
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com                     www.agendaromaneasca.com                        Tel: 519-594-1712

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

* Sâmbătă 18 martie - Pomenierea Morţilor * Duminică 19 martie - Duminica Sfintei Cruci * Sâmbătă 25 martie - Buna Vestire *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
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519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

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

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

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

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

Următorul număr apare în
23 Martie 2017

Anul X - Nr.226
9 Martie 2017

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

519-594-1712

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

În noaptea de sâmbătă spre 
duminică (12 martie 2017), ora 
02:00 va deveni ora 03:00. “Se 
va da ceasul cu o oră în faţă”. 

SE SCHIMBĂ ORA

Ana Pădurariu
campioană la gimnastică
la Elite Canada în Halifax

pag.2

1 şi 8 Martie
la Şcolile 

Româneşti din 
Ontario
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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)

Ma iubea asa cum eram (grasa si 
nemaritata), il iubeam asa cum e si-n ziua 
de azi (suplu si insurat). In ciuda iubirii 
noastre aparent neconditionate, el ar fi dat 
orice ca eu sa fiu mai slaba, eu as fi dat orice 
ca el sa fie mai necasatorit. Conform unei 
intelegeri mute, eu ma feream sa consum de 
fata cu el alimente hipercalorice, iar el se 
ferea sa-si sune de fata cu mine nevasta din 
dotare si copiii rezultati.

Intr-o seara, ne-am certat pe o tema care 
intrase in playlist-ul nostru zilnic. Voia sa 
plece de la mine, sa doarma acasa la el, 
desi isi daduse cuvantul si inelul de onoare 
ca divorteaza. A plecat aproape de miezul 
noptii, in lacrimile si foamea mea (de fata 
cu el, am stabilit ca mancam numai frunze).
Daca tot ma lasase balta, mi-am oferit 
panaceul. Am hotarat subit sa mananc ceva 
bun si ceva mult. N-aveam cine stie ce in 
casa, am gasit in frigider oua, ceapa, un rest 
de branza si-un rest de carnat. Le-am tocat 
asa cum imi tocase iubitul meu nervii si 
asteptarile. Am facut o omleta groasa ca o 
plapuma. M-am aruncat in pat, la televizor. 
Cand dadeam sa car cam a treia oara 
furculita la gura, a sunat cineva la usa. Spun 
”cineva” fiindca asa a venit vorba, am stiut 
instantaneu ca era el, desteptul pierduse 
ultimul metrou si se intorsese. N-avea bani 
de taxi.
M-am catapultat cu castronul in mana, am 
facut atac anxios, nu stiam ce sa fac cu 
troaca. Din reflex, am fugit in bucatarie cu 
ochii gogonati si parul maciuca, de parca 

la usa bateau slugile lui Corleone. Unde 
dracu ascund omleta? N-aveam multe 
optiuni, dispuneam de un singur dulap. Am 
inghesuit farfuria in spatele unor cratite, 
am zdranganit, am trantit si, dupa ce m-am 
sters la bot cu dosul palmei, i-am deschis 
usa.
Nu voiam sa stie ca mananc noaptea, dupa 
ce ma juram dramatic, in fiecare zi, ca am 
sa slabesc, spre a fi demna de dragostea si 
de divortul lui. A intrat, mi-a confirmat ca 
pierduse lupta cu Metrorex-ul, apoi a soptit 
senzual: ”Aici miroase a oua prajite!”. 
Exact, Columbo! ”De la vecini” – i-am zis, 
iar el m-a privit cu scepticism de procuror. 
Care era probabilitatea ca un vecin sa 
manance omleta la 0.18 noaptea?
Nu l-am lasat sa ma pupe, ma gandeam ca 
miros a cina conspirativa. Nu de alta, dar 
orice calorie de-a mea in plus era direct 
proportionala cu amanarile trambitatului 
sau divort. A intrat in bucatarie ca din 
intamplare. Si tot ca din intamplare s-a 
uitat la galeata de gunoi: deasupra, tronau 
cojile a cinci oua (toata viata am considerat 
ca orice omleta mai mica de cinci oua e 
o omleta prea mica). Le-a privit lung, asa 
cum pe mine nu ma privise niciodata. Nu 
ma gandisem sa ascund si cojile.
Toata noaptea am visat omleta, crapam de 
foame. Stiam si eu, si el ca undeva in casa 
aia exista o farfurie plina, sortita pieirii. 
A dormit totusi bustean, in timp ce eu ma 
gandeam la omleta mea, la nevasta lui, la 
dragostea noastra – fie-i caloria usoara.

Simona Catrina

O ultima omleta 
uitata intr-un 

colt de etajera

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

Ana Pădurariu, gimnastă de 14 
ani din Whitby de la clubul Gemini, 
antrenată de Elena Davydova şi 
Valery Yahchybekov a câştigat titlul de 
campioană la competiţia naţională de 
gimnastică Elite Canada din Halifax.  
Elite Canada este o competiţie 
naţională de gimnastică artistică la care 
se selectează gimnaştii care vor face 
parte din echipa naţională a Canadei 
şi care vor participa la competiţiile 
internaţionale din anul 2017.
Elite Canada a avut loc la începutul 
lunii februarie şi Ana a participat ca 
junioară împreună cu Victoria Jurcă 
din Montreal. Amândouă româncele 
au urcat pe podium după prima zi 
de competiţie la categoria individual 
compus, Ana pe primul loc şi Victoria 
pe locul doi. 
A doua zi de concurs, Ana a participat 
la toate finalele pe aparate câştigând 
medalia de aur la fiecare aparat şi titlul 
de campioană. Următoarele competiţii 
internaţionale vor avea loc în martie 
la Montreal şi în aprilie la Jesolo în 
Italia unde vor concura cele mai bune 
gimnaste ale lumii. 
Datorită performanţelor din anul 2016: 
campioană naţională a Canadei la 
juniori, campioană la competiţiile 
internaţionale PanAm din Bolivia şi 
Olympic Hopes Cup din Cehia, Ana a 
fost desemnată de către Gymnastics 
Canada “Junior Athlete of the Year”, 
iar antrenorii ei Elena şi Valery au 
fost numiţi “the Women’s Artistic 
Gymnastics Junior Coaches of the 
Year”. 

Aida Pădurariu
Whitby, Ontario

TORONTO

Ana Pădurariu
campioană la gimnastică la Elite Canada 

în Halifax
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

TORONTO

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

TORONTO

- În data de 11 şi 12 Martie vom avea în Biserica Toţi Sfinţii Moaştele Sf. 
Efrem cel Nou din Nea Makri, Grecia.
- În data de 19 Martie după Sf. Liturghie Corul de copii Rainbow ne va 
vesti primăvara.
- În data de 25 Martie, de Buna Vestire organizăm Agapa Frăţească în 
cinstea femeilor creştine. Bărbaţii din biserica noastră vor găti şi servi o 
masă de peşte deosebit de gustoasă.
Vă aşteptăm cu drag! Post uşor şi cu mult folos duhovnicesc!

preot Vasile Aileni
647-400-5910

Bis.Ortodoxă Toţi Sfinţii din Toronto

Vă invităm la 
următoarele 
evenimente

SCHOMBERG

Iubiţi credincioşi,
Duminică 12 Martie după slujbă, va avea loc serbarea copiilor de la 
Şcoala Duminicală cu ocazia zilei de 8 Martie.
Cu prilejul sărbătorii, în semn de preţuire şi respect, Biserica noastră va 
oferi în dar o floare doamnelor prezente, bucuria vieţii şi motivaţia de a 
trăi.
După serbarea copiilor, va avea loc Agapa Frăţească cu specific de 
post: Ciorbă de Fasole cu ceapa. Donaţiile vor fi lăsate la aprecierea 
dumneavoastră.
Vă aşteptăm cu drag!
Post uşor!

Pr. Ciprian Pasca 416-835-1223
www.bisericasfantulilie.com

Bis.Ortodoxă SFÂNTUL ILIE din Schomberg

Serbare de 8 Martie
şi

Agapă Frăţească
cu Ciorbă de Fasole cu ceapă
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

TORONTO

Si mici si mari, cuminti, ne-am asezat
si sanatate MAMEI i-am urat.
Si i-am mai spus, incetisor, discret,
cat o iubim, desi...nu-i un secret.

Şcoala de Limba Română, West Glen JS - Toronto
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Iată o listă de astfel 
de beneficii în ceea 
ce priveşte taxele 
seniorilor. Am păstrat 
denumirile în engleză 

pentru mai multă claritate.
Pension income splitting - Pensionarii pot 
împărţi reciproc (soţ/soţie) 50 la suta din 
veniturile eligibile.
Registered retirement savings plan 
(RRSP) - Reducerea taxelor pentru anul 
curent, se poate face şi prin contribuţii 
la RRSP, până la sfârşitul lunii Februarie 
a anului următor. Aceste contribuţii se 
pot face până la sfârşitul anului în care 
împlinesc 71 de ani.
Goods and services tax/harmonized 
sales tax (GST/HST) credit - Puteţi fi 
eligibili pentru creditul corespunzător 
taxelor GST/HST plătite. În cazul soţ/soţie, 
numai unul primeşte acest credit. Pentru 
aceasta, trebuie completate formularele de 
taxe în fiecare an, chiar şi atunci când nu 
aveţi venit.
Medical expenses - Cheltuielile medicale 
personale (de diferite tipuri), pot intra, în 
anumite limite, în categoria deducerilor. În 
acestea se pot include şi cele cu însoţitorul 
de îngrijire sau costul îngrijirii într-o 
unitate specializată.
Age amount - Pentru cei cu vârsta de 65 de 

ani şi peste la 31 Decembrie 2016, dacă au 
venitul net mai mic de $83,427, pot deduce 
pâna la $7,125.
Disability amount - Dacă dvs, soţia/
soţul, dependenţii dvs. aveţi deficienţe 
fizice sau mentale prelungite şi severe, 
şi ele întrunesc anumite condiţii, puteţi fi 
eligibili pentru disability tax credit (DTC). 
Pentru a determina eligibilitatea, trebuie 
completat Form T2201, Disability Tax 
Credit Certificate, care trebuie vizat de un 
medic.
Family caregiver amount - Cei care au în 
grijă un dependent cu deficienţe mentale 
sau fizice pot include până la $2,121 în 
credite nerambursabile.
Public transit amount - Se pot include 
cheltuielile/abonamentele lunare sau 
anuale pentru transportul în comun.

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

Despre credite, deduceri 
şi alte beneficii la taxe 

pentru seniori

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

VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

 Dragi Prieteni Români,
Avem din nou ocazia să arătăm simpatia şi 
respectul pentru fraţii noştri de peste Prut.
An de an, de la începuturile Asociaţiei 
Culturale Române, la Campul Românesc 
s-a comemorat Unirea Basarabiei cu 
România, una din teritoriile româneşti care 
au întregit România Mare.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să 
arătăm suportul nostru pentru cetăţenii 
Basarabiei independente.
Cu aceasta ocazie Asociaţia  Culturală 
Română-Hamilton va prezenta, un 
program istorico-literar despre Basarabia, 
urmat de un program de dans şi voie bună, 
unde se va servi mâncare şi băutură contra 
cost.

Vom avea invitaţi care vor conferenţia 
despre evenimentul unirii dar şi situaţia 
actuală din Basarabia.
Acest eveniment va avea loc pe data de  26 
Martie, 2017 la ora 2:30 pm în sala mare 
a Centrului Cultural Nae Ionescu de la 
Câmpul Romanesc, Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, 
vă rugăm să vă rezervaţi locuri din timp. 

Pentru mai multe informaţii şi rezervări de 
locuri puteţi suna la:  
- 905- 265-9884  (Toronto)
- 905- 575-5048 (Hamilton).
sau vizitati:
     www.campulromanesc.ca

Comitetul

Unirea Basarabiei 
cu Romania

La Câmpul Românesc de la Hamilton

TORONTO

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: 
       519-594-1712   Radu
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LANCER 2017

MIRAGE G4 2017

ANI GARANŢIE10 MITSUBISHI
 vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

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

MITSUBISHI
OUTLANDER 
2017

www.K-WMITSUBISHI.com

NICOLAE RAICIU
Financial Manager

sau 160.000 Km
POWERTRAIN LTD WARRANTY



TORONTO
Cum afară pare să se răcească, 
inimile noaste se încălzesc pentru 
că vine primăvara cu 1 și 8 martie.
Părinții, elevii și profesorii 
Școlii Românești Milne Valley 
s-au pregătit de sărbătoare 
și s-au adunat pe 4 martie să 
sărbătorească în mod tradițional 
venirea primăverii, a mărțișorului 
și a zilei femeii.
Elevii însoțiți de profesori au urcat 
pe scena și au făcut un cadou 
artistic întregii audiențe 
Cântecele, poeziile și urările 
dedicate venirii primăverii și zilei 
femeii “Primăvara va veni, cântam 
de bucurie”, “E ziua ta mămico” 
au fost completate de dansurile 
și cântecele tradiționale “Doamne 
ocrotește-i pe români”, “Coborâi 
din deal în vale”, “Așa-i hora la 
români”. Audiența nu s-a lăsat mai 
prejos a aplaudat cu generozitate 
și a format o hora spontană.
Glasurile primăvăratice și marea 
de roșu cu alb a zis un bun venit 
festiv renașterii naturii și zilelor 
pline de soare, noi aventuri și 
descoperiri în miros proaspăt de 
iarba și flori. Bun venit primăvara! 
 
Cuprinse de pudoare
De flori amețitoare
Parfumuri orbitoare
Se-aruncă in eter
 
Și clipa parfumată
Se stinge dintr-o dată 
Mirosul ne îmbată
Și-aș vrea 
Să stau cu el
 
În această atmosfera festivă elevii 
au oferit mămicilor o garoafa din 
partea ORLA (Ontario Romanian 
Learning Association) care în 
compania micuților părea sa zică 
Ești dulce, ești frumoasă, mami te 
iubesc.
 
La Mulți Ani! și vă dorim ca fiecare 
zi să vă aducă o floare în suflet așa 
cum voi puneți suflet în fiecare zi. 
Cum primăvara spune dans și voie 
bună, toată lumea o fost invitată la 
mini discotecă pentru un final vesel 
și antrenant vestitor al primăverii
 De 1 martie am primit felicitări din 
țară cu mulți ghiocei și mărțișoare 
și am trimis felicitări virtuale cu 
mărțișoarele făcute de băieți la 
orele Școlii Românești. Băieții au 
fost uimiți și plăcut impresionați 
când de 1 martie, așa cum se 
obișnuiește, am pus mărțișoarele 
confecționate de ei la rever. Și 
așa învață sa aprecieze tradițiile 
milenare românești. 
 
Mai multe informații despre 
Școala Românească și despre 
înscrieri puteți afla la adresa www.
scoalaromaneasca.ca.

Anca Constantinoiu

Foto: www.bycalin.com

Serbarea de Mărțișor şi Ziua Femeii la Școala Românească Milne Valley



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

OAKVILLE

Ziua Mamei sărbătorită la școala românească HCDSB din Oakville
Serbarea de Ziua Mamei a sosit şi a trecut 
ca prin vis. Au rămas însă amintiri minunate.
Cu poeziile, cântecele şi scenetele 
interpretate, copiii au adus zâmbete pe 
buzele mămicilor şi nu numai.
Mulţumim instructoarelor, copiilor şi 
voluntarilor care au participat la reuşita 
acestui eveniment.
Vă invităm să (re)intraţi în atmosfera de 
sărbătoare vizionând imaginile alăturate, 
pe care le puteţi găsi şi pe website sau în 
pagina de Facebook a şcolii.

La mulți ani tuturor femeilor!

Oana Dragalin
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
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.

KITCHENER
Ziua Femeii sărbătorită de

Grupul de SENIORI ROMÂNI din Kitchener
Marţi 7 martie 2017, o parte a Grupului 
de Seniori Români din Kitchener, 
mai exact 25 de doamne, au dorit să 
aniverseze ziua femeii la un restaurant. 
Şi cel mai accesibil a fost King Buffet 
din Kitchener, care le oferă un discount 
tuturor pensionarilor în anumite zile, iar 
mâncarea de tip buffet le oferă o gamă 
variată de preparate culinare pentru 
toate gusturile. Membrii Grupului de 
Seniori iasă împreună la restaurant cel 
puţin odată pe lună. Cei care doresc 
să se alăture lor, ne pot contacta în 
fiecare miercuri la ora 12 la amiază la 

întilnirile săptămânale de la Farmer’s 
Market din Kitchener.
Acest gen de întâlniri a fost iniţiat de 
publicaţia Agenda Românească în 17 
martie 2009 cu scopul de a-i pune în 
contact pe românii pensionari (sau cei 
care vor deveni pensionari), sau cei 
care vin în vizită la copiii lor în Canada, 
întâlnirile efectuându-se la o cana de 
cafea şi un langoş oferit contra cost (cu 
discount) de businessurile româneşti 
care îşi desfăşoară activitatea la 
aceasta piaţă agro-alimentară.

Agenda Românească
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KITCHENER

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

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

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

226-978-7499 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie și 
totodată a venirii primăverii, copiii 
Școlii Publice de Limba Română au 
pregătit o surpriză pentru mămicile 
lor. 
Sub îndrumarea profesorilor Gilda 
Ostache, Ramona Maerean și Sandu 
Sindile copiii, cu multă dragoste 
și dăruire au confecționat felicitări 
personalizate prin cuvinte frumos 
alese și le-au oferit celor dragi, 
alături de mărtișoare și flori, primite 
din partea școlii. Atât copiii cât și 
mămicile au fost profund emoționați 
de acest minunat moment. Mămicile 
au fost felicitate și sărbătorite de 
minunații copii care au adus un motiv 
de bucurie în sufletele lor și le-au 
făcut să se simtă speciale. 
Pe această cale mulțumim părinților 
și sponsorilor noștri dragi, Teresa 
Onsen, Violeta Sindile și Radu 
Secasan, care ne sunt întotdeauna 
aproape.

Şcoala Publică
de Limba Română, Kitchener

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
din Kitchener
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Cu ocazia tradiţionalelor sărbători de 1 
Martie, Mărţişor şi 8 Martie, Ziua Femeii 
/ Ziua Mamei, elevii Şcolii Româneşti 
“St.Louis” din Kitchener au organizat 
sâmbătă 4 martie, o serbare în cafeteria 
şcolii. Elevii îndrumaţi de d-na profesoară 
Bianca Man şi de d-nul profesor Simion 
Ciobanu au recitat poezii, au cântat 
cântece dedicate mamei şi au dansat 
dansuri populare româneşti. Costumul 
popular românesc purtat atât de elevi, 
cât şi iile purtate de mămăci au strălucit 
pe scenă. La serbare au participat 
mămici, bunici, dragi membrii ai 
comunităţii româneşti locale care susţin 
şcoala noastră, managerul Programului 
de Limbi Internaţionale şi colegi dascăli. 
Elevii au dăruit mămicilor şi bunicilor 
câte un mărţişor în alb şi roşu făcut de 
ei, o felicitare, o poză cu mesajul sensibil 
de  iubire, preţuire şi mulţumire pentru 
ceea ce face mama şi este mama pentru 
fiecare dintre noi, şi un trandafir roşu 
având pe el un şnur/brăţară împletit în 
roşu şi alb. 
Colectivul şcolii mulţumeşte mămicilor 
inimoase din Comitetul de Părinţi, sub 
îndrumarea d-nei Preşedinte, Mihaela 
Dragomiraşi care susţin cu generozitate 
activităţile şcolii. Dânsele au pregătit şi 
ele câte un mărţişor special oferit în dar 
tuturor participanţilor.
Programul s-a încheiat cu o surpriză: 
părinţi doritori au recitat poezii şi au 
cântat cântece dedicate mamelor, adică 
bunicilor care se aflauîn sala. Acest 
mic spectacol al părinţilor, a fost un 
exemplu grăitor despre transmiterea şi 
menţinerea tradiţiei româneşti, aici în 
Canada, departe de meleagurile natale. 
Colectivul Şcolii Româneşti St. Louis 
urează tuturor doamnelor, domnişoarelor 
şi în special mămicilor şi bunicilor un 
sincer LA MULŢI ANI! cu ocazia zilei de 8 
Martie şi le dorim o primăvară frumoasă! 

« Din depărtări, pe-aripi neştiute
Purtat de-un dulce şi mirific dor
În cea mai minunată PRIMĂVARĂ 
Se-ndreaptă către voi, un MĂRŢIŞOR » 

Sincere mulţumiri d-nului Radu Secăşan 
pentru continua colaborare şi susţinere a 
şcolii!
 
Colectivul de Conducere, Şcoala 
Românească St. Louis, Kitchener

“Mama, doar mama”
Şcoala Românescă “St.Louis” – Kitchener

“Mărţişorul” cusut pe 
etamină de elevii şcolii
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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
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

B
ef

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Că veșnică-i iubirea? Dă-ți la tocilă spusul!
Ca-n basmul cu turbinca, în umbra morții-i 
bobul,
Torcând-o ca pe-un flutur cu taina și cu fusul.
Nimic nu e cristalul, de-i judecat de-a ciobul.

E glastra, și nu hârbul, ce-şi aminteşte crinul
Din limpezimi de cântec, asemeni ca un cer 
de
Lumini străluminânde, cleștar ce-adânc 
luminu-l.
Iubirea-și schimbă moartea, da’-n cetină-i tot 
verde.

De huma va fi oală, sau mâine dată ierbii,
Beți astăzi din iubire întreaga ei lăută,
Așa cum luna plină o sorb din iazuri cerbii,

Iar dacă gura tace, înseamnă că sărută.

Și oare ce contează cum ne îmbracă lutul?
Tăcerea e de aur, dar mai ales 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.

PSALM DIN ÎMBRĂCATUL HUMEI

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

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

CAUT
să îngrijesc persoane în vârstă, bolnavi, copii sau să 
fac curăţenie, mâncare.
Vorbesc română, maghiară, ebraică, engleză.
Sunati la 647-763-4668.



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


