
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

* Vineri 24 feb. - Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan * Luni 27 feb. - Începutul Postului Mare * Duminică 5 martie - Duminica Ortodoxiei *

$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
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TV Box Android
Sales, 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

FĂRĂ VIZE ÎN 
CANADA pag.4

Mărţişoare şi
Serbare de Ziua Mamei

la Şcolile Româneşti
din Ontario

Baritonul Nicolae
Raiciu va interpreta 
rolul Scarpia în Opera 
Tosca pe data de 4 
Martie la ora 7:30 in 
Burlington. pag.5
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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)

Ne-au tradat dintotdeauna. Ne-au tradus 
si ne-au interpretat. Barbatii, femeile si 
pisicile din viata noastra au demonstrat ca 
iubesc locul, nu omul. Ca, atata vreme cat 
relatia sta ghem langa soba calda, merge. 
Cand se crapa geamurile si intra frigul, 
incepe negotul cu virtuti. Am iubit ca niste 
smintiti si, intr-o frumoasa zi de tristete, 
ne-am trezit perplecsi in usa, in timp ce 
fundurile leganate ale iubirilor, prieteniilor 
si felinelor noastre se indreptau spre un 
divan mai moale.

Vanzare cu amanuntul
Ne-am invatat de mici cu tradarile. 
Increderea a fost prima noastra investitie 
proasta. Dupa ce-am pierdut tot ce 
economisise inima noastra, am devenit 
scartari cu sentimentele. Nu ne puteam 
permite al doilea colaps. Falimentul 
moral ne-a facut sa taiem de pe lista toate 
mofturile care puteau fi amanate. Printre 
ele, iubirea. 
Am auzit, de multe ori, o expresie care 
este, in esenta, boanta si lasa: „mi-e frica 
sa mai iubesc“. Intr-o vreme, mi se parea 
doar o scuza confortabila – in fond, altfel 
n-aveai cum sa-i explici unui barbat bun 
si ridicol ca nu-ti place de el. Mai nou, 
reconsider aceasta opinie nemiloasa, 
fiindca am testat-o personal si, cand au 
venit rezultatele, am inghetat: am admis ca 
feresti, instinctiv, locul care te doare. Ca 
plaga deschisa si entorsele se tin acoperite, 
bandajate fedeles. Am incetat de mult sa 
ma sprijin pe piciorul ranit, fiindca stiu ce 
urmeaza. 
Daca urasc tradatorii, nu e pentru ca am 
ramas fara ei – duca-se linistiti! – ci pentru 
ca mi-au luat dreptul meu constitutional 
de a visa cai verzi, de-a astepta nebuneli 
memorabile, de-a iubi nemernici sarmanti, 
care-mi fac noptile frumoase si zilele urate.

Prima care m-a tradat a fost Adina, a 
doua care m-a tradat a fost tineretea. 
Asta e tot ce-mi amintesc in ordine 
cronologica, dupa aceea s-a aglomerat 
coridorul dezamagirilor, surprizele reci 
s-au incalecat, cu precipitare si nenoroc. 

Adina si-a gasit alta prietena, in clasa a 
cincea, fiindca tatal aleia lucra in Kuweit 
si-i aducea tot felul de farafastacuri de 
papetarie, colorate, parfumate, de-un luciu 
care-ti cumpara sufletul pe loc, fara nicio 
licitatie. Atunci am plans-o si-am urat-o, 
dar azi o inteleg. Si-i multumesc Adinei, 
din departarea anilor scursi, ca m-a invatat 
din vreme sa gestionez taraba cu visuri de 
vanzare.
Mi-am inteles, intr-un tarziu, si tineretile 
ingrate, fugare, satule de mine si de 
mutrele mele, de greselile si promisiunile 
mele nerespectate; m-au parasit galant, 
treptat, acomodandu-ma cu lipsa lor, 
pregatind terenul tiptil, deghizand orice 
rid de batranete intr-un rid de expresie. 
Tineretea care-si facea bagajul cauta sa iasa 
din situatia aceasta jenanta, ma mintea ca 
umbrele de sub ochi nu sunt cearcane, ci 
sunt insemne de noblete, ca numai prostii 
au pielea intinsa si ferma. Si cat imi placea 
s-o cred, si cat ii multumeam pentru drog… 

Prezumtia de vinovatie
Au urmat, fireste, tradarile iubirii. Domeniul 
e stufos si, prin urmare, dam de o cazuistica 
solida. M-am dezbarat de mult de ideea 
ca a trada o dragoste inseamna a te culca 
intr-un pat gresit. Cateodata, pacatuiesti 
sfasietor, adica reduci etica la a te abtine sa 
te dezbraci in afara casniciei. 
Dupa ce mi-am facut si eu norma mea de 
gelozii strict sexuale, am avut o iluminare 
spontana, intr-o zi, si am trecut la faza a 
doua a maturizarii resentimentelor. Am 
realizat ca, nu stiu de ce, ma chinuie mai 
vartos conspiratiile sufletesti, flirturile cu 
trimiteri poetice, asa-numitele „gesturi 
semnificative“. 
M-am trezit preferand – pe cat de stupid, pe 
atat de dramatic – ca iubitul meu sa se culce 
cu alta femeie, decat sa mearga cu ea la 
teatru. Cel putin tradarea strict trupeasca ma 
tinea la adapost de posibilitatea ca intrusa 
sa fie vreo desteapta, vreo interesanta, 
vreo revelatie de soi. Un tavalug sexual se 
oprea in circa zece minute – pe cata vreme 
vreo comunicare de spita culturala avea sa 
dureze o vesnicie, ma chiteam eu.
Faza a treia a fost – mai bine spus este, 
fiindca acum ma balacesc intr-insa – oribila. 

Simt ca orice furisare in afara cuplului, fie 
ea in ritm iambic sau in ritm salbatic, e o 
tradare de moarte. 
In ciuda zvonurilor, se pare ca experientele 
care nu m-au ucis m-au subrezit. Tot au 
reusit ceva. Eu stau prost cu increderea, 
fac ochiul luneta si spinarea arcada, ori 
de cate ori aud ceva frumos; scormonesc 
dupa scopul real al complimentului, aplic 
prezumtia de vinovatie. 
Sa ne intelegem, am mare incredere in 
oameni in general, am mica incredere 
in oamenii care-mi spun „te iubesc“. 
Recunosc, e o infirmitate, dar e asa de 
raspandita, incat a ajuns lumea sa ne trateze 
ca pe niste persoane sanatoase, ceea ce e un 
progres politic, macar. 
De ce-am ajuns aici? Fiindca, dupa toate 
deversarile de atare cuvinte, venea martorul 
acuzarii si-mi darama lumile. Auzeam 
„te ador“, apoi strangeam pleoapele si 
asteptam sa fie detonate vestile proaste. La 
cateva zile dupa fericirea cuvintelor, venea 
hidosenia faptelor: se culcase cu colega 
mea de camera din caminul studentesc, mai 
avea un fel de iubita in judet la el – pe care, 
fiind prins cu treburi, uitase s-o anunte ca 
el se insoara cu mine – sau, cel putin, ma 
lasase singura intr-o sambata seara, fiindca 
prietenii lui il voiau singur, pentru un raid 
exclusiv masculin in discoteca din Regie – 
iar el nu putea sa-i dezamageasca, asa ceva 
nu era de demnitatea lui. Ironiile gastii erau 
mai grave decat lacrimile mele, in orice 
caz.

Imorala fabulei
M-am invatat sa ma descurc singura cu 
tradatorii, daca eu sunt cea rapusa. Nu ma 
pot obisnui insa cu tradarile privite din 
directie inversa, din unghiul celui pentru 
care se infaptuieste raul. E ca si cum 
m-as uita pe vizor din afara usii, vad totul 
distorsionat, grotesc, ma dor ochii, ametesc, 
nu inteleg. Cand cineva tradeaza de dragul 
meu, o iau ca pe-o insulta – superba, ce-i 
drept, dar periculoasa. 
N-am fost eu cea tradata, intotdeauna, 
asta ca sa va confirm ca n-am nici mania 
persecutiei, nici egocentrismul minim 
necesar pentru a ma considera o victima 
profesionista. Dar am asistat la tradari 

stupefiante. Oameni pentru care m-as fi 
aruncat in foc m-au dezamagit benefic, 
m-au motivat sa apuc stingatorul de incendii 
si sa ma salvez inainte de a-mi carboniza 
fericirea pentru o cauza derizorie.
Caz autentic: Catalin, un tip pe care-l 
cunosc de mult, si-a parasit nevasta, pe 
Raluca, acum zece ani. Era agasat, spunea 
el, de prostia ei. Interesant cum descoperise 
acest retard conjugal abia dupa opt ani 
de casnicie. Nu-si explica nici el, desi se 
considera desteptul casei. Pe urma, au iesit 
la suprafata bulele de ulei murdar: de fapt, 
avea o iubita noua, pe Carmen. Pe fondul 
amorului clandestin, realizase el, pasamite, 
ca Raluca lui de-acasa vorbea cu „muzica 
care“, „mai inferior“ si „nu ma risc“. 
Ma rog, poanta era ca si distinsa amanta 
Carmen era, la randul ei, maritata, fapt care 
a transformat schema in genocid. Incurcatii 
si-au parasit sotii oficiali si s-au casatorit 
cat inca nu se uscase stampila pe hartiile de 
divort. 
Presupun ca blestemele au ajuns, macar 
partial, la locul de destinatie, fiindca trei ani 
mai tarziu, Carmen l-a parasit si pe Catalin 
care, va repet, isi lasase nevasta pentru ea: 
gasise un altul, la fel de insurat, dar la fel de 
divortabil ca si fostul. 
De curand, m-am intalnit cu Catalin undeva, 
din intamplare, si, pentru ca oricum nu mai 
avea mare lucru de pierdut, mi-a spus ce-
avea pe suflet si-n gat: morala. Viata lui era 
o fabula si pricepuse, tardiv, mestesugurile 
simbolice. Adica o persoana care paraseste 
pe cineva de dragul tau e antrenata pentru 
aceste misiuni de comando. Si chiar daca 
sta o vreme in postura latenta, ca Rambo 
in desert, la un moment dat i se redesteapta 
instinctul de fiara si revine in ringul 
tradarilor. Daca a vandut o data, va mai 
vinde. Daca are antidot pentru remuscari, 
il va folosi.
In viata asta a mea, am invatat foarte multe 
de la tradatori. Este si motivul pentru care 
ii urasc, fiindca de fapt, in dragoste, as fi 
vrut sa raman penibila si ignoranta.  Adica 
visatoare si fericita.

Simona Catrina

Fie si tradare, dar s-o stim 
si noi, sa vedem daca are 
picioare mai frumoase!
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

OAKVILLE

Continuam traditia inceputa acum 4 
ani de a oferi romanilor posibilitatea 
de a comanda martisoare, pentru 1 
Martie 2017.
Fondurile strânse cu această 
ocazie vor fi folosite și pentru 
achizitionarea de materiale 
necesare Programului de Limba 
Română HCDSB Oakville.
Mulțumim tuturor celor ce susțin și 
în felul acesta activitățile Vorbesc 
Românește.
Comenzile le primim (pana in 24 
februarie) prin formularul de la finalul 
paginii www.vorbescromaneste.
com/martisoare, pagină unde 
puteți vedea și câteva exemple de 
mărțișoare.
Mărțișoarele sunt o modalitate 

de a ne promova cultura dincolo 
de hotarele țării, prin a ne face 
cunoscute tradițiile și înțelesul lor.
Si anul acesta o mica brosura va fi 
atașat felicitării – mărțișor, brosura 
care conține informații despre 
originea acestei sărbători, povestea 
și obiceiurile ei.
Brosura este oferita gratuit și 
este o ocazie prin care putem 
oferi un cadou colegilor de servici 
sau de școală, partenerilor de 
afaceri, învățătoarelor, vecinilor 
și prietenilor nevorbitori de limbă 
română și o modalitate de a ne face 
cunoscută unicitatea.
Va multumim pentru suport.

Octavian Nastase

Mărţişoare “Vorbesc Româneşte” 
Oakville
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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

CANADA

După cum probabil știți, Acordul 
comercial dintre Uniunea Europeană 
și Canada (CETA), semnat pe 30 
octombrie de prim-ministrul Trudeau 
și oficiali ai Uniunii Europene,  a fost 
aprobat pe 15 februarie de către 
Parlamentul European. În virtutea 
acestui acord, ridicarea vizelor de 
turist pentru români va intra în vigoare, 
parțial, la 1 mai. Este vorba despre 
românii care au mai fost în Canada și 
care au obținut o viză în ultimii zece ani 
și de cei care în prezent dețin o viză 
valabilă pentru Statele Unite. Apoi, de 
la 1 decembrie a.c., toți românii vor 
putea călători fără vize în Canada.

Fără viză dar cu o Autorizația 
electronică de călătorie (eTA)
Odată cu ridicarea vizelor de turist, 
românii vor trebui să obțină această 
autorizație, ca orice cetățean al unei țări 
scutită de viza (cu excepția SUA) care 
vizitează sau tranzitează Canada. ETA 
este conectată electronic la pașaport și 
este valabilă timp de cinci ani sau până 
la expirarea pașaportului, dacă această 
dată survine înainte. ETA se obține 

online și costă 7$. Sunt necesare: 
pașaportul, o carte de debit sau credit 
și o adresă de email. ETA este impusă 
doar călătorilor care ajung în Canada pe 
calea aerului, nu terestru sau maritim.

Cât timp pot sta cetățenii 
români ca turiști în Canada?
Durata sejurului este stabilită la punctul 
de intrare în Canada de către ofițerul de 
servicii frontaliere. În vasta majoritate a 
cazurilor, vizitatorii pot sta timp de șase 
luni. În cazul în care ofițerul decide 
pentru o perioadă mai scurtă, data de 
părăsire a Canadei va fi indicată în 
pașaport. Cei care doresc să-și extindă 
șederea trebuie să facă o cerere în 
acest sens cu cel puțin 30 de zile înainte 
de data la care trebuie să plece din 
Canada. Cererea se poate descărca 
de pe site-ul ministerului Imigrației, la 
www.cic.gc.ca.

Posibilitatea reintroducerii 
vizelor dacă numărul 
imigranților ilegali crește
Liberalizarea vizelor pentru cetățenii 
români nu aduce vreo schimbare 
privind reglementările din domeniul 

imigrației, iar românii care sosesc 
aici ca turiști nu au drept de muncă 
sau studii. Pentru a stopa eventuale 
abuzuri, guvernul de la Ottawa îşi 
rezervă dreptul de a reimpune vizele 
pentru cetățenii români (și bulgari) dacă 
„tendințele de migrație clandestină 
din partea vreuneia dintre cele două 
ţări cresc în mod semnificativ”. Există 
așadar un mecanism de snap-back prin 
care Canada va putea să reintroducă 
temporar vizele dacă se depăşeşte 
un anumit număr de imigranți ilegali. 
Această clauză este însă disponibilă 
doar în următorii trei ani, după 
care ea nu va mai putea fi invocată.  

Precedente
Când Republica Cehă a intrat în 
Uniunea Europeană în 2004 alături de 
alte nouă țări, UE a început negocierile 
cu guvernul canadian pentru ridicarea 
vizelor pentru cetățenii din Spațiul 
Schengen, în baza principiului 
de reciprocitate. Drept urmare, în 
octombrie 2007, vizele au fost ridicate 
pentru cetățenii Republicii Cehe. La nici 
doi ani însă, pe 16 iulie 2009, Canada 

a reintrodus vizele pentru cehi datorită 
faptului că mulți rămâneau în Canada 
cerând azil (majoritatea cererilor 
provenind de la cetățenii cehi de etnie 
romă). La insistențele Uniunii Europene 
și după o reformă (controversată) a 
sistemului de determinare a statutului 
de azilant care a redus considerabil 
numărul de cereri potențial false, vizele 
pentru cetățenii Republicii Cehe au fost 
din nou ridicate în noiembrie 2013.  

Un alt exemplu este cel al Mexicului. 
În iulie 2009, Canada a reintrodus 
restricțiile privitoare la viza de turist 
pentru cetățenii mexicani din trei motive: 
creșterea substanțială a numărului 
de cereri de rămânere în Canada ca 
refugiat (de la 3.500 în 2005 la aproape 
9.500 în 2008), creșterea ratei de 
violare a procedurilor de imigrare în 
cei trei ani precedenți reintroducerii 
vizelor, și creșterea riscurilor legate 
de documentele de călătorie, crimă 
organizată și corupție. Vizele pentru 
cetățenii mexicani au fost din nou 
ridicate începând din 1 decembrie 2016.

www.accentmontreal.com

FĂRĂ VIZE ÎN CANADA
Canada va putea să reintroducă temporar vizele dacă se depăşeşte un anumit număr de imigranți ilegali
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Regulated Immigration 
Consultant Program

Respond to Canada’s need for immigrants.

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

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

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

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

Vancouver
(604) 283-2028

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

Abbotsford
(604) 625-1150

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

BRITISH COLUMBIA

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

TORONTO

Duminică 5 Martie 2017
Duminica Ortodoxiei
    - Utrenia şi Sf. Liturghie 
             orele 9:30am-12:00pm
    - “Talent Show” - sustinut de Elevii Şcolii 
           Duminicale  ora 1:00pm Sala “DACIA”
 
Duminica 26 Martie 2017
    - Utrenia şi Sf. Liturghie 
             orele 9:30am-12:00pm
    - “ZIUA BASARABIEI”
         UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 
         Moment aniversar - ora 1:00pm
         în Sala “Dacia” - MASĂ FESTIVĂ

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE, TORONTO

VĂ INVITĂ

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

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

Pretul unui aparat $150 sau $170.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832
       sau 519-594-1712   Radu
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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

OAKVILLE

Ziua Mamei
sărbătorită la şcoala de limba română din Oakville

Vă invităm la serbarea de ziua mamei organizată de Programul de Limba Română 
HCDSB din Oakville.
Copiii au pregătit poezii, cântece și scenete, și vă așteaptă cu nerăbdare să le fiți 
alături în această zi specială.
Serbarea va avea loc în data de 4 martie 2017, la ora 9:30, în sala de sport a 
Școlii Mother Teresa, 1190 Westview Terrace, Oakville, ON L6M 3N2.
Vă aşteptăm,

Oana Dragalin
coordonator
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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

K-W MITSUBISHI Opposite Conestoga Mall



TORONTO
În Toronto, la una dintre cele mai elegante săli 
de recepţie - Borgata Banquet Hall, a avut loc 
sâmbătă 18 februarie 2017 cel mai aşteptat 
eveniment al acestei perioade: Valentine’s 
Day cu Maria Dragomiroiu, Nicu Paleru, 
Raoul, Constantin Enceanu, Adrian Enache 
si DJ Veeo. Peste 600 de români au fost 
prezenţi în sală si s-au bucurat de condiţiile 
oferite de organizatorul Dan Ciobaniţă: cina 
şi bauturile (vin, bere şi sucuri) incluse în 
preţul biletului. Iar cei care au dorit să plece 
cu o amintire plăcută de la acest eveniment, 
au beneficiat de serviciile celor 2 fotografi 
Daniel Predoi şi Radu Secăşan de la care au 
obţinut o poză înrămată.
Showul creat de artişti a inceput la ora 7 seara 
şi i-a ţinut pe ringul de dans pe toată lumea 
până la 2 noaptea, cu o pauză de o jumătate 
de oră în care a avut loc tombola unde au 
fost oferite de organizator 2 televizoare, un 
cofee maker, 2 bilete la următorul eveniment, 
un card de $100 de la Apple Store si 3 selfie 
stickuri.
Următoarea petrecere organizată de Blue 
Moon (Dan Ciobăniţă) va avea loc în 11 
martie cu ocazia Zilei Femeii, unde cei doi 
DJ (DJ Veeo si DJ ConnexRO) vor asigura 
întreaga atmosferă care se promite a fi 
“incendiară”, un adevărat Dance Marathon. 
Iar organizatorul Dan Ciobăniţă ne-a asigurat 
că va fi un eveniment de 7 stele (7 ore de 
muzică, 7 feluri de mâncare, 7pm ora de 
începere şi 7zeci de dolari biletul). În preţul 
biletului este inclusă cina, vinul alb sau roşu, 
sucurile, cafea, ceai şi expresso.

Valentine’s Day la Borgata - Toronto



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
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai perfectă, 
trebuie să iei nişte măsuri: să mergi la 
medic, să urmezi un tratament, să îți 
controlezi mai bine stilul de viaţă. Dragoste: 
Dragostea cere sacrificii, se ştie, dar tu nu 
prea eşti în stare să tolerezi orice de dragul 
celuilalt. Financiar: Material, şansa este de 
partea ta, nu duci lipsă de cash.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj, 
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate. 
Dragoste: Ai tendinţa de a te aprinde mai 
lesne decât de obicei, lucru care dă din plin 
sare şi piper relaţiilor tale. Financiar: Banii 
sunt în strânsă legătură cu eforturile pe care 
le depui.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Excesele făcute cu bună ştiinţa 
lasă urme asupra sănătăţii tale. Dragoste: 
Parcă ai juca pe două fronturi, parcă ai iubi 
două persoane în acelaşi timp sau simţi 
ceva secret pentru o cu totul altă persoană 
decât partenerul oficial. Financiar: Nu prea 
ești bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la serviciu lasă urme 
şi asupra sănătăţii. Dragoste: Farmecul 
personal te ajută în carieră şi în societate, 
dar nu şi în relaţiile de suflet sau, cel puţin, 
nu cât ţi-ai dori. Financiar: Dacă ai de gând
să porneşti o afacere la care visezi demult, 
acum ar fi momentul ideal să-i dai startul, 
pentru că momentan ai curajul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Zona relaţională este hiperactivă. 
Totul se petrece mai repede, mai intens, 
mai energic. Financiar: Planul financiar 
este fragil, ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus 
în fața unor decizii importante cu privire la 
sumele de care dispui.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viata activă, iar sănătatea 
depinde direct de energia pe care o 
investeşti în ceea ce faci. Dragoste: 
Perioadă norocoasă în iubire, primeşti 
din partea persoanei dragi multe dovezi 
de afecţiune şi dăruire. Financiar: Banii 
se acumulează greu, resimţi mai mult ca 
oricând presiunea aşteptării.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă pe unde umbli, riscurile 
de îmbolnăvire apar mai ales în medii pe 
care nu le cunoști prea bine. Dragoste: 
Nu te sperie deloc ideea de a pune capăt 
unei relații. Privești situația cât se poate 
de rațional, fără regrete şi fără slăbiciuni. 
Financiar: La capitolul bani stai foarte 
bine.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în 
pielea ta, te preocupă o durere ascunsă, 
dar îţi este teamă să înfrunţi realitatea şi 
să mergi la medic. Dragoste: Astrele îți 
încurajează elanul romantic, afecțiunea 
şi sentimentalismul. Financiar: Singurele 
plăceri le găsești în cumpărăturile de care, 
recunoaște, nu prea ai nevoie acum.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Orice abatere de la regulă lasă 
urme, deci evită excesele! Dragoste: Este 
o vreme riscantă pentru cuplurile aflate în 
impas, pentru că ajungi la concluzia că ar 
fi mai bună o despărțire, cel puțin pentru o 
perioadă de timp. Financiar: Nu te aștepta 
la venituri prea mari, pentru că şi cele care 
vin sunt nesigure.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să scadă 
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient 
pentru declanşarea unei boli grave. 
Dragoste: Nu este timpul unei discuţii 
decisive, încearcă să-ţi păstrezi calmul şi 
să te gândeşti bine la ce spui, altfel ai putea 
să-ţi jigneşti partenerul. Financiar: Ți se 
cuvenea o sumă de bani, dar vei fi amânat.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Starea de sănătate este foarte 
bună, nu apar probleme majore. Dragoste: 
Îți faci prea multe probleme de la o 
banală vorbă a partenerului, de la un gest 
necontrolat şi torni gaz pe foc de la cele 
mai neînsemnate emoții. Financiar: Banii 
vin şi pleacă, pentru că așa e legea firii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Totul pare perfect. Dar nu lăsa 
garda jos, oricând poți avea parte de o 
surpriză. Dragoste: Nu se poate vorbi 
de sentimente prea aprinse luna aceasta, 
dar cel puțin este liniște şi pace în 
cuplu. Financiar: Multe aspecte anterior 
apăsătoare sau neplăcute revin acum la 
normal şi zâmbeşti din nou.

TORONTO

Vă invităm sâmbătă 4 martie la 
sărbătorirea venirii primăverii la 
Școala Românească Milne Valley PS 
începând cu ora 10 am.
Elevii, sub îndrumarea profesorilor, 
vor interpreta cântece şi poezii 
dedicate mamei şi venirii primăverii, 
iar grupul folcloric Hora va aduce pe 
scenă dansurile populare tradiționale 
românești.
Serbarea se încheie cu o mini-
discotecă pentru copii şi părinți ca 
să pună pe toata lumea in dispoziție 
primăvăratecă.
Și pentru a marca aceste momente 
înfloritoare, de sărbătoare, asociația 
părinților ORLA (Ontario Romanian 
Learning Association) va împărți flori 
tuturor femeilor din sală.
1 Martie marchează obiceiul milenar 
al mărțișorului la români. Elevii școlii 

românești, ajutați de părinți, cu 
mânuțele lor dibace au confecționat 
cu bucurie amulete purtătoare de 
noroc tot anul. Mărțișoarele le puteți 
achiziționa de la magazinul ABC 
(Sheppard & Pharmacy) sau ne puteți 
contacta pe email
        posta@scoalaromaneasca.ca
pentru comenzi sau alte puncte de 
vânzare. Fondurile vor fi folosite 
pentru activitățile copiilor organizate 
de asociația părinților ORLA.
Haideți sa întimpinăm primăvara, 
sa împărțim noroc si sa sărbătorim 
femeile si mamele așa cum știm de la 
părinți.
Mult noroc si o primăvara timpurie 
plină de mărțișoare, flori și momente 
memorabile.

Anca Constantinoiu

Serbare de Mărțișor şi Ziua Femeii
la Școala Românească Milne Valley PS

Sâmbătă 4 martie la ora 10 am
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KITCHENER
Duminica 19 februarie 2017, CmS 
Global Entertainment şi Agenda 
Românească au organizat un spectacol 
de Valentine’s Day cu muzică LIVE 
cu: Maria Dragomiroiu, Raoul, Adrian 
Enache, Constantin Enceanu şi Nicu 
Paleru. Spectacolul de peste 6 ore, 
cu mâncare inclusă, tombolă cu 2 
televizoare şi alte obiecte, muzica 
populară din toate regiunile ţării, muzica 
uşoară românească şi buna dispoziţie, 
a făcut ca la ora 1:30 noaptea să îi 
găsească pe ringul de dans pe toţi 
participanţii. Sala frumos aranjată de la 
Polish Legion din Kitchener a găzduit 
pe cei 175 de români sosiţi din Toronto, 
Hamilton, London, Guelph, Fergus, 
Mississauga şi desigur Kitchener,  
Waterloo şi Cambridge. Au avut loc şi 
două aniversări de naştere, a doamnei 
Cristina Pekurar, care a fost totodată şi 
sponsorul principal al evenimentului, 
şi domnul Netcu Ioan, un sponsor 
permanent al comunităţii româneşti 
din zonă. Emanuel Enache-Nica VIP 
LIMOUSINE a fost un alt sponsor 
la acest eveniment şi pe această 
cale dorim să-i mulţumim şi pentru 
contribuţia lui la tombolă.
Următorul eveniment organizat de 
CmS Global Entertainment şi Agenda 
Românească va fi în luna noiembrie, 
când acelaşi impresar Bebe Mihu va 
sosi în Canada cu alţi artişti consacraţi 
ai muzicii româneşti.

Agenda Românească

Valentine’s Day în Kitchener
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KITCHENER

Valentine’s Day în Kitchener
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

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

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Nicoleta Burlea
Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Bianca Man
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

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

Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la 
invăţătură din comunitatea românească, din oraşele unde se distribuie ziarul 
Agenda Românească.

Obiectivele concursului:

Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre 
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul 
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită de 
înscriere va fi 1 iunie 2017. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul local 
Agenda Românească. Elevii vor fii premiati în mod festiv pe 10 iunie 2017 cu 
ocazia Zilei Româno-Canadiene, care va avea loc la Kitchener.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com

Concursul
Cel mai bun elev român

la a şaptea ediţie
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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
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26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Cerneala cea mai scumpă o are scorpionul,
Tristeți arar spre toarceri, din slova beată, 
rostul.
Fără berbeci de luptă, moloz mi-e Ierihonul,
Doar rănii mai scocioară-n cenușă 
anagnostul.

Unde-ați văzut războaie ca-n loc de puști, 
muniții,
Alămuri, tobe, goarne - doar struna de lăută?
De ce își ninge mărul, cu basm, îndrăgostiții
Și-nvie ochiul rouă din gelozia-i slută?

Nu gura, ci urechea-i flămândă să culeagă
Ce răii spini rodiră, șoptind rubine rare.
Au nu cumva-i sărutul, lumină când se roagă,
Prin împrumut de buze bând dragostea din 

soare?

Distrus e zidul minții, răpește-mă, ia-ți prada
Din inimă în brațe, azi mi-a-nflorit livada!

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.

PSALM LA CĂDEREA ZIDURILOR

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


