: economicalselect.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2016 Economical 
Insurance. All rights reserved. All Economical intellectual property, including but not limited to Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or a�  liates and are registered and/
or used in Canada. All other intellectual property is the property of their respective owners.

S E L EC T SWEEPSTAKES

Call today. 
1-866-247-7700
Visit selectsweepstakes.com. Enter group discount code K1300.

SAVING ON
INSURANCE IS GREAT.

WINNING
IS BETTER.

Call today. 

IS BETTER.
Prizes may not be exactly as shown.

Exclusively for members of the 
Association of Romanian Engineers in Canada.
You’re eligible for exclusive group discounts on 
car and home insurance through your organization. 
Call for a quote and be entered for a chance to
win a $250 gas card or 1 of 6 new cars!

January 2, 2017 at 2:30 pm

Strauss Symphony of Canada
Matthias Fletzberger, conductor (Vienna) 

Polina Pasztircsák, soprano (Budapest) 
Alexander Kaimbacher, tenor (Vienna)

Featuring dancers from Kiev-City Ballet &
International Champion Ballroom Dancers

Photo by Chris Lee

TICKETS: 1.855.872.5000
ticketmaster.ca 

salutetovienna.com
Info:1.800.545.7807

Join us for a complimentary post-performance 
Viennese Apple Strudel & Café Reception 

Artists subject to change without notice

DOORS OPEN 6.30PM;
DINNER 7.30PM; 

MIX OF BALLROOM, LATIN, SALSA 
AND DISCO MUSIC AND DANCING

4 COURSE SIT DOWN DINNER
COFFEE, TEA AND CHAMPAIGNE 
TOAST INCLUDED

LINE DANCING MIXED IN BETWEEN
DANCE PERFORMANCES, great 
music for social dancing, beautiful 
large dance floor (hexagonal shape)

DJ

Children between 5-11years old, $45
Teenager 12-18 years old or senior 
65+ years old Ticket : $85
Children under 4, FREE

Group of 10, $800 (80$ per person)
Group of 8, $680 (85$ per person)

Sit down dinner menu:
Boeuf salad (olivier salad)
Salmon and chicken with roasted 
potatoes and mixed vegetables
Dessert:Tartufo
Bread, butter, tea, coffee, 
champaigne toast
Cash bar ( or VISA)

Tickets online at:

WWW.DANCEART.CA
Info at 416-878-4443
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Craciunul din acest an aduce iarăşi bucurie 
la şcoala duminicală din cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române “Sf. Ioan Botezătorul” 
din Kitchener, Ontario.
Copiii se pregătesc pentru această Sfântă 
Sărbătoare, ca de fiecare dată, cu sceneta 
“Naşterea Domnului” şi colinde pe care 
le vor interpreta în faţa altarului, în ziua 
de Crăciun (25 decembrie), imediat după 
slujba Sfintei Liturghii.
Nu vor lipsi nici darurile aduse de Moş 
Crăciun, care vor fi pentru toţi copiii, 
inclusiv cei prezenţi în biserică.
Cu această ocazie rugăm creştinii 
ortodocşi, din această zonă, să aducă 

copiii la şcoala duminicală unde avem trei 
clase - mică (4-7 ani), mijlocie (8-11 ani) 
cu predare în limba română şi clasa mare 
(12-15 ani) în limba engleză. Programul 
începe imediat după Sfânta Împărtăşanie, 
aprox. ora 11:30 când copiii coboară în 
basement şi se termina la ora 12:30.
De asemeni, în ziua Ajunului vom merge 
la colindat, detalii aflaţi de la profesoarele 
şcolii duminicale, pe care le găsiţi 
duminica în basementul bisericii.
Vă aşteptăm cu drag !

Pr. Ionuţ Maerean
(226) 600-2911

Biserica Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener

SERBAREA DE CRĂCIUN

Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 7 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 pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. 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 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 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 
2,5Mbps şi o 
cantitate minimă 
a p r o x i m a t i v ă 
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.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, 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, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH

DJ
MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712
O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie. 
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de 
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga. 

Tel. 905-896-8116

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program regulat de 
alimentaţie şi odihnă, şi fă și mişcare. 
Dragoste: Eşti ocrotit de astre în chestiuni 
sentimentale, deci visele tale cele mai 
frumoase se pot împlini chiar acum. 
Financiar: Vei avea de făcut faţă multor 
cheltuieli, dar vei reuşi să te descurci.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Evită excesele de orice fel! 
Noiembrie te poate găsi într-o perioadă 
de melancolie. Dragoste: Dragostea se 
desfăşoară exact după firea ta: calm, 
comod, fără răsturnări de situaţie şi fără 
noutăţi spetaculoase. Financiar: Limitează-
ţi investiţiile cu risc.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Te preocupă o durere ascunsă,
dar îţi este teamă să înfrunţi realitatea şi 
să mergi la medic. Dragoste: Chiar dacă 
dragostea nu pare domeniul predilect 
în această lună, atmosfera e mai curând 
pozitivă în ceea ce priveşte relaţia cu 
celalalt. Financiar: Fără investiții în acestă 
lună!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Dacă aparţii celui de-al doilea 
decan, rezistenţa fizica riscă să scadă 
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient 
pentru declanşarea unei boli grave. 
Dragoste: Comunicarea cu partenerul 
depinde de tine. Noiembrie se anunţă cam 
hibernal pe plan sentimental. Financiar: Cu 
banii stai bine.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de sănătate nu te 
preocupă câtuşi de puţin şi dai dovadă de 
o vitalitate de invidiat. Dragoste: Nu este 
timpul unei discuţii decisive, încearcă să-
ţi păstrezi calmul şi să te gândeşti bine la 
ce spui. Financiar: Banii se adună greu, dar 
măcar se adună, asta contează.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Persistă o stare de oboseală pe 
care nu ţi-o poţi explica, după cum există 
şi riscul de a contracta o boală contagioasă. 
Dragoste: Toate planurile merg prost, 
din păcate, este una dintre cele mai aride 
perioade ale anului. Financiar: Nici banii 
nu sunt la un nivel prea strălucit. Va trebui 
să te chibzuiești mai bine.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Fii mai moderat! Sănătatea este 
sectorul cel mai sensibil al Balanţelor în 
această perioadă. Dragoste: Singurătatea 
nu îţi prieşte, deci nu sta acasă, citind sau 
la televizor aşteptând ca cineva să te cheme 
la plimbare. Financiar: Banii sunt ceva mai 
limitaţi ca în alte luni.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru cei care 
au văzut lumina zilei după 30 octombrie, 
echilibrul general poate fi perturbat. 
Dragoste: Eşti norocosul astrelor în materie 
de iubire. Financiar: Nu cheltui preamult 
acum, pregătește-ți niște rezerve pentru 
decembrie.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru majoritatea 
nativilor, dacă se odihnesc mai mult. 
Dragoste: Când e să suferi, suferi, nu te 
joci, şi lacrimile pot însoţi multe nopţi 
pierdute. Financiar: Banii sunt motivul 
principal de stres. Nu mai ştii cum să te dai 
peste cap pentru a-ţi achita toate datoriile 
la timp.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Cu sănătatea nu e de glumit şi e
bine să acorzi maximă atenţie chiar şi celor 
mai mici semnale pe care organismul ţi le 
transmite. Dragoste: Această perioadă îți 
poate aduce puțină picanterie în dragoste, 
dar îţi poate prilejui şi o mică dispută. 
Financiar: Banii sunt pe teren sigur, dai 
dovadă de multă prudență.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Formă morală şi fizică slăbită, 
atenţie la temperaturile scăzute. Dragoste: 
Nu apare nimic nou acum, te mulţumeşti 
cu starea de confort paşnic în care ai ajuns.
Financiar: Banii nu sunt pe un nivel foarte 
bun, dar, atât cât sunt, eşti mulţumit şi 
liniştit.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimic de semnalat pentru 
majoritatea semnului şi a lunii. Dragoste: 
Fii pregătit să te îndrăgostești din nou 
sau să trăieşti momente de o sensibilitate 
maximă alături de cel drag. Financiar: Ai 
cam rămas fără rezerve iar surse noi nu se 
prea anunţă, de aceea ar fi bine să laşi orice 
cheltuieli majore. Travel Agency

SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more

TICO # 4198099
(vorbim româneşte şi maghiară)

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

Phone: 519.433.8800 Irma
Toll free: 1.800.263.5059

Fax: 519.433.8808
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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

SCHOMBERG

REVELION 2017
MENIU SPECIAL (inclus in pretul biletului)

APERITIVE: oua cu maioneza, masline Kalamata, branza Feta, salam uscat
vanatoresc,  chiftelute din carne de porc sau rulou de sunca si pasta de 
hrean, ardei gras umplut cu pasta á la Russe, canapele cu icre Tarama

FELUL ll: friptura de porc si vaca la tava cu sos de vin si ciuperci, cartofi
piure cu sos de unt si patrunjel, fasole verde si morcovi natur, salata
asortata

FELUL lll: sarmale cu smantana, mamaliga si ardei iute

DESERT: tort de ciocolata german, fursecuri asortate, fructe

BUFET: ciorba de perisoare á la grec, ardei iute, leustean, chifle, cafea si ceai

● MUZICA DE PETRECERE SI DISCO
● BAR CU BAUTURI SELECTIONATE
● PARCARE GRATUITA

PRET BILET: adulti $80, pensionari $50 , 
copii 12 – 16 ani $30, copii 5 – 12 ani $15, 
copii sub 5 ani gratuit

Biletele se pot procura de la Biserica duminica sau
contactand:

Gheorghe Dumitrache 519-204-9246
Ana Cira 519-472-1791
Predu Matusa 519-204-9246
Mara Mohaupt 226-373-6710

Intrarea in sala se poate face incepand cu ora 7:30 
pm

ADRESA: Ilderton Community Centre
13168 Ilderton Rd., Ilderton

Biserica Ortodoxa Romana “Sfanta Cruce” din London va invita la: 

Ziua Naţională a 
României

Duminică 4 decembrie, după Sfânta Liturghie, va fi marcat 
momentul naţional “Ziua României”.
După slujbă se va ridica parastas în memoria tuturor ostaşilor 
români căzuţi la datorie pentru apărarea patriei, libertatea şi 
demnitatea poporului român şi apărarea credinţei strămoşeşti.
Atât copiii Şcolii Duminicale cât şi Corul Bisericii vor pregăti un 
spectacol cu caracter patriotic.
Iar invitaţia părintelui paroh Ciprian Paşca este: “Ca atmosfera 
naţională să fie trăită şi să vibreze în sufletele noastre şi să pătrundă 
până în înaltul cerului, vă rog să veniţi îmbrăcaţi în porturi 
populare, dacă aveţi.”
   La sfârşitul programului urmează în sala de mese o Agapă 
Frăţească. Meniul agapei: Ciorbă de peşte, plachie cu mămăliguţă 
şi un pahar cu vin.

Donaţiile sunt lăsate la aprecierea fiecăruia.

Biserica Sf.Ilie Tesviteanul din Schomberg vă invită la
HAMILTON

REVELION 
2017

CASA ROMÂNĂ DIN HAMILTON
20 Murray St. West,

Hamilton, ON, L8L 1B2

MENIU TRADIŢIONAL 
ROMÂNESC

BAR ASORTAT
TOMBOLĂ

SURPRIZE!!!

Muzică pentru toate gusturile cu
DJ Ovidiu

Intrarea:          Adulţi - $80
Tineri până la 12 ani - $40
Informaţii:
Pr. Lucian Puşcariu – 289 237 3940
Email - preot.paroh@gmail.com

KITCHENER

EVENIMENTE
CORUL BIZANTIN din Toronto va concerta vineri, 9 decembrie, 
ora 7:00pm, cu ocazia Crăciunului.

MASA CU PEȘTE DE SF. NICOLAE va avea loc duminică,   
11 decembrie de la ora 12:30pm la sala mare a Centrului Cultural 
Român Banatul. Vă invităm să-l sărbătorim împreună pe Sfântul 
Nicolae !

CONCERTUL DE COLINDE al corului Bisericii Sf. Ioan 
Botezatorul va avea loc duminică, 18 decembrie, ora 12:00pm în 
biserică.

Biserica Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener vă invită la următoarele

TORONTO

Sâmbătă 3 Decembrie –  ora 6pm, în preajma prăznuirii Sfântului 
Nicolae, se va săvârși slujba Vecerniei, la care vor participa mai 
mulți preoți din Toronto si GTA. La sfârșitul slujbei va avea loc o 
masă comunitară, fiind invitați toți credincioșii.

Vecernie de Sfântul Nicolae
la biserica Sf.Ioan Evanghelistul din Toronto



1 Decembrie * Nr.220 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.13

Ce prevede Acordul Economic și 
Comercial dintre UE și Canada?

CANADA | UNIUNEA EUROPEANĂ

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@
accentmontreal.com

NEGOCIERI, SEMNĂTURI,RATIFICĂRI
Negocierile între UE și Canada au fost 
lansate în 2009, iar în vara anului 2014 
negociatorii europeni și canadieni au 
finalizat textul acordului. Acesta a fost 
apoi revizuit juridic, iar textul final a fost 
publicat în februarie 2016.
În mare parte - în proporție de 98% - 
acordul va fi aplicat de la începutul anului 
viitor, îndată ce Parlamentul european și cel
canadian îl vor ratifica. Pentru a deveni 
definitiv, CETA trebuie aprobat de toate 
cele 28 de state membre ale UE, adică de 38 
de Parlamente naționale sau regionale. Este
posibil ca unele dintre ele să refuze 
ratificarea completă și definitivă a acordului.

RIDICAREA VIZELOR PENTRU 
ROMÂNI
Odată cu semnarea acordului românii îşi 
văd deschis drumul către Canada. Într-o 
primă fază, de la 1 mai 2017, vor fi ridicate
vizele pentru cei care au mai călătorit pe 
teritoriul acestei ţări, iar de la 1 decembrie,
pentru toţi ceilalţi. Reamintim faptul că 
ridicarea vizelor se referă doar la cele de 
turist, care nu implică vreun drept de studii 
sau muncă și care nu permit o ședere în 
Canada mai lungă de șase luni.
Odată vizele eliminate, ca toți ceilalți 
cetăţeni ai statelor ce nu au nevoie de viză
canadiană, românii vor trebui să se 
înregistreze în sistemul electronic eTA 
(Electronic Travel Authorization). Această 
autorizație electronică de călătorie se aplică
numai celor care intră în Canada pe calea 
aerului (nu maritim, nu terestru). Ea costă 
7$, iar perioada sa de valabilitate este de 
cinci ani. eTAse poate solicita și obține 
online, iar autoritățile canadiene recomandă
obținerea ei înainte de cumpărarea biletului
de avion. Detalii la: www.cic.gc.ca.

DESCHIDEREA PIEELOR, ABOLIREA
TAXELOR VAMALE
Acordul de liber schimb UE - Canada, 
prevede, printre altele, eliminarea aproape
totală a taxelor vamale dintre ţările Uniunii
Europene şi Canada, recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale, o mai
bună prezenţă a firmelor europene pe piața
canadiană și viceversa. Canada este al 12-
lea partener al Uniunii Europene privind 
importurile (1,6% din importurile UE) și al 
13-lea partener privind exporturile (2% din 
exporturile totale ale UE). Se estimează că 
prin CETA schimburile comerciale dintre 
cele două părți vor crește cu 20-25%.
Astfel, Canada va exporta mai multe 
produse din carne de vită și de porc, mai 
mult grâu și mai mult porumb. La rândul 
său, Uniunea Europeană va exporta mai 

multe brânzeturi, ajungând să ocupe 7,5% 
din piața canadiană. Pentru producătorii 
canadieni, această creștere a importurilor 
echivalează cu o pierdere permanentă de 2% 
din piață, potrivit Uniunii producătorilor 
agricoli din Canada (Union des producteurs
agricoles - UPA).
În virtutea acestui acord se vor elimina 
sau reduce peste 99% din taxele vamale 
aplicate de Canada și UE, de la automobile,
la haine, la vinuri, băuturi alcoolice și 
nonalcoolice sau sirop de arțar (taxele 
vamale pe siropul de arțar exportat în UE 
sunt de 8%). În același timp, companiile 
europene vor putea să participe la licitațiile 
guvernamentale canadiene de atribuire a 
contractelor publice, la toate trei nivelele, 
federal, provincial și, pentru prima oară, și 
municipal.Astfel, piețele publice canadiene
vor fi deschise companiilor din UE în 
proporție de 30%, față de 10% în acest 
moment. Construcția școlilor este cel mai
frecvent exemplu dat pentru a ilustra 
această deschidere. Există însă două 
sectoare protejate: cel de material rulant din
Quebec și Ontario, guvernele putând 
privilegia companiile locale, și sectorul 
energetic, ceea ce înseamnă că Hydro-
Quebec îți va păstra piețele. În ceea ce 
privește companiile canadiene, ele vor 
beneficia de o deschidere de 90% a piețelor 
publice europene.

MOBILITATEA LUCRĂTORILOR
CETAva permite o mai mare mobilitate 
a lucrătorilor și investitorilor. Astfel, un 
lucrător contractual sau un profesionist 
independent dintr-o țară membră UE va 
putea sta în Canada (și viceversa) 12 luni, 
în loc de 6 câte sunt permise acum.

PĂSTRAREA STANDARDELOR ȘI 
REGLEMENTĂRILOR ÎN ANUMITE 
DOMENII
Păstrarea standardelor în materie 
de securitate alimentară, protecția 
consumatorului sau mediu se referă mai 
mult la partea europeană, căci UE este mai 
avansată privind legislația în aceste domenii. 
Prin urmare, produsele canadiene care sunt 
sau conțin organisme modificate genetic nu 
se vor regăsi pe piața europeană, la fel ca și 
carnea de pui dezinfectată cu clor sau cea 
de vită care conține hormoni adăugați - UE 
interzice utilizarea hormonilor de creștere
la bovine, Canada permițând-o pentru vitele
de carne. La modul general însă (și cel 
puțin în teorie), niciun guvern, canadian 
sau european, nu poate fi obligat în virtutea 
CETA să dereglementeze serviciile publice 
precum aprovizionarea cu apă, sistemul 
sanitar, cel educațional sau serviciile 
sociale. Fiecare țară își va păstra standardele 
și reglementările în materie de siguranță 
alimentară, protecția consumatorilor, 
protecția socială, sănătate, muncă și 
protecția mediului, fără să riște să plătească 
despăgubiri pentru multinaționalele care 
s-ar putea simți lezate de aceste reguli.
CARE SUNT ÎNGRIJORĂRILE PRIVIND

CETA? DE CE S-AU OPUS VALONII?
După ce România şi Bulgaria şi-au ridicat 
obiecțiile, în urma acordului la care au 
ajuns cu Canada în chestiunea liberalizării
regimului de vize, Belgia a rămas singurul
stat care a întârziat să-și dea consimțământul
pentru încheierea tratatului. Aceasta 
deoarece Belgia are nevoie de acordul 
tuturor regiunilor sale iar una dintre 
ele, Valonia, ce numără 3,6 milioane de 
locuitori, și-a exprimat nemulțumirea 
vizavi de mai multe prevederi ale CETA.
Aceste nemulțumiri țin într-o oarecare 
măsură de luptele politice interne ale Belgiei, 
de diviziunile dintre flamanzi (vorbitori 
de olandeză) şi valoni (francofoni), dar 
mai ales de factori economici. Valonia se 
teme pentru securitatea sa economică, pe 
fondul deschiderii tot mai mari a piețelor, 
și de aceea marea majoritate a societății 
civile valone se opune tratatului. Mai 
mult de jumătate din producătorii agricoli 
din această regiune au dispărut din 1990 
încoace, iar industria, în special cea 
siderurgică, ce odinioară făcea din Valonia
centrul economic al Belgiei, a decăzut în 
perioada postbelică. Globalizarea a adus 
mai multe dezavantaje decât avantaje 
industriilor tradiționale din Valonia, mărind
șomajul (10,6%, în timp ce în Flandra, care
și-a diversificat economia în ultimele 
decenii, este de 4,9%) și amplificând 
reticența deschiderii către lume.
Valonii nu sunt convinși că datorită acestui 
acord vor putea exporta în Canada cantități 
mai mari de carne şi produse lactate. Ei 
se tem că riscul dispariției unor produse 
tradiționale, cum ar fi brânza Herve, va 
crește și sunt nemulțumiți de așa-numita 
„clauză de salvgardare” care protejează 
agricultorii canadieni dar nu și omologii lor
europeni în caz de distorsiuni ale pieței.
Dincolo de aceste reticențe ce țin de 
circumstanțe locale, Valonia a exprimat 
nemulțumirile și temerile unei părți 
importante din populația europeană, 
din Germania, Austria, Franța etc. Ele 
s-au concentrat în jurul problematicilor 
de securitate alimentară și protecția 
consumatorului în legătură cu posibila 
introducere pe piața europeană a unor 
produse strict reglementate, ca organismele 
modificate genetic sau carnea de la animale 
cărora li se administrează hormoni și alte 
medicamente. Ele s-au concentrat, de 
asemenea, asupra prevederilor referitoare 
la arbitrajul disputelor comerciale între 
companii şi guverne (CETAstipulează 
înființarea unui Tribunal internațional 
de arbitraj) și a temerilor exprimate de 
populație privind întâietatea marelui 
business în justiție, cu posibilitatea ca 
guvernele să fie forțate să asume multe 
costuri colaterale pentru investiţii, lucru ce
ar avea grave consecințe de mediu sau 
sociale. Nu în ultimul rând, Valonia a ridicat 
problema faimosului „cal troian”, adică 
posibilitatea pentru companiile americane 
care au activități în Canada de a profita de 
tratat pentru a beneficia de avantajele sale. 

Care au fost efectele presiunilor exercitate 
de Valonia? Tratatul propriu-zis nu a fost 
amendat, însă Valonia a obținut unele 
garanții și clarificări atașate acordului. În 
total, 36 de documente au fost adăugate 
la CETA, privind agricultura, securitatea 
alimentară și, la insistențele Valoniei, o 
declarație comună a Consiliului European 
și a Comisiei Europene pentru a clarifica 
modul în care Tribunalul internațional de 
arbitraj va fi stabilit, felul în care judecătorii
săi vor fi aleși și codul de conduită la care 
vor trebui să se supună, pentru a asigura 
independența acestei curți.

TRIBUNALUL INTERNAŢIONAL 
DE ARBITRAJ, PUNCTUL CEL MAI 
SENSIBIL
Acest tribunal NU va fi creat în momentul 
ratificării tratatului de către parlamentele 
celor două părți (Parlamentul European 
și cel al Canadei), deci nu în 2017. El va 
intra în vigoare când și mai ales dacă CETA 
va fi ratificat de toate parlamentele din 
cadrul UE. Scopul acestui tribunal este de a 
soluționa litigiile în care o companie ce are
o problemă cu o politică publică a unui stat
dă în judecată respectivul stat. Deciziile 
acestei curți pot fi supuse apelului iar 
lucrările sale vor fi publice. Tribunalul va 
fi compus din 15 judecători, europeni și 
canadieni, numiți pentru o perioadă de 5 
sau 10 ani. Ei trebuie să fie independenți 
de mediul de afaceri. Grație insistențelor 
Valoniei, activitățile lor trecute și prezente 
trebuie să fie aduse la cunoștința publicului, 
iar conduita lor trebuie să corespundă unui 
cod (care prevede și sancțiuni). De notat 
că o companie americană ce desfășoară 
activități economice importante în Canada 
ar putea face o plângere împotriva unui 
stat european în cadrul acestui tribunal de 
arbitraj. Procedeul poarte numele de „Cal 
Troian”, o terminologie adesea folosită 
de opozanții TTIP, tratatul comercial în 
curs de negociere cu Washingtonul. În 
lipsa acestui tribunal, companiile își pot 
depune plângerile în cadrul instanțelor 
juridice naționale. Belgia intenționează 
să ceară avizul Curții de Justiție a Uniunii 
Europene privind crearea acestui tribunal 
internațional de arbitraj - dacă el este 
compatibil cu competențele CJUE. Acesta 
este un alt element pentru care Valonia 
s-a luptat în cadrul negocierilor de ultimă 
oră, căci decizia Curții Europene poate 
avea reverberații majore asupra altor două 
tratate în curs de negociere, cel cu Japonia 
și TTIP, ce presupun existența unui astfel 
de tribunal.

Impactul economic al CETA

Economia Canadei este mult mai mică 
comparativ cu cea a Uniunii Europene. 
Prin urmare, impactul CETA pe economia 
canadiană va fi mai mare decât cel pe 
economia europeană. Potrivit calculelor 
făcute de Comisia Europeană, impactul pe 
creșterea UE va fi de 0,03% din PIB, ceea 
ce s-ar traduce prin câștiguri de 12 miliarde 
de euro, iar pe cea canadiană de 0,36% 
din PIB - de zece ori mai mare, deci. În 
același timp, orice tratat de liber schimb e 
un șoc economic, căci odată cu deschiderea 
piețelor crește și presiunea concurențială.

www.accentmontreal.com
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)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 N
(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:
- 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 48 de cents/mile 
- căutam şoferi AZ   pt munca în weekend aproximatix 1100 mile
- căutăm mecanici/apprentice pt camion şi remorcă; persoană care să spele camioanele/remorcile
Pentru mai multe informaţii: tel: 519.896.3809 (Dorel)

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

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 
Patricia George-Cosh

PELERINAJ LA LOCURILE SFINTE
ISRAEL SI EGIPT

PERIOADA: 2 – 12 Februarie 2017

Total 8 nopți & 9 zile:
- 1 noapte Nazarteh, Golden Crown Old City Hotel;
- 1 noapte Sf. Ecaterina, Sinai
- 2 nopți Betleem, Mt. David
- 4 nopți Ierusalim, National Hotel.

Tot pelerinajul costa $2645 Cad incluzind bilet de avion. Daca grupul este sub 20 de 
persoane pretul se va mari cu $65 US de persoana Bilet de avion $1100 Cad. Pelerinaj 
incluzind taxe vamale,transport,tipsuri,Mic dejun si Cina $1545 Cad. Lista este deschisa 
pina pe 02 Jan 2017. Vizitarea unor siteuri arhiologice si alte obiective turistice se plateste 
extra.
Persoanele care platesc suma integrala pina pe 20 Dec.2016 au reducere 5% din $1545, 
plata fiind efectuata cu cash or cec. Folosirea creditcardului se taxeaza cu 5% extra, de 
catre agentie. 
Cei interesati de pelerinaj contactati pe Suzzan in limba engleza si Andreea in limba 
romana la Tel 416- 241-4654  
Locurile sint limitate, autocar de 30 de persoane (fiind un grup restrins) iar in ordinea 
inscrieri  se dau si locurile in autocar.

 Mai multe informatii sunati la 416-277-4355 sau 519-925-5009  Preot  Gheorghe Tiu 
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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
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Iarba va cădea la examen
că nu va ști nimic despre mine.
Oare ce caut eu ca obiect de școală
între algebră și astronomie?
Au trebuit să mă repete
trandafirii sălbatici
că n-au știut
să spună totul despre ghimpe,
iar dacă au câștigat la floare,
fulgerat a căzut rodul lor.
De ce nu vi-e milă de iarbă
milogilor?
Azi noapte se ruga în genunchi:
„Doamne,
cum de palmele Tale
i-au învățat frământul,
și eu nu pot măcar un fir

din lutul lui să-nțeleg?”
… și-a adormit
cu mine în brațe.
S-ar putea să cadă din nou la examen
că nu mi-a învățat pe de rost
otrava și spinul.
Niciodată
să nu călcați pe iarbă
fără a-i da o șansă 
înspre mine.
Poate va reuși la 
ultimul examen,
cel puțin
cu nota de trecere a 
ierbii.

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.

IARBA VA CĂDEA LA EXAMEN

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 519-594-1712 sau 416-800-0832

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:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

Şcoala Românească 
Charles H. Best
(Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile
din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

A-Z DRIVER
Angajăm un şofer cu minimum 1 an experienţă 
Canada şi USA.
Full Time job.
45 cents/mile
Pentru info: Danny 647-982-2404

TRADUCATOR - INTERPRET
Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească

Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 
(226)791-7123

DE ÎNCHIRIAT
o cameră cu acces la baie şi bucătărie. Preferabil o persoană 
vorbitoare de limba română. Telefon 519.954.1958.
După ora 17:00.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

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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NATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *
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
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.

Toate tipurile de făină, iaurt, 
condimente, cartofi, ceapă, măsline, 
lămâi, tot felul de brânzeturi printre 

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


