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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)

Ce să-i iau de Crăciun?… Ca atunci când 
am un somn furnicos și visez că sunt goală 
pușcă-n supermarket, mă trezesc deodată 
fără aer, cu inima bătându-mi lângă 
amigdale, cu răsuflarea sărbătorilor în 
ceafă. Mereu aceeași aritmie: îl iubesc atât 
de mult și n-am nicio idee ce să-i cumpăr 
în așa fel încât, chiar și dacă nu i-aș scrie 
pe felicitare „Te iubesc”, el să deducă asta 
din valoarea și semnificația darului meu. 
Nu vă spun nimic nou sau epocal dacă 
amintesc, pe ton nevricos, că e foarte greu 
să-i cumperi un cadou splendid bărbatului 
despre care știi, distrusă, că-ți va lua la 
rându-i un cadou minunat.
E deja folclor faptul că – dacă nu ești din 
tagma miliardarelor care cumpără ceasuri 
de aur (și să ai și norocul ca domnul să 
n-aibă deja ceas de aur) – n-ai decât să te 
repezi la un fular, un pulover, o cravată 
(lângă eterna cămașă în cutie cu capac de 
plastic transparent) sau exasperantul after 
shave. Iar dacă poartă barbă, îl înțeapă 
mohairul sau n-a mai purtat gâtlegău de 
când s-a însurat prima dată, poți să faci 
această listă cocoloș.

O, mulțumesc, dar nu(-mi) trebuia…

Au fost vremuri în care mi-era tot timpul 
frică să nu cumva să primesc cadouri prea 
scumpe, fiindcă nu știam dacă sunt capabilă 
să mă revanșez onorabil, dintr-o chenzină 
de reporter proaspăt strecurat în presă. 
Pe urmă, când banii și-au băgat mințile-n 
cap și au început să se poarte mai frumos 
cu mine, am dat în extrema parvenitului: 
făceam cadouri voluminoase și strivitoare, 
până când am realizat că, din ce cheltuiam 
mai mult, din aia beneficiarii acestor daruri 
mă credeau mai nebună și mai bogată. 
Când, de fapt, cred că nu eram nici una, 
nici alta. Lumea avea impresia, probabil, 
că-mi deduceam cadourile pe vreo firmă, 
din impozitul pe venit, altfel nu-și explica 
nimeni ce m-a apucat.
Știam că bâjbâi prin conduita socială a 
pachetului cu pampon, știam că e necesar 
să schimb ceva, dar nu rezistam tentației 
de a vedea guri căscate de fericire, în fața 
pachețoiului de la mine.
Rânjetul extaziat al omului pe care-l 

cadoriseam nu mă hrănea prea multă vreme, 
însă. La scurt timp după ce ambalajul 
ateriza ferfeniță pe covor, atenția casei se 
comuta pe platoul cu ouă umplute, de care 
gazda era foarte mândră. Sacoșa de la mine, 
cu cadouri de valoarea salariului mediu pe 
economie, stătea într-o rână, lângă piciorul 
unei mese asupra căreia toți se repezeau 
să apuce ouă cu ochișori de piper și gurițe 
de gogoșar. Mă simțeam dintr-o dată 
caraghioasă și exagerată, ca o țoapă care 
vrea să epateze.
După vreo doi-trei ani de greșeli similare 
(întotdeauna obiceiurile mele proaste au 
avut nevoie de acest interval minim pentru 
a se trata), am renunțat la opulență și 
sclipici, în favoarea mesajului simbolic al 
cadoului.
Dar ce faci când banii nu te înghesuie și 
știi că ai de ales un cadou memorabil, pe 
care iubitul tău să nu-l încurce mai târziu cu 
cadoul de la maică-sa? Vrei acea găselniță 
care să te facă inconfundabilă – până când 
realizezi, cu fierea aferentă-n gură, că mai 
degrabă rămâi de-a pururi în amintirea 
cuiva dacă-i bușești mașina sau îl înșeli 
cu frate-su, decât dacă te scremi să-i aduci 
surprize cu pampon.
Cu cât te gândești mai mult ce i-ai putea 
cumpăra, cu atât intri în tradiționala criză 
de timp, care stă așa de confortabil lângă 
tradiționalul la mulți ani. În Ajun, când 
orașul colcăie de disperați isterici, de brazi 
jumuliți și de claxoane, alergi despletită și 
zăludă, ca să găsești o minune de cadou. 
Să fim serioși. Nu ți-a venit o idee atâtea 
săptămâni la rând și speri să-ți răsară 
tocmai acum, printre țevile de eșapament, 
înjurăturile aruncate din taxiuri, grași cu 
sacoșe, cretini cu petarde și Moși Crăciuni 
scămoșați care vând vodcă minorilor (le-a 
intrat sprânceana de vată-n ochi și nu le-au 
observat mutra fragedă).

Darurile au fost aruncate

Mi s-a întâmplat în această zbuciu… 
interesantă viață să constat că, după un an 
sau doi de la romanticul eveniment, iubitul 
meu a uitat totalmente că bluza aia e de la 
mine și, sub ochii mei gogonați batracian, a 
propus s-o trimită la țară, fiindcă nu-i place 
și n-o poartă.
Nu m-am supărat nicio clipă pe el, deși nu 
mi-am putut filtra la timp privirea otrăvită. 
M-am supărat pe mine. Dacă am fost atât 
de toantă, încât să-i fac un cadou atât de 

ușor de confundat cu cadourile de la mătuși 
sau vecini, așa-mi trebuie. Observasem, 
ce-i drept, că purtase o singură dată mirifica 
bluză, dar mă flatam la gândul că o evită 
tocmai pentru că ține la ea ca la ochii din cap 
și la știți voi ce de știți voi unde. Când am 
văzut însă cum o face ghem și-o aruncă în 
geanta de trimis la țară, am rămas împăiată. 
Nu plenar, fiindcă pentru un plâns s-au mai 
găsit ceva resurse motorii. A realizat gafa 
și-a înțepenit și el, chiar mă gândeam care 
din noi o să miște primul. Mi-a fost și milă 
când l-am văzut așa dezolat. Mi-ar fi plăcut 
să-l pot urî, dar am știut că nu e vina lui.

A luat cămașa, a netezit-o, a strâns-o 
la piept, s-a scuzat (parcă asta era 
problema…) și-a pus-o la loc în dulap. Am 
fonfăit plângăcioasă s-o trimită la țară dacă 
tot n-o poartă, că măcar acolo o îmbracă 
vreunul pe la nunți. Dar n-a vrut, a păstrat 
cămașa, nu știam dacă să mă înduioșez sau 
să mă dau cu capul de perete. Și pentru că 
eram în mijlocul camerei și a doua variantă 
nu-mi era prea la îndemână, am ales să-i 
mulțumesc că, deși urăște cămașa, o ține-n 
dulap (rugându-se probabil s-o roadă 
moliile, dar asta n-am cum să demonstrez).
Am crezut că am învățat ceva din asta, 
dar ulterior am mai trecut printr-un episod 
similar, când a găsit pe raft un parfum 
scump, s-a uitat la el ca și cum ar fi găsit o 
țestoasă și apoi s-a întrebat (din nefericire, 
cu voce tare): „Oare cine mi-a dat mie 
ăsta?“. Eu i-l dădusem, cine dracu să i-l 
dea, după care scenariul s-a respectat 
conform tradiției: eu am plâns, lui i-a părut 
rău, toată lumea mulțumită. A cui era vina: 
a lui, care mai avea încă 11 parfumuri fine 
și arătoase, sau a mea, care avusesem cea 
mai previzibilă idee de cadou?

Ursul cumpărat de vulpe

Când ai o claie de bani, e ușor să ai idei 
antologice: îi cumperi o vacanță în Insulele 
Seychelles, în care te incluzi și pe tine ca 
bonus, și nu va uita prea curând această 
escapadă. Sau îi iei un Harley Davidson și, 
deși de la acel moment încolo o să încalece 
mai des motocicleta decât patul conjugal, 
vei avea măcar satisfacția că i-ai nimerit 
gusturile. Când trăiești însă din venituri 
limitate și te proclami țanțoșă „clasă de 
mijloc“, trebuie să compensezi deficitul 
numerar printr-o imaginație vecină cu 
țicneala. Altfel, riști să-mi scrii într-o zi 

că-mi dai dreptate, apropo de povestea mea 
(absolut reală) cu cămașa.

Un alt loc comun e faptul că e mai ușor să 
găsești un cadou drăguț pentru o femeie 
decât pentru un bărbat. Avem noi ceva 
plăcut-primitiv, care ne permite să ne 
bucurăm copilărește de orice dar, indiferent 
că e o cratiță sau un penar de platină. Asta-i 
ajută pe bărbați să ajungă mai repede la 
rezervorul nostru cu adrenalină. Ţopăim 
lângă brad și scobim în pachete, apoi găsim 
uneori lucruri minunate, alteori lucruri 
care par cumpărate-n pauza de publicitate 
a meciului, de la primul non-stop de lângă 
bloc. Dar pentru noi e mai important că 
bărbatul acela ne-a avut în vedere, pe 
viguroasa lui listă, decât că ne-a cumpărat 
ceva ce nu ne reprezintă nici măcar pe 
departe stilul de viață.
Ceea ce mă intrigă cu adevărat e că țin 
minte mai degrabă cadourile stupide pe 
care le-am primit de la foștii mei iubiți, 
decât pe cele cu coajă romantică. Unul 
mi-a dat odată, de Crăciun, un set de cuțite 
(ce-o fi fost în capul lui?), dar nu pentru 
că vedea în mine vreo Artemis senzuală 
– nu erau cuțite de vânătoare, erau cuțite 
de bucătărie. Alții mi-au dat bani să-mi 
cumpăr eu ceva frumos (sună cunoscut, 
doamnelor visătoare?…). Drăguț din partea 
lor, dar n-am reținut niciodată ce aveam de 
la ei, așadar, fiindcă dacă-mi cumpăr eu 
moftul, fie și cu banii lor, capul meu refuză 
să înregistreze corect proveniența bunului 
astfel dobândit.

Am zărit odată o colegă de serviciu cum își 
cumpăra un coșcogeamite ursul Panda de 
pluș (precizare inutilă, că viu nu i-l vindea 
nimeni). Ulterior, am auzit-o spunând 
tuturor că-l are de la iubitul ei. Era așa 
fericită, gâlgâia cu ochii-n slava cerului… 
Și-atunci, s-a învârtit pământul cu mine, 
pentru că am mai realizat ceva (ca și cum 
nu erau și-așa destule trânte-n în capul 
meu): că uneori, atunci când nu primești 
cadoul râvnit de Crăciun, de la iubitul și 
mai râvnit, adevărata tragedie e că trebuie 
să recunoști asta în fața tuturor. Și, după ce-
am făcut-o nebună în gând, mi-a părut rău 
de fata cu ursul și am plâns – convinsă fiind 
că ne vine rândul tuturor să cumpărăm pe 
furiș, într-o zi, animale mari de pluș.

Simona Catrina

Sănătate, fericire, alături 
de tradiționalul „Iartă-mă!“
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Spuneam în cel mai recent 
comentariu că una din 
caracteristicile noului an în 
zona politicului este pierderea 
încrederii în politicieni. Trebuie 
să recunoaștem că ne confruntăm 
cu o situație rar întîlnită pînă 
acum în care aleșii (pe bune, fără 
îndoială) se comportă precum 
niște mici monarhi.
Cîteva nume? Trump, evident, 
Putin, și mai evident, Erdogan, 
Duterte, pînă și micul rege 
teleormănean, Dragnea (putem 
să-l numim rege, că doar are un 
oareșice domeniu, nu?) și ceilalți 
care vin din urmă și care aspiră la 
o mică coroană, un titlu, ceva… 

Dar ce ne facem cu democrația 
și cu procesul clar democratic al  
alegerilor? Cei amintiți anterior 
nu s-au instalat de la sine putere. 
Ei au fost aleși de majoritatea 
celor care s-au urnit la urne. În 
același timp asistăm la conflictul 
acestora cu societatea civilă și 
progresistă.
În România, în Statele Unite au 
loc în aceste zile demonstrații mai 
mici, sau mai mari care contestă 
capacitatea sus amintitilor de a 
administra și a conduce afacerile 

națiilor respective. 

Trump a intrat în conflict nu 
neapărat cu cetățeanul american, 
ci mai degrabă cu sistemul 
democratic, cu instituțiile 
statului și cu apărătorii acestora. 
Populismul a luat locul 
doctrinelor politice tradiționale, 
fie de stînga, fie de dreapta, fie 
moderate, de centru. 

În ultima vreme însă acest 
populism a devenit periculos 
odată cu amalgamarea lui cu o 
doză de naționalism.Vezi “Make 
America Great Again”, vezi 
succesul lui Putin, vezi Brexitul 
și exemplele pot continua. 

Pe Dîmbovița naționalismul 
primitiv daco-traco-zamolxian se 
manifestă în zilele astea la porțile 
Cotroceniului în contrast cu 
vocile raționale din fața clădirii 
guvernului voci care încearcă, 
și este posibil să și reușească să 
țină în frîu tendințele autocrate 
ale micului dictator-infractor 
teleormănean.
  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)

Povestea
continuă

Asociaţia ORLA  - din Toronto caută persoane pasionate şi cu ceva 
experienţă în dansul popular românesc în vederea alcătuirii unui grup 
de dansuri populare. Instructor coregraf cu mulţi ani de experienţă în 
domeniu îndrumă repetiţiile săptămânale care vor avea loc sâmbătă între 
10 -12 dimineaţa. Pentru cei interesaţi, vă rugăm să ne contactaţi pe 
adresa:   posta@scoalaromaneasca.ca

DANSATORI
PENTRU UN
GRUP DE
DANSURI
POPULARE
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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

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.

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

ANUNŢURI

OAKVILLE
Pentru zilele de vineri, în care 
cele două ‘board’-uri şcolare din 
Halton ( HDSB si HCDSB ) au ‘PA 
Days’, ‘Vorbesc Româneşte’ pune 
la dispoziţia părinţilor un program 
de zi, în regim de tabără.

Locaţia: Mother Teresa Catholic 
Elementary School, Oakville

Zilele în care se pot organiza:

10 martie 2017

28 aprilie 2017

2 iunie 2017

    Orele: 7.30 am – 5.30 pm 
Instructori cu experienţă de ani de 
zile în lucrul cu copiii
Toate materialele necesare vor 
fi puse la dispoziţie de Vorbesc 
Romăneşte şi sponsori
    Număr minim de copii: 12/zi

Pentru înscrieri, vizitaţi www.
VorbescRomaneste.com
sau scrieţi la
cursuri@vorbescromaneste.com

Vă aşteptăm.

Octavian Năstase

‘PA Days’ în regim de Tabără de Zi,
organizate de Vorbesc Româneşte în Oakville
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Pentru că am primit 
destul de multe 
întrebări în ultima 
vreme despre 
costurile în cazul unei 
urgenţe medicale 

pentru un vizitator în Canada, iată două 
exemple:
a. Un bărbat de 53 de ani, cu dureri acute 
în partea superioară a abdomenului, 
provenite de la calculi renali, urmate de 
operaţie şi apoi complicaţii. Sebastian, 
era în vizită din Franţa, când a început să 
manifeste dureri acute în zona superioară 
a abdomenului. Familia l-a dus la spital 
unde a fost diagnosticat cu calculi renali, 
necesitând operaţie. După operaţie, 
Sebastian a avut o infecţie şi a fost 
necesară spitalizarea pentru 14 zile. După 
ieşirea din spital, Sebastian a trebuit să 
revină la spital zilnic, pentru terapie cu 
antibiotic pentru încă 7 zile. Cheltuieli cu 
spitalizarea: $54,397.20; cheltuieli doctor: 
$8,460.00; cheltuieli la radiologie şi 
patologie: $2,098.10; cheltuieli ca pacient 
ambulatoriu: $1,050.45; reţete medicale: 
$189.99; cost total: $66,195.74
Costul unei asigurări personale de vizitator, 
ar fi fost:$149.94 (asigurare pentru 30 de 
zile, pentru $100,000).
b. Un bărbat de 30 de ani a avut un accident 
la patinaj şi şi-a fracturat glezna.

Wilson era în vizită din Statele Unite.
Patinând a căzut şi şi-a sucit glezna.
Datorită durerii foarte mari, prietenul lui 
a chemat ambulanţa. La spital, razele X 
au arătat că şi-a fracturat glezna.Doctorii 
nu au putut aplica ghipsul la acel moment 
datorită umflării gleznei, de aceea, Wilson 
a trebuit să se întoarcă după două zile. După 
4 săptămâni, s-a întors la spital pentru raze 
X, pentru a fi sigur că totul este în ordine. 
Deasemeni a fost nevoit să cumpere şi să 
folosească cârje. Costurile au fost mari; 
salvare: $925.00; spital: $975.50; vizita 
la doctor: $250.00; radiografie: $135.75; 
vizita la clinica de ortopedie: $1,125.80; 
cârje: $45.13; cost total: $3,457.18
Costul unei asigurări personale de vizitator, 
ar fi fost: $88.83 (asigurare pentru 30 de 
zile, pentru $50,000).
Comparând cifrele, concluzia o puteţi trage 
dumneavoastră.
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

Cat costă o urgenţă
medicală pentru

vizitatori?

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.

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

Va informam ca, incepand cu data de 1.02.2017, serviciile consulare se vor 
efectua exclusiv pe baza de programare anterioara, conform programului de 
mai jos:

Reamintim ca MAE a creat, in anul 
2016,  pentru cetățenii români aflați 
în strainătate platforma “E-Cons” 
(www.econsulat.ro). Acest sistem 
informatic modern permite cetăţenilor 
români care solicita servicii consulare 
sa acceseze informaţii consulare 
de calitate într-un mod eficient şi 
transparent, si de a trimite solicitările, 
anterior prezentarii la ghiseu, pe 
cale electronica. Astfel,  programări 
pentru toate serviciile consulare, dar 
și informații suplimentare cu privire 
la procedura de urmat, puteti obtine 
accesand www.econsulat.ro

PROCEDURA PENTRU 
PROGRAMARE

Procedura pentru programare 
este simplă, trebuie să parcurgeți 
următoarele etape:

-Să vă creați un cont în aplicația www.
econsulat.ro pe baza adresei de 
e-mail pe care o aveți deja;

-Să citiți  cu atenție informațiile despre 
serviciile consulare pentru care doriți  
să depuneți cererea;

-Să trimiteți cererile prin intermediul 
acestui portal;

-Să așteptați validarea cererii  și 
programarea de către personalul 
Secției consulare;

-Să vă reprogramați dacă data oferită 
pentru programare nu corespunde 
cerințelor dumneavoastră, în funcție 
de datele afișate ca fiind disponibile.

Pentru informații privind serviciile 
consulare, vă recomandăm să 
accesați sistemele  informatice 
CCSCRS (www.informatiiconsulare.
ro), SIMISC (www.econsulat.ro), site-
ul Consulatului General al Romaniei la 
Toronto (http://toronto.mae.ro/) sau să 
trimiteți un email la adresa

        toronto.programari@mae.ro

Luni 9.00 – 15.00
Acte notariale, vize și documente 
de călătorie,  exclusiv pe baza de 
programare anterioara. 

Marți 9.00 – 15.00
Acte notariale, vize și documente 
de călătorie,  exclusiv pe baza de 
programare anterioara. 

Miercuri 9.00 – 15.00
Acte de stare civilă (certificate 
naștere, căsătorie, deces) si acte 
notariale, exclusiv pe baza de 
programare anterioara.

Joi 11.00 – 17.00
Acte notariale, vize și documente 
de călătorie,  exclusiv pe baza de 
programare anterioara. 

Vineri 9.00 – 12.00
Eliberari pasapoarte (fara 
programare)
Depuneri de juramant pentru 
cetatenia romana

Sâmbată/ Duminică
ÎNCHIS

TORONTO

CONSULATUL ROMÂNIEI 
LA TORONTO

Program cu Publicul

PROGRAM  DE  LUCRU  CU  PUBLICUL

PROCURILE DE PENSIE ȘI CERTIFICATELE DE VIAȚĂ SE VOR ELIBERA 
FĂRĂ PROGRAMARE ANTERIOARA

Adresa: 789 Don Mills Rd., unit 501,  
             Toronto, ON, M3C 1T9
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NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

LANCER 2017

MIRAGE G4 2017

ANI GARANŢIE
sau 160.000 Km10 MITSUBISHI

 vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

519-954-5916
527 King Street North, Waterloo, ON N2L 5Z6

MITSUBISHI
OUTLANDER 
2017



TORONTO
Modificările legislației penale inițiate 
de Guvern prin celebra deja OUG 13 
din 31 ianuarie, au generat o puternică 
reacție civică atât în România cât și în 
diaspora. Peste 200 de persoane din 
Toronto și GTA au protestat în perioada 
2-5 februarie în Nathan Phillips Square 
și un alt protest se pregătește pentru 
data de 12 februarie în același loc, 
începând cu ora 2:00pm.
Sutele de mii de români care protestează 
în aceste zile în frig, în România și 
diaspora, au în comun aceeași dorință: 
o nouă clasă politică cu o altfel de 
guvernare: onestă, transparentă și cu 
adevărat în slujba cetățenilor. 
“Ne-am săturat de minciuni și populism: 
am fost și suntem indignați și profund 
revoltați de faptul că prima grijă a 
guvernanților a fost să dea legi pentru 
a-i proteja pe cei din partid care au 
probleme cu legea.” au declarat cei 
prezenţi duminică 5 februarie in faţa 
primăriei din Toronto.
Oamenii au venit cu steaguri (unele 
fiind confecționate chiar de către 
ei), pancarde,  scandând  printre 
altele ” When injustice becomes law, 
resistance becomes duty” “România, 
trezește-te!”, ”Nu legiferați hoția”,  
”Abrogați și plecați!” “Hoții” și “Demisia”. 
Manifestanții care au protestat au cerut 
demisia Guvernului și au afirmat că vor 
protesta până când vocile celor din țară 
vor fi auzite și ascultate.
Pentru prima dată s-a intonat imnul 
României și s-a încins Hora Unirii în 
cea mai cunoscută piață din Toronto: 
Nathan Phillips Square.
Am fost profund impresionați de 
amploarea manifestațiilor care au avut 
loc în multe din orașele României și în 
diaspora și de solidaritatea de care au 
dat dovadă  românii din Toronto, GTA 
până la Kitchener. Au venit, cu mic cu 
mare și au spus un NU hotărât corupției 
sistemice din România.
Acțiunea de protest  a fost notificată 
către Toronto Police Service care a avut 
un echipaj prezent pe toată perioada 
evenimentului.

Agenda Românească

Romanii din Ontario protestează 
în solidaritate cu cei de acasă



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!
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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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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: stai foarte bine cu sănătatea, nu 
se întrevăd probleme. Dragoste: Vei avea 
o mulțime de ocazii să legi noi relații 
romantice în această perioadă. Cuplurile 
stabile s-ar putea să se gândească la un 
copil. Financiar: Intuiția ta financiară e 
la cote ridicate acum. Dacă ai ocazia să 
investești, încrede-te în ea.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ferește-te de alcool pentru că 
ești mai sensibil ca de obicei! Dragoste: 
Dragostea trece pe planul doi acum, atenția 
ta e mai mult concentrată pe carieră. Dar 
n-ar fi exclusă o idilă la birou. Financiar: 
Banii apar din multe surse. Dacă te 
gândești să investești, se pare că este un 
moment bun.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Beneficiezi de o stare de sănătate 
excelentă. Dragoste: Relația trebuie lăsată 
să se dezvolte treptat. Nu este indicată 
luarea unui angajament pe termen lung. 
Financiar: Ai posibilitatea să economisești 
ceva într-un scop important pentru tine: 
studii, vacanță sau o achiziție.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Este loc de mai bine în materie 
de bunăstare psihică. Ai șanse de reușită 
dacă încerci să renunți la o adicție, la un 
obicei dăunător. Dragoste: Mediul familial 
este armonios, dar amână deciziile cruciale 
(căsătorie, copil). Financiar: Stai bine cu 
banii, iar legăturile de familie se vor dovedi 
foarte utile în această privință.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Evită situațiile riscante și mesele 
prea copioase! Dragoste: Dacă ești în cuplu, 
e posibil să stabiliți o dată a căsătoriei și / 
sau să decideți să aveți un copil. Financiar:
Banii pot apărea din mai multe surse: 
încasarea unei plăți pe care cineva ți-o 
datorează, un cadou din familie, un proiect 
rentabil apărut pe neașteptate.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Limitează-ți călătoriile, există 
riscul unor accidente. Dragoste: Dacă 
ești într-o relație permanentă, aceasta va 
înflori. Dacă eşti singur, în prima jumătate 
a lunii februarie există posibilitatea unei 
relații romantice. Financiar: Vor veni ceva 
bani și, uneori, din surse neașteptate.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Interesul tău pentru sănătate 
dă roade și te simți excelent. Dragoste: 
Dragostea și prietenia se amestecă acum, 
orice relație poate deveni romantică. 
Financiar: Te poți încumeta chiar la ceva 
investiții, pentru că îți funcționează bine 
intuiția.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea ta generală nu este una 
excelentă. Trebuie să te odihnești și să te 
hrănești corespunzător. Dragoste: Cauți 
noul. Dacă ești în cuplu, ar fi bine să pui 
accent pe socializarea și distracția cu 
partenerul. Financiar: Nu se întrevăd mari 
câștiguri, dar nici pierderi sau dificultăți 
majore.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Trebuie să ai mai multă grijă de 
starea emoțională. Dragoste: Dragostea 
e pe undeva, pe aproape. Poate chiar în 
partenerul tău, pe care acum ai șansa să 
îl redescoperi. Dacă ești singur, caută în 
anturajul tău. Financiar: Nu este cea mai 
bună conjunctură pentru cheltuieli mari 
sau angajamente financiare pe termen lung.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Stai foarte bine cu energia și 
vitalitatea. Dragoste: Vei avea mult farmec 
în această perioadă, mult magnetism, dar 
vei fi insensibil la interesul care ți se va 
arăta. Relațiile stabile se caracterizează 
prin maturitate, tihnă, înțelegere. Financiar: 
Vei fi foarte abil în obținerea banilor și în 
folosirea lor eficientă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai suficientă vitalitate încât să 
gestionezi turbulențele emoționale care pot 
apărea în cuplu. Dragoste: Atragi chiar mai 
mult decât îți dorești. În cuplu sar putea să 
te simți sufocat, copleșit. Financiar: este un 
timp prielnic pentru investiții. Ocazia va 
veni de aproape, din familie.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai un nivel ridicat de energie 
și vitalitate și stai bine cu imunitatea. 
Dragoste: Ești mai mult interesat de 
comunicare decât de o relație amoroasă. 
Financiar: Nu vei suferi de lipsuri, dar 
trebuie să fii precaut: fără angajamente pe 
termen lung, fără bani dați cu împrumut.
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Romanii din Ontario protestează în 
solidaritate cu cei de acasă
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POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH

DJ
MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712
O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Începând de la 1 februarie 
2017, românii din străinătate 
vor plăti mai puține taxe pentru 
serviciile consulare oferite la 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României. 
Eliminarea acestor taxe survine ca urmare a 
promulgării de către președintele Iohannis a 
legii 1/2017, prin care sunt desființate 102 taxe 
nefiscale.

Iată care sunt taxele pe care persoanele fizice 
nu le vor mai plăti începând cu 1 februarie:
■ Documente de identitate şi călătorie: Taxa 
pentru eliberarea unui paşaport sau a unui titlu 
de călătorie și taxa pentru înregistrarea cererii 
de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei 
cărţi electronice de identitate.
■ Servicii notariale: Taxele pentru redactarea, 
autentificarea şi revocarea unui înscris, 
indiferent de natura acestuia; Legalizarea 
semnăturii traducătorului; Legalizarea unei copii 
de pe înscrisuri; Legalizarea semnăturii de pe 
un înscris sub semnătură privată; Legalizarea 
sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor 
Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat 
de autorităţile române care urmează să fie folosit 
în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe 
un act oficial străin, care urmează să producă 
efecte juridice în România; Legalizarea sigiliului 
şi semnăturii autorităţilor competente străine de 
pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o 
factură comercială şi de pe orice alt document 
cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în 
România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de 
fiecare exemplar; Eliberarea unei copii sau a unui 
extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor 
diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare 
pagină; Efectuarea unei traduceri din sau în 
limba română, de fiecare pagină; Legalizarea 
traducerii efectuate; Certificarea unor fapte 
constatate personal de funcţionarul consular; 
Eliberarea unui certificat de cutumă; Primirea 
în depozit a înscrisurilor şi a documentelor 
prezentate de părţi.

■ Servicii de stare civilă: Taxele pentru 
înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare; Înscrierea unui certificat de 
naştere sau de căsătorie străin în registrele de 
stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la 
data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile 
străine; Înscrierea unui certificat de naştere sau 
de căsătorie străin în registrele de stare civilă 
româneşti, peste termenul de 6 luni de la data 
înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile 
străine; Procurarea unui duplicat al unui certificat 
de stare civilă românesc sau a unui extras 
multilingv al unui act de stare civilă românesc; 
Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni 
pe marginea unui act de stare civilă românesc; 
Eliberarea unui extras de stare civilă.

■ Servicii diverse: Taxele pentru  eliberarea 
dovezii de cetăţenie; Procurarea unui act judiciar 
sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate; 
Verificarea autenticității unui permis de  
conducere  românesc; Intermedierea procedurii 
de apostilare sau supralegalizare a unui act 
oficial.

Deși taxele pentru pașapoarte sunt astfel 
eliminate, pașapoartele nu vor fi gratuite. 
Prețul unui pașaport este format din trei taxe: 
contravaloarea fizică a pașaportului, taxa de 
eliberare și recuperările. Legea 1/2017 elimină 
ultimele două costuri, astfel că românii din 
străinătate vor avea de plătit pentru un pașaport 
simplu aceeași sumă pe care orice cetățean 
român rezident în România o plătește. Aceasta 
este de 59 de euro (taxele eliminate se ridică la 
40 de euro).

Menționăm că taxele consulare în Canada sunt 
stabilite în funcție de raportul de schimb Euro/
CAD, pe baza mediei cursurilor de schimb din 
luna precedentă. În situația în care pe perioada 
unei luni au loc oscilații ale cursurilor de schimb 
menite să determine variații mai mari de 10%,  
se  stabilește  un  curs  de  schimb ținând cont 
de respectiva variație.

SERVICII CONSULARE

Mai puține Taxe Consulare
de la 1 februarie

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

TORONTO

WHEN: Feb. 22, 2017 5:30 - 
7:30 PM
WHERE: Unit 501 - 789 
Don Mills Rd, Toronto, ON 
M3C 1T9 (CONSULATE 
GENERAL OF ROMANIA)
COST: Free
REGISTRATION: Since we 
have a limited number of 
seats, please confirm your 
presence, by register here.

Refreshments will be 
provided.

Join us for a free workshop 
that can help you live the 
retirement you really want 
Your Future by Design® 
is a holistic approach to 
retirement planning that 
looks at so many aspects of 
your retirement, so you get a 
plan that truly works for you. 
Attend our free retirement 
workshop and learn how 
your priorities can shape 
your retirement and help 
create a plan for the life you 
want to live. 

PRESENTER:
Sergiu Hirtescu
RBC Royal Bank

GUEST SPEAKER:
Bill Hill
National Retirement 
Planning Consultant RBC

Bill Hill is the first person 
to tell you, he’s not only an 
investment adviser, he’s 
also an engagement expert! 
His passion is changing the 
way people approach their 
retirement design and their 
next 30 years. He specializes 
in getting Canadians to talk 

about their retirement vision, 
in order to show them the 
possibilities and build a path 
to reach their retirement 
goals.
As a RBC Retirement 
Designer, Bill Hill travels 
throughout Canada to 
share his expertise and 
insights across all stages 
of retirement planning. 
He frequently hosts client 
seminars and workshops 
featuring RBC’s interactive 
Your Future By Design 
process. His sessions 
focus on Discovering Your 
Retirement Vision, Business 
Succession Planning, 
& Retirement Transition 
Workshops.
Most recently, Bill is featured 
as the host in RBC’s 
‘Retirement Designers’ 
webisode, an exploration of 
how one real-life Canadian 
couple designed their 
retirement using the Your 
Future By Design process.
With over 39 years of 
experience in financial 
services, he has held 
management and executive 
positions in banking, 
investments and retirement 
planning. Since completing 
the Certified Financial 
Planning program in 1992, 
Bill has focused his career 
exclusively on investment 
and retirement planning 
strategies.
Bill and his wife live just 
outside of London, Ontario 
and have five children, and 
four grandchildren.

Regards,
Florin Orha

AREC Executive

RBC Your Future By Design

Asociaţia Inginerilor Români
din Canada vă invită la

SEMINAR
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Nicoleta Burlea
Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
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519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

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

Bis.Sf.Ioan Botezătorul - Kitchener
12 februarie 2017, 12:00 PM in subsolul bisericii – Agapa crestina si Adunarea 
Generala Anuala
18 februarie 2017, 12:00 PM la Sala Mare – MOSII DE IARNA

Bis.Sf.Ilie - Schomberg
Duminica 19 Februarie, dupa slujba, “Agapa frateasca” pentru Lasatul Secului 
de carne.

Bis.Sf.Stefan cel Mare - Oshawa
Vineri, 17 Februarie  2017 – Taina Sfântului Maslu de la ora 19:00
Duminică, 19 Februarie 2017 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească 
oficiată de IPS Sa Arhiepiscop Nicolae de la ora 10:00 a.m.

Bis.Toti Sfinţii - Toronto
Vineri, 24 Februarie: 19:00 - Sfantul Maslu

Bis.Sf.Andrei - Mississauga
Vineri 24 Februarie: 18:30 - Taina Sfântului Maslu de obşte

AGAPĂ, MASLU,
LITURGHIE 

ARHIEREASCĂ
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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

De vrei îmbrățișarea lui
să te cuprindă,
nu-i căuta în juvaier
cărare, miez, înțelepciuni,
nu-i focul
nici cenușă, nici tăciuni,
ci-nvață de la duhul sfânt al apei
să-i fii asemuirea,
întru toate cer.
Numa-n lumina liniștitei unde
iubirea
și-arată strălimpezimi de-oglindă,
când foc-izvor
pe focul-dătător
spre ultima sorbire i-e sete să-l atingă,

cum lumea-n răsărit o să se stingă.
Au nu oricare cântec vechi
se re-noiește prin ecou?
Va fi și cerul și pământul nou,
o singură văpaie ne-o fi lutul
când ne-om rosti din 
buze noi
ființa și sărutul.

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.

Escatologica

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

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul de 
$15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 519-594-1712.

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).

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

Looking for a Reliable Cleaning Lady
Cleaning lady needed for Milton and area (West 
Mississauga, Oakville, Burlington, etc.). Part-Time 
leading to Full-Time. Daytime hours. Monday to 
Friday. Must have own vehicle.

Call 647-502-5056



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


