
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

* Luni 30 ianuarie - Sf. Trei Ierarhi * Joi 2 februarie - Întâmpinarea Domnului (Stratenia) * Duminică 5 februarie - Sf. Mc. Agata şi Teodula (Începutul Triodului) *

$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
9 Februarie 2017

Anul X - Nr.223
26 Ianuarie 2017

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

Valentine’s Day
TORONTOsâmbătă 18 februarie KITCHENERduminică 19 februarie

pag.8

MUGUREL IOAN
STĂNESCU

Consul General al României la Toronto
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EMINESCU aniversat în Ontario

HORA UNIRII
la şcoala Milne Valley MS 

din Toronto
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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)

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Una dintre caracteristicile 
noului an, așa cum se văd ele, 
mai direct, sau mai voalat este 
erodarea încrederii în politicieni, 
cîtă încredere mai exista pînă nu 
de mult. Nu vorbesc doar de cei 
locali, liberalii ontarieni sau cei 
federali, ci și despre opozițiile 
acestora, federale și provinciale. 
Nu mă ating de subiectul 
noului președinte american că 
e prea devreme și prea volatil. 
Și subiectul, și președintele. Mă 
uit siderat însă la ce se petrece 
în România – proaspeții aleși 
parlamentari și guvernanții 
pregătesc proiecte de legi pentru 
modificarea Codului Penal. 
Acestea i-ar amnistia și grația pe 
acei politicieni încărcați de tot 
felul de mîrșăvii penale. Inclusiv 
pe șeful partidului la putere. 
Evident, lumea a ieșit în stradă în 
orașele din România și nu numai, 
pentru a protesta împotriva 
acestei nesimțiri. 

Bineînțeles rețelele de socializare, 
în special Facebook-ul, sau ca să îl 
citez pe un amic din Franța, buca 
feței, mustesc de păreri felurite și 
diferite. Mai mult ca niciodată, 
divizarea este cuvîntul la ordinea 
zilei: 
imediat după ce au cîștigat 
alegerile, fie că vorbim de cele 
recente din SUA, din România, 
sau din Moldova, asta pentru că 
ne sînt mai aproape de suflet, 
învingătorii vorbesc de unitate, 
anume că vor conduce și vor 
gestiona țara în numele tuturora, 
fără deosebire de opțiunile 
politice. Dincolo de aste vorbe 
goale însă se întrezărește o 
separare fără precedent. Am 
o bănuială că această separare 
între suporteri și oponenți este 
taman în favoarea aleșilor, dacă 
nu cumva chiar întreținută de 
aceștia. Timpul va confirma, sau 
va infirma astă bănuială.  

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta la 
ora 12 la prânz şi se reia duminică ora 16, luni la ora 12 şi miercuri 

la ora 9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Divide et 
impera

Gelozie, nebunie…

Am avut cândva o prietenă al cărei bărbat era 
atât de gelos, încât n-o lăsa să se întâlnească 
nici cu mine. Ați citit bine, n-o lăsa. Dacă 
o invitam la mine, era musai să vină și el, 
să caște gura la noi. Prefera să crape de 
plictiseală în timp ce noi vorbeam despre 
forfecuțele manichiuristelor noastre decât 
să stea acasă și să-și lase nevasta singură 
la altă nevastă. Practic, nimeni nu putea 
discuta cu această fată despre alți bărbați sau 
despre cistită, despre foștii iubiți sau despre 
tampoanele cu aripioare, fiindcă totul era 
procesat și regurgitat de către soțul bănuitor. 
Lui orice i se părea suspect, inclusiv faptul 
că eu am făcut odată clătite cu gem de caise, 
iar prietena mea a mâncat două. Ulterior, am 
aflat că i-a făcut scandal, că de unde și până 
unde îi plac ei clătitele cu caise, că înainte le 
ura, deci dacă acum îi plac înseamnă că are 
un amant care i-a arătat ce bune sunt.

Când mi-a povestit această adorabilă 
porcărie, am crezut că glumește, deși știam 
că e fată deșteaptă și poate debita glume 
mult mai bune de-atât. Bine, mi-a relatat asta 
la telefon, cât era el pe wc, altfel nu aveam 
cum să discutăm confidențial. Cred că așa 
ne-am și împrietenit de fapt, într-una dintre 
serile când, în timp ce discutam aprins cu 
ea despre cum se coase corect un nasture 
cu patru găuri, pe bărbatu-său l-a apucat 
pântecăraia și s-a năpustit în baie. Nicicând 
n-am fost mai recunoscătoare pentru o diaree 
a cuiva, întrucât atunci am aflat de la această 
femeie prin ce trece, cât e de gelos individul 
și ce idei tâmpite are. Chiar ne gândeam la 
un moment dat să-i punem laxative în cafea, 
ca să beneficiem și noi de conversații ca 
între femei libere, nu ca între șefa de bloc și 
poștașul care-i aduce pensia.
Nici dacă mi-ar fi spus că o bate cu beldia când 
ratează vreo ciorbă nu m-aș fi scandalizat mai 
tare. De altfel, n-am considerat niciodată că e 
vreo diferență între a-i bumbăci cuiva nervii 
și a-i învineți vreun ochi, doi. Violența are 
dulapul plin de de haine, n-o vezi de două ori 
îmbrăcată la fel.

Divorțați la timp!
Bunăoară, cearta mi se pare doar o formă 
de bătaie pe care Codul Penal o ignoră. Am 
cunoscut o femeie care, din motive pe care 
nici măcar un rabin n-ar ști să mi le explice, 
îndura țâfnoșenia omului de lângă ea. Lui 
nu-i convenea absolut nimic, începând cu 
faptul că ea își vopsise părul roșcat-veveriță 
(față de roșcat-cocker, cum era de când o 
știa), și terminând cu răzătoarea pe care o 
cumpărase ea de la ”Orice obiect 4 lei”, 
unealtă pe care el i-ar fi aruncat-o direct în 
capul ei maro, dacă n-ar fi apucat s-o arunce 
mai întâi pe geam. De câte ori trecea pe lângă 
bloc și vedea răzătoarea făcută pungă, ea se 
gândea să divorțeze măcar un pic, să vadă 
cum e. Din câte știu, nici azi nu și-a împlinit 
această fantezie.

”Am copii cu el, nu pot să-l părăsesc”, ăsta e 
șlagărul femeilor care se scuză în primul rând 
față de ele însele. Pălmuța sau înjurăturuța 
se uită, atâta vreme cât copilul are și mamă 
proastă, și tată violent. Nu spun nimic nou, 
dar vă cicălesc, pentru orice eventualitate: 
copiii nu vor părinți certăreți, infideli, ostili, 
triști, nervoși, nefericiți, care mănâncă la 
aceeași masă și dorm în paturi separate. 
Copiii vor un divorț chiar și atunci când 
observă că tati îi spune lui mami că a citit 
el un articol în care se demonstra științific că 
șnițelul cam îngrașă (discuția asta survine, 
absolut din întâmplare, exact în clipa când 
mami întinde mâna după farfuria cu șnițele). 
Copiii preferă niște părinți divorțați în locul 
unor părinți ciufuți.
Le sunt recunoscătoare părinților mei fiindcă 
au apucat să divorțeze înainte de a apuca să 
se certe. Sigur că (aproape) nimeni nu rupe o 
căsnicie din senin, dar e important să decizi 
la timp dacă îți iei adio cu noblețe sau cu 
tărăboi.
Nu m-a bătut niciun bărbat până acum (mă 
mir sincer). În schimb, m-am simțit agresată 
când m-au înșelat și m-au mințit. Evident, 
secția de poliție de care aparțineam nu 
mi-a dat niciun număr de înregistrare după 
reclamațiile mele scrise în ceea ce-l privea 
pe pârâtul care abandonase iubirea noastră 
pentru o iubire de-a lui.

Simona Catrina

Contuzia din suflet, 
confuzia din viață

- a doua parte -

Sunt noul consul general al 
României la Toronto. Am fost 
numit în septembrie 2016 
prin decizia primului ministru 
Dacian Cioloş. Sunt diplomat 
de carieră. În 1996 am intrat în 
Ministerul de Externe. Am 20 de 
ani de activitate diplomatică. Vin 

de la Montreal unde în ultimii 4 ani am fost consul al României, prima mea 
experienta pe linie consulară, care văd că va continua acuma la Toronto.
Sunt foarte bucuros să fiu aici să continui explorarea şi cunoaşterea 
comunităţilor româneşti; cea mai importantă comunitate fiind aici în Ontario. 
Am mai avut un parcurs profesional şi la ambasada noastră de la Ottawa 
anterior prezenţei la Montreal. Şi sunt foarte bucuros să vă întâlnesc pe 
toţi românii din zona toronto, şi din Ontario şi sper ca împreună cu colegii 
mei de aici de la consulat să reuşim să continuăm să oferim serviciile 
profesioniste pe care toată lumea ni le dorim. 
Doresc tuturor românilor un La mulţi ani şi un început de an bun aici în 
Canada.

Mugurel Ioan 
STĂNESCU

Consul General al României la 
Toronto
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

OAKVILLE
Poezia lui Mihai Eminescu a răsunat in 14 
ianuarie și în clasa grupei copiilor din clasele 
5-8.
Ne-am împărtășit cunoștințele pe care le 
avem despre marele poet, am spus ce ne-am 
dori să aflăm și apoi am citit și discutat poezia 
”Fiind băiet păduri cutreieram”.
Alături de poet, am închis și noi ochii și am 
încercat să ascultăm glasul pădurii.
Am căutat înțelesul numeroaselor cuvinte 
necunoscute nouă și am promis că vom 
memora măcar o strofă din frumoasa poezie.
Am participat și la un mic concurs pe echipe 
întrecându-ne la rezolvarea a trei sarcini de 
lucru bazate pe poezia învățată: am găsit 
sinonime, am căutat adjective și am încercat 
să descifrăm mesajul poeziei.
Va așteptam cu nerăbdare in fiecare sambata.

Oana Dragalin

NOTA: Înscrierile pentru acest an școlar, 
2016-2017, sunt acceptate pana in data de 31 
martie 2017.

EMINESCU, poetul românilor de pretutindeni
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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

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

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină vânătorească compusă din supă de 
fazan, gulaş de căprioară şi friptură de pui cu piure de cartofi, prăjituri 
Cheesecake şi Blackforestcake. Ceai şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul 
Hi-Trend vor prezenta un program de dansuri etno. Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de

 Formaţia CARPAŢI din Montreal

11 februarie 2017 ora 7pm

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

Preţul Biletelor:

$40/adult

$20/copil
 (copii între 3 şi 12 ani)

Duminică, 29 ianuarie 2017, ora 1:00 p.m. după Sfânta Liturghie, Misiunea Sfânta Maria 
vă invită la o Agapă Frăţească unde vă vor fi servite preparate tradiţionale româneşti.
Începând de Sâmbătă, 4 Februarie 2017, ora 3:00 p.m., Misiunea Ortodoxă Sfânta Maria 
din Kitchener organizează lunar diferite cursuri de iniţiere în arta textilă a cusutului, 
broderiei, tricotatului, croşetatului, precum şi de iniţiere în arta picturii şi a decoraţiunilor  
pe sticlă. Şi pentru că 1 Martie bate la uşă, vom învăţa pentru început cum putem 
confecţiona mărţişoare şi felicitări.
Cursurile sunt gratuite şi se organizează în sala de evenimente a bisericii. Cu aceste ocazii 
se oferă cafea, gustări gratuite şi, desigur, multă bunăvoie. Parcarea e gratuită.

Grupul Hi-Trend

Misiunea Sfânta Maria 
544 Bridgeport Rd E , Kitchener, N2K 1N7.

ANUNŢURI

in Windsor
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Guvernul provinciei Ontario a anunţat 
planuri de reducere a taxelor pentru cei 
care işi cumpără prima casă. După cum 
se ştie, piaţa caselor în Ontario, a avut 
o creştere foarte importantă în ultimii 
ani. Astfel, ca parte a produsului intern 
brut, investiţiile rezidenţiale aproape 
s-au dublat între 2000 şi 2016. Aceasta 
a fost în avantajul proprietarilor şi 
al investitorilor dar, pentru tinerele 
familii doritoare să se mute în prima 
casă, a fost din ce în ce mai greu.
Guvernul provincial a anunţat planuri 
să dubleze maximul returnabil al 
taxei pe transferul de proprietate 
“land transfer tax (LTT)” pentru 
cumpărătorii primei case, de la $2,000 
la $4,000, începând cu 1 Ianuarie 
2017. Cu alte cuvinte, nu se va mai 
plăti taxă la transferul de proprietate 
până la o valoare a casei de $368,000, 
ceea ce este o creştere semnificativă 

faţă de valoarea prezentă. Aceasta ar 
însemna că mai mult de jumătate din 
viitorii cumpărători ai primei lor case, 
nu vor mai plăti această taxă.
Notă: Din “2016 Ontario Economic 
Outlook and Fiscal Review”

Pentru mai multe informaţii privind 
securitatea dumneavoastră financiară, 
şi pentru 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, vă stau la 
dispoziţie la:
519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor

Insurance Broker

Reducerea taxelor 
pentru cumpărătorii 

PRIMEI CASE

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

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
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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.

HAMILTON

Cerințe: Absolvirea Facultății de Teologie ortodoxă; experiență în activitățile cu tinerii 
de cel puțin 3 ani; cunoștințe de liturgică, tipic și muzică bisericească, cunoașterea limbii 
române (orală și scrisă). 
Date Contact: Persoanele interesate pot trimite Resume-ul prin poșta clasică la adresa

278 MacNab St. North Hamilton, ON, L8L 1K4
sau prin email la:    preot.paroh@gmail.com        până la data de 10 Februarie 2017. 

Parohia Ortodoxă Română “Învierea Domnului” din Hamilton, Ontario, 
caută persoană pentru postul de

CÂNTĂREAȚĂ/CÂNTĂREȚ BISERICESC

LONDON

La începutul anului, London & St. Thomas 
Real Estate Board a publicat activitatea 
pieţei imobiliare pe anul 2016. Şi ce an 
a fost! Pentru prima data în London s-a 
atins cifra record de 10.000 vânzări de 
case. Cumpărătorii s-au confruntat cu o 
competiţie intensă, în condiţiile în care se 
găseau prea puţine case pe piaţă. Aceasta 
se explică dacă privim puţin la activitatea 
pieţei din Toronto. Un inventar redus de 
case a rezultat în urcarea vertiginoasă a 
preţurilor, forţând unii cumpărători să se 
uite şi în oraşele vecine cu GTA: Hamilton, 
Barrie, London.
Faptul că în octombrie 2016 guvernul 
a introdus măsuri mai stringente de 
aprobarea împrumutul ipotecar, n-a ajutat 
situaţia, reducând puterea de cumpărare 
a multora.  Aşa se face că, în condiţiile 
în care nu se poate cumpăra mai nimic în 
Toronto cu $300,000, preţurile din London 
păreau foarte atractive. Cum inventarul 
pe piaţă nu era suficient, frecvent s-au 
înregistrat oferte multiple şi vânzări cu 
mult peste preţul cerut de vânzător, zona 
preferată fiind partea de nord a oraşului. 
Următorul tabel arată preţul mediu la case 
în diferite oraşe, cum a fost publicat de 
London & St. Thomas Real Estate Board 
la sfârşitul lui Decembrie 2016.

ORAŞUL            PREŢUL MEDIU
Vancouver                       940,900
Toronto                                     780,047
Hamilton                      520,353
Kitchener-Waterloo        415,136
Ottawa                                     380,003
London & St. Thomas        290,489

Este anticipat ca şi anul acesta preţurile la 
case vor continua să crească, cu atât mai 
mult cu cât piaţa va continua să ofere un 
inventar redus în comparaţie cu cererea. 
De asemenea, mai mulţi cumpărători decât 
în anii precedenţi vor opta să cumpere 
condominiuri, luând în considerare că 
acestea oferă un pret mai afordabil, 
rezultând în creşterea preţurilor şi la acest 
tip de casă. Cum se prezintă lucrurile în 
momentul de faţa, sunt toate semnele 
că şi în primăvara aceasta vom asista la 
o activitate intensă a pieţei, continuând 
neînfrânată trendul început anul trecut.

Mara Mohaupt
este agent imobiliar in London, afiliată cu 
Streetcity Realty Inc. Brokerage şi poate 

fi contactată la tel. 226-373-6710, e-mail: 
mohauptmara@gmail.com

Piaţa imobiliară în London
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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



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la Dorel’s Food



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!

TORONTO

Elevii înscrişi la cursul de Limba 
Română de la Milne Valley MS din 
Toronto sau Școala Românească 
așa cum o numim noi, şi-au dat 
mâna într-o horă a unirii în cuget 
şi simțire.
Momentul istoric 24 Ianuarie pune 
începutul României moderne şi ne 
amintește de iluștrii noștri cărturari 
dar şi de Moș Ion Roată sau 
straiele de sărbătoare îmbrăcate 
cu mândrie de înaintașii noștri 
când s-au prins în prima horă a 
unirii.
Noi am simțit un sentiment 
deosebit să ne prindem în horă 
cu frați de peste Prut, elevi ai 
aceleiași şcoli.
Așa cum zicea un elev, “Milcovul 
este sorbit demult, urmează să 
sorbim Prutul?”

Minodora Grigorescu,
Toronto

HORA
UNIRII

la Toronto
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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

Mă numesc Liviu, am 41 ani, stabilit în Canada de 12 ani, studii superioare. Lucrez 
în IT în Canada de 12 ani. Am o situaţie profesională şi materiala bună. Deosebit 
de devotat familiei, muncitor, loial, optimist. Prezentabil. Nu am vicii, 178 cm, 78 
Kg. Divorţat, am o fetiţă de 12 ani, Shared Custody. Locuiesc în zona Oakville\
Burlington, Ontario. Caut o femeie de caracter, cu o situatie compatibilă, pentru o 
relaţie de prietenie şi de ce nu căsătorie ...
Adresa mea de email este liviu_laudat@yahoo.com

VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes

Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

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. Sport, muzică, 
filmele noi apărute în urmă cu o lună sau 
seriale noi, se pot urmări numai cu acest 
aparat.
Avem 2 aparate în stock:
- $150 plus $20/h instalare (cash)
- $190 plus $20/h instalare (cash)
Pentru deplasare se va percepe o taxă de 
$40 pentru fiecare 100 Km.

Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.
Diferenţa dintre aparate este doar de 
memorie. Mai precis se pot instala pe 
ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca 
prea mult memoria aparatul. Există pentru 
aproape toate filmele sau serialele subtitrare 
în limba română, engleză sau alte limbi.
TOTUL ESTE PERFECT LEGAL !
Aparatele au o garanţie de 3 luni.
Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

Pentru instalari: 416-800-0832
                 sau 519-594-1712 Radu

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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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: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, 
la ce mănânci, pentru că ai putea încerca 
ceva care nu-ţi face bine. Dragoste: E 
nevoie de mai multă inițiativă din partea 
ta. Financiar: Banii nu sunt punctul forte 
acum, parcă ai merge pe gheaţă subțire. 
Nesiguranța îţi caracterizează veniturile şi 
cheltuielile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine, 
sănătatea ţi se citește pe chip. Dragoste: 
Ce a fost a fost, şi în relația actuală, şi în 
relația încheiată. Privește deci spre viitor! 
Financiar: Este momentul perfect să-ţi 
extinzi afacerea sau să-ţi recuperezi din 
datorii.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruiești 
şi primești deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: Planul tău financiar este mai bun 
ca în lunile anterioare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menții pe aceeași stare de luna 
trecută. Dragoste:  Joci pe două fronturi, 
iar dualitatea aceasta este trădată de 
dezinteresul cu care privești gesturile 
partenerului. Financiar: Deciziile financiare 
luate acum vor avea efecte pe termen lung; 
nu trebuie să faci calcule de azi pe mâine.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Există o oarecare predispoziție 
către accidentări, boli acute, infecțioase 
sau inflamatorii. Dragoste: N-ai început 
anul prea bine, se resimt unele greutăţi în 
relația cu partenerul şi fiecare întrevedere 
aduce o anumită dificultate în comunicare. 
Financiar: În sfârșit acum poți spera la 
redresarea mult râvnită!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. 
Te bucuri de toate alături de cel drag. 
Financiar: Banii nu prea dau năvală, așa 
că fi înţelept și chibzuiește bine resursele. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, și fizic, şi 
psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască
cineva fericirea deplină în plan sentimental,
se pare că tu ești alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine încât şi acest plan intră 
pe trendul ascendent care se observă în 
celelalte domenii ale vieții tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că ești vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privința 
sănătății. Dragoste: Te bucuri de echilibru 
în plan sentimental. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai mari dispute, de parcă 
trebuie să te lupți, nu glumă, pentru ceea 
ce ţi se cuvine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Ia taurul de coarne dacă vrei să aduci o 
schimbare în cuplu! Financiar: Nu trebuie 
să te hazardezi spre cheltuieli mai mari 
decât poţi duce, de aceea cumpătarea este 
cuvântul cheie.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenția acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantități. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteți spune amândoi cât de fericiți 
sunteți. Financiar: Dacă decizi să treci la 
economii mai stricte, o faci doar pentru că 
doreşti să aduni o sumă mare în cont.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare, 
dimpotrivă, eventualele probleme mai 
vechi revin la normal. Ca atare, te simți 
bine în pielea ta. Dragoste: Vi se cere 
amândurora mai mult realism, mai multă 
implicare şi decizii mature. Financiar: 
Aceasta poate fi o perioadă de top în 
privința banilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar 
nu trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este 
perioada ta norocoasă în amor, pentru că 
șansele de a te îndrăgosti nu lipsesc iar 
relația în care ești deja implicat merge de 
minune. Financiar: Nu vin bani mai mulți, 
dar cei de care dispui sunt suficienți pentru 
a trăi decent.
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KITCHENER
Duminică 15 ianuarie a avut loc, la Centrul 
Cultural Român din Kitchener, a treia ediţie a 
Festivalului Eminescu, în organizarea Bisericii 
“Sfântul Ioan Botezătorul” şi cu participarea 
Asociaţiei Arta şi a Cenaclului Literar “Florica 
Baţu Ichim”. Invitaţii au fost cele două şcoli de 
limba română din Kitchener, “St. Louis” şi “Şcoala 
Publică de Limba Română”, grupurile “Mărţişor” 
şi “Muzidava”, coordonate de domnul Ion Damian 
şi corul “Sfântul Nectarie” al Bisericii Sfântul Ioan 
Botezătorul, dirijat de domnul Simion Ciobanu.
Pe parcursul a aproape trei ore, şi cu participarea a 
peste optzeci de persoane, organizatorii şi invitaţii 
lor au delectat audienţa cu recitaluri de poezii, 
cântece şi interpretări instrumentale.
Seara a fost deschisă de domnul Sandu Sindile, 
care a prezentat comunicarea ”Eminescu în 
inimile noastre”, dedicata unui Eminescu mai 
puţin cunoscut, patriot şi naţionalist.
Am continuat apoi cu recitalul elevilor Şcolii 
“St Louis”, coordonaţi de doamna profesoară 
Bianca Man, care au prezentat poezii ale poetului 
nepereche şi cu formaţia “Mărţişor”, care 
împreună cu grupul “Muzidava”, au interpretat 
piese muzicale pe versurile lui Eminescu.
Prima parte a manifestării s-a încheiat cu piesa 
“Eminescu” pe versurile lui Grigore Vieru, 
interpretată cu sensibilitate de doamna Anca Toma 
Scarr.
După o scurtă pauză în care s-au servit gustări, 
am continuat cu prezentarea Şcolii Publice de 
Limba Română, iar copiii, îndrumaţi de profesorii 
Ramona Maerean şi Sandu Sindile, au recitat cu 
emoţie şi mândrie poezii ale celui sărbătorit.
Domnul profesor Liviu Rădulescu a încântat 
apoi audienţa cu o sensibilă şi inspirată recitare 
a poeziei “Scrisoarea a II-a” iar corul “Sfântul 
Nectarie” a continuat cu două prelucrări după 
“Somnoroase Păsărele” şi “Sara pe Deal”.
Doamna Violeta Sindile a interpretat “Limba 
noastră-i o comoară”, în aplauzele audienţei iar 
Anca Toma Scarr a recitat versuri ale poetului 
Dumitru Ichim, prezent la manifestare, o figură 
emblematică a poeziei româneşti din exil.
Şi pentru că sărbătoarea Unirii Principatelor era 
la câteva zile distanţă, am încheiat seara cu “Hora 
Unirii” interpretată la taragot de domnul Simion 
Ciobanu.
Este extraordinar că la atâtea mii de kilometri 
de România, avem o viaţă spirituală şi culturală 
bogată şi diversă, şi asta datorită unor oameni 
inimoşi şi harnici, care duc mai departe tradiţiile 
româneşti.

Sandu Sindile,
Kitchener

EMINESCU
aniversat la Centrul Cultural Român din Kitchener
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Prin CHIŞINĂU,
în curcubeu de nuanţe româneşti

Este o zi de octombrie în Bucureşti când 
ne-am hotărât să dăm o fugă la Chişinău. 
Ne-am rezervat biletele de autobuz şi ne-
am prezentat la autogara Filaret, unde ne-
am îmbarcat într-un microbuz avându-l 
ca şofer pe Boris, un tânăr moldovean, 
politicos, isteţ şi aprig la volan. Mi-a plăcut 
accentul său moldovenesc nu însă felul cum 
conducea maşina. Tot drumul am ascultat 
cântece ruseşti.
Şoferul a oprit prin mai multe locuri unde 
primea de la fel de fel de indivizi bani, 
obiecte să le ducă peste Prut. Am plecat 
în jurul orei 10 ca să ajungem în Chişinău 
pe la ora 18, pe înserat. La vamă nu ne-a 
controlat nimeni bagajele, dar nu a fost o 
surpriză ca Boris să aibă probleme. Acesta 
ne-a abondonat, timp de o ora, la Duty Free 
pentru a reîntoarce un obiect în România.

Autobuzul ne-a oprit chiar în mijlocul 
capitalei moldovene, în faţa pieţii centrale, 
pe un bulevard aglomerat.

Rezervasem prin booking.com un 
apartament dar nu eram în stare să îl găsim 
pentru că proprietarul nu ne-a dat adresa 
corectă: scară şi etaj. Ne-am învârtit noi 
în sus şi în jos până când obosiţi de atâta 
căutare ne-am gândit să mergem la un alt 
hotel. La primul hotel întâlnit în cale am 
avut ghinion, hotelul fiind ocupat. Am 
cerut la recepţie să îmi dea voie să folosesc 
WiFi de la ei, dar m-au refuzat. Nu au vrut 
nici măcar să îmi spună unde sunt hoteluri 
libere. M-a dezamăgit cum se lucrează cu 
puţinii turişti în Republica Moldova. A doua 
zi am găsit, în sfârşit apartamentul nostru.

La Chişinău, un oraş compact, nu te poţi 
pierde iar străzile au trotuare largi, cu 
arbori seculari, curate, unde poţi vedea case 
construite în stil clasic sau otoman. Centrul 
nu este prea mare şi te poţi plimba în linişte 
admirând faţadele clădirilor, cu aparatul de 
fotografiat în mână.

Bulevardul Ştefan Cel Mare un fel de 
Champs-Elysées moldav lung de 3,8 km 
este tot timpul animat de oameni.

Este o atmosferă apăsătoare şi tristă în 
oraşul care seamănă cu Bucureştiul de 
acum 10 ani, cu blocuri comuniste lipsite 
de stil, mici magazine unde nu găseşti 
mare lucru. În Basarabia trăiesc cele 
patru milioane de oameni care au avut de 
suferit sub ocupaţia sovietică, lucru care 
se vede şi acum. Oamenii trăiesc într-o 
atmosferă de insecuritate, de sărăcie şi de 
teamă. Moldovenii sunt trişti şi săraci dar 
ospitalieri şi credincioşi.

Oraşul Chişinău se întinde peste 7 coline, 
jumătate din suprafaţa sa fiind ocupată de 
parcuri. Capitala moldavă a fost numită 
“oraşul alb scăldat de o mare verde”.

Centrul istoric al capitalei cuprinde 
700 de clădiri datând din secolul 19, 

18 biserici, Muzeul Naţional de Istorie, 
Muzeul Etnografic, Muzeul de Arheologie 
şi Muzeul de Arte. În centrul oraşului se 
află două parcuri, separate de bulevardul 
principal. Transportul în comun este 
asigurat de troleibuze cehe aproape noi. 
Pe strada principală sunt o multitudine 
de magazine occidentale, McDonald şi 
magazine de telefonie mobila. Strada Petru 
Rareş este cea mai veche din Chişinău.

Oraşul este plin de contraste. Construcţiile 
sunt tipice epocii sovietice şi care nu au fost 
renovate de mult timp, ca şi în Bucureşti de 
altfel. Contrastul între rădăcinile latine şi 
clădirile sovietice îi dau un farmec unic. 
Oraşul are un tempo sau un ritm lent care a 
dispărut de mult din România.

În muzee nu era nimeni, neonul era ars pe 
alocuri, uşile nevopsite de mult. Într-un 
muzeu am întâlnit un grup de elevi care au 
vrut să facă o fotografie cu noi când au aflat 
că suntem din Canada.

Cum intri în Chişinău eşti întâmpinat de 
blocuri de beton de fabricaţie sovietică, în 
jurul cărora se pot vedea modeste semne ale 
capitalismului: mici pizzerii, bănci, câteva 
magazine şi un imens magazin Metro. Nu 
sunt câini sau alte animale domestice pe 
stradă. Deşi oraşul este sărac, străzile erau 
pline de maşini scumpe.

Pe lângă biserici ortodoxe, în oraş există 
o catedrală armenească, casa în care a 
poposit Puskin în timpul exilului, câteva 
muzee, teatre, restaurante. Vechiul oraş este 
partea cea mai magică şi cea mai neglijată 
din Chişinău. Clădirile vechi au o plăcuţă 
explicativă.

Piaţa centrală are un farmec oriental, 
zgomotoasă şi colorată, este pulsul 
oraşului. Oamenii mănâncă specialităţi 
culinare ruseşti şi româneşti, se ceartă în 
rusă sau română. Am văzut un beţiv de abea 
ţinându-se pe picioare şi oamenii râzând 
şi apostrofându-l, mi-a fost teamă că va 
fi strivit de o maşină. Deşi în piaţă sunt 
amenajate spaţii pentru un comerţ civilizat, 
pe străzile adiacente comerţul stradal este 
prezent peste tot. Se vinde direct din lădiţe, 
cutii din carton, sacoşe: încălţăminte, flori, 
băuturi, fructe, păsări tăiate (pui, găini, 
raţe, prepeliţe) în condiţii igienice precare. 
Bazarul central este foarte aglomerat şi se 
găseşte marfă ieftină făcută în China sau 
Republica Moldava. 

În Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală 
se poate viziona şi o expoziţie de artă 
realizată de deţinuţii din penitenciarele 
ţării. Clădirea muzeului construită în stil 
mauritan între 1903-1905 te frapează prin 
originalitatea construcţiei. Mă întrebam de 
ce această influenţă orientală dar mi s-a 
răspuns că aşa era moda în anii aceia. Fondat 
în 1889 acest muzeu este cel mai vechi din 
Republica Moldova şi deţine peste 135.000 

de piese de valoare patrimonială. În timpul 
vizitei noastre am văzut o expoziţie de 
bluze româneşti. Biletul de intrare este 10 
lei moldovenesti (0.65 canadieni).

Am avut şansa să luăm parte la Festivalul 
Tulburel un fel de Ziua recoltei, unde 
am degustat tot felul de specialităţi 
moldoveneşti, vinuri şi plăcinte, prepeliţe la 
proţap. Cineva de la masa vecină ne-a oferit 
să gustăm din coniacul său. O cântăreaţă 
de muzică populară anima evenimentul. 
Nici acest eveniment nu avea nimic vesel, 
exuberant, totul fiind învăluit de tristeţe.

În Republica Moldova, una dintre cele mai 
sărace ţări din Europa, aproape 17 la sută 
din oameni trăiesc sub pragul sărăciei, un 
sfert dintre moldovenii adulţi muncesc 
peste hotare, bătrânii având o pensie de 38 
de euro.

Dulcele grai moldovenesc are un pronunţat 
accent rusesc, fiind încărcat cu arhaisme 
şi regionalisme, fiind izolat timp de 50 de 
ani după zidul sovietic. Îmi amintesc de 
vizita mea în Cernăuţi acum 30 de ani când 
totul era scris în litere chirilice şi se vorbea 
numai rusă.

Din Republica Moldova provin personalităţi 
ca Leonida Lari, Grigore Vieru, Paul Goma, 
Alecu Russo, Bogdan Petriceicu Haşdeu, 
Alecu Donici. La Bălţi s-au născut actorii 
Stela Popescu şi Colea Răutu.

Dansul moldovenesc reprezintă una dintre 
cea mai veche artă populara fiind “un poem 
al neamului”, când dansează moldovenii 
“inimile vorbesc”.

Republica Moldova este ţara cea mai săracă 
dar care are un vin bun. După cum spunea 
cineva “un popor care are un vin bun nu este 
un popor sărac pentru că acest vin valorează 
cât tot aurul din lume”.

Cea mai impresionantă vizită la Chişinău 
a fost Cricova cu “oraşul subteran” cu cele 
mai mari beciuri din lume, care păstrează 
peste 40.000.000 litri de vinuri de marcă la 
o temperatură aproape constantă de 12-14 
grade Celsius şi o umiditate de 97-98%.

Cricova adăposteşte un total de 120 de km 
de galerii ai acestei mine de calcar, 80 de 
km constituind un adevărat oraş al vinurilor. 
Are peste 70 de străzi principale cu denumiri 
sugestive ca: Fetească, Cabernet, Riesling, 
Pinot, Aligote, pe care turiştii se pot deplasa 
cu ajutorul minicarelor puse la dispoziţie de 
organizatori.
Oraşul vinurilor deţine un tezaur preţios de 
vinuri de colecţie, săli de degustare şi săli 
de protocol. Cramele din Cricova aparţin 
de Combinatul de Vinificaţie, care are peste 
500 de hectare de vie proprie. Vinurile 

de Cricova sunt de o calitate deosebită 
şi au obţinut numeroase medalii de aur la 
târgurile internaţionale. Cramele fac parte 
din patrimoniul naţional al Republicii 
Moldova făcându-se demersuri pentru 
trecerea lor în patrimoniul mondial.
Butoaiele de stejar unele mari de 10.000 de 
litri, altele de 5000 sau 1000 de litri sunt 
importate din Italia şi România.

Tezaurul este cel mai important şi interesant 
punct al cramelor de la Cricova. Aici se 
află o colecţie impresionantă de sticle cu 
vin vechi, cea mai preţioasă fiind cea a 
lui Hermann Goering, al doilea în ierarhia 
partidului nazist condus de Adolf Hitler. 
Alte colecţii aparţin unor personalităţi 
politice din R. Moldova şi alte ţări, cum ar 
fi Vladimir Putin, Angela Merkel, Victor 
Ponta, Traian Băsescu, Klaus Johannis, 
Dr. Irinel Popescu. Se spune că aici şi-a 
sărbătorit ziua de naştere Putin.

Într-o seară ne-am dus la deschiderea 
stagiunii Filarmonicii Naţionale “Serghei 
Luncheivi”, unde am plătit un bilet în 
rândul 5 cu 100 de lei moldavi, ($6). Am 
fost norocoşi să putem merge şi la operă 
unde am vizionat Elixirul dragostei în limba 
italiană, la un preţ derizoriu.

Singurii turişti era câţiva români veniţi 
cu maşina personală şi mulţi ruşi. În oraş 
se pot cumpăra suveniruri şi obiecte de 
artizanat la preţuri rezonabile. La prânz sunt 
restaurante care ofera  “business lunch” 
la preţ competitiv. Am mâncat plăcinte 
moldoveneşti cu brânză şi cu mărar, care ni 
s-au părut divine, la fel ca şi borşul lor.
Atenţie când luaţi un taxi. Sunaţi înainte 
şi vă spune cât costă cursa. Puteţi procura 
gratuit o hartă turistică a oraşului de la orice 
hotel. Am cumpărat nişte creme cosmetice 
produse în Republica Moldova, nişte 
şorţuri de bucătărie cu motive populare şi 
bineînţeles ciocolata lor, produsă la fabrica 
Bucuria precum şi şampanie şi coniac 
moldav.

Paulina Popescu,
Kitchener
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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, 
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg

LA MULŢI ANI !
doamnei doctor

ELENA POPA

cu ocazia aniversării 
zilei de naştere (9 

ianuarie), din partea 
fetelor Carmen Popa 
şi Mihaela Ciobăniţă,  
a nepotului Cristian 
Popa şi a ginerelui 

Dan Ciobăniţă.

ANIVERSARE
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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

Printre făclii,
aprinse
pentru Fecioară și Prunc,
copilul
a strecurat în nisip
o narcisă.

Stingătorul-de-Lumânări,
uitând să-și pună ochelarii,
se-ntunecă la chip,
și suflând de trei ori
deasupra narcisei
se duce.

Copilul se uită după el,
apoi își face cruce
în fața icoanei,

din inimă de tisă,
și din ascunzișul hainei
mai scoate-o narcisă.

Ca omul mare
sfătuiește pe Maică
oftându-și
când dorul,
când teama:
„Una – pentru tine,
una – pentru mama!

Și să ai grijă de ele
nu cumva să le afle
când se va-ntoarce din 
nou
Stingătorul.”

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.

Copilul orfan și stingătorul-de-lumânări

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

NOU: Avem produse marca RÂURENI


