
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 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

* Duminică 21 mai - Sfintii Imparati Constantin si Elena  * Miercuri 25 mai - Înălţarea Domnului-Ziua Eroilor, A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul * 

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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

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
25 Mai 2017

Anul X - Nr.230
11 Mai 2017

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

ZIUA
ROMÂNO - CANADIANĂ

10 iunie 2017 - Kitchener

pag.12

101 Whitney Place,
Kitchener, ON, N2G 2X8

Produse marca 
RÂURENI la

Pentru comenzi:

519-742-4670
Gemuri, dulceţuri, 

compoturi, zacuscă, 
muştar, murături, şi 

multe altele.Dorel’s Food

CINA VÂNĂTORILOR
Hamilton

pag.8

TOTUL DESPRE
IMIGRARE

pag.12
cu Stela Coldea
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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 (1967-2017)

Primul lucru pe care l-am învățat, când am 
ajuns în Canada în calitate de imigrant, a 
fost că e foarte important să ai studii înalte. 
Dar și că e la fel de important ca ăsta să 
rămână micul tău secret. Suntem oameni cu 
toții, așa că n-ar trebui să fie nicio rușine 
că avem masterate și că uneori ajungem la 
munca de sus. Cine se crede fără de păcat 
n-are decât să arunce primul diploma.

Miss Masterat
Când mi-am luat primul job din viața 
mea, nu uitam niciodată să înghit un 
Rudotel înainte de a ajunge în birou. Eram 
translator de limba arabă într-o ambasadă 
și ajunsesem acolo cu niște recomandări 
sclipicioase. Doar că ăia… mă scuzați, 
excelențele lor, diplomații vorbeau într-un 
dialect bizar. M-am simțit precum un fost 
coleg de-al meu, student chinez, care a 
învățat românește la București și pe urmă 
s-a decis să nu se mai întoarcă la Beijing, 
ce surpriză. S-a mutat în Maramureș, să 
predea franceza la o școală din Sighetu 
Marmației (nu vreți să știți cum pronunța 
el numele acestui oraș). Oamenii de prin 
partea locului au povestit, ulterior (unor 
medici care îl tratau pe Jing-Sheng Zheng 
de depresie) că dom’ profesor de franceză 
nu pricepea nimic din graiul local, iar asta 
îl adusese în pragul sinuciderii. Ba chiar a 
încercat de două ori să-și ia zilele, odată cu 
o supradoză de algocalmin – doctorii i-au 
găsit incredibila cantitate de patru pastile 
în stomac -, iar altădată cu o supradoză de 
palincă, substanță care nu l-a ucis, deci l-a 
făcut mai puternic.
Ceea ce voiam să spun e că școala te învață 
lucruri superbe de care n-ai nevoie, iar 
jobul te învață lucruri caraghioase fără de 

care nu poți trăi. Teoretic, cică există și 
oameni care învață de plăcere. Personal, 
nu cunosc pe nimeni, dar nu e timpul 
trecut, am viața înainte. Oricum, cu micile 
excepții de rigoare, lumea e împărțită în 
oameni sexy și oameni care învață carte. 
Știu, e un șablon, ca să nu mai spun că 
sună superficial. Multă vreme, chiar am 
crezut că aceste categorisiri sunt stupide și 
deloc adevărate, numai că viețișoara mi-a 
adus câteva mostre contondente în sprijinul 
teoriei de mai sus.
Adică mă aștept oricând ca o femeie 
ofensator de atractivă – cu picioare, ochi și 
păr cum n-a avut neam de neamul meu – să-
și piardă cheile prin casă și să le caute pe 
Google, că așa a auzit ea, că Google ăsta 
te ajută să găsești orice. Exagerez, nu știu, 
poate că și prostia are o limită. Cert este 
că, atunci când eu și Alice am dat examen 
de admitere la masterat, eram printre cele 
mai frumoase candidate, asta în condițiile 
în care eu aveam o sută de kile, iar ea era 
gravidă în luna a șaptea. Restul erau numai 
genii bătute de soartă și de genetică.

Kill Bill! Altfel, asumați-vă riscurile
Școala te ajută să observi ce tâmpenii 
fac cei care nu au școală. Faptul că eu 
am citit mai multe cărți decât Simona 
Trașcă, Simona Gherghe, Simona Sensual 
și alte tize de succes mi-a folosit doar la 
dezvoltarea abilității de a observa cât sunt 
ele de ridicole. Probabil că și ele spun ceva 
asemănător despre unele ca mine: faptul că 
arătăm bine, că suntem tinere și că suntem 
bogate ne ajută să înțelegem frustrarea unor 
ziariste pe care niciun boșorog plin de bani 
nu le vrea, iar ele crapă de ciudă, iar dacă 
nu de ciudă, atunci oricum or să crape în 

curând de bătrânețe.
Din ce în ce mai mulți părinți mi se plâng 
că progeniturile lor adolescente au idoli 
de doi bani și două clase, că fetele vor să 
fie iubitele unor bogătani libidinoși, care 
să le cumpere mașini și să nu le trimită 
niciodată la muncă. Băieții vor să fie în 
cel mai bun caz fotbaliști, dar cum pe unii 
nu-i ajută dotările fizice, își comută visul și 
vor să ajungă staruri de manele. Știu, sună 
incredibil, mai ales că aceste mărgăritare 
sunt emise prin ceea ce numim ”familii 
bune”, adică genul de părinți care, fie și 
dacă n-au făcut prea multă școală la vremea 
lor, și-au împins odraslele către hârțoage, 
spunându-le că trebuie să-și facă un rost în 
viață.
Atunci, ăștia micii vin cu pliscul plin de 
exemplul celebru al lui Bill Gates, care a 
dat-o în mă-sa de facultate și a ouat una 
dintre cele mai puternice afaceri din istoria 
omenirii. Asta e ca și cum aș spune eu că, 
dacă poeta Nina Cassian o duce bine (anul 
ăsta face 90 de ani), deși fumează și se 
răsfață cu alcool fin de când o știu, am voie 
să fumez și să mă îmbăt cât vreau, pentru 
că am să-i îngrop pe toți din jurul meu, 
iaca. Ce să le răspundă părinții, după una 
ca asta? Că Gates e o excepție? Că marș și 
fă probleme la matematică, fiindcă tu n-ai 
mintea lui Bill?
Se merge pe ideea că, de la un moment 
încolo, nimeni nu te întreabă la ce facultate 
ai fost. Cu ani în urmă, am avut vreo doi 
iubiți care nu terminaseră decât liceul, și 
ăla cu cazne mari, dar care erau de cinci 
ori mai culți și mai înțelepți decât mine. 
Până atunci, avusesem relații pline de câlții 
unor prejudecăți: dacă nu era titrat, nu 
mă interesa. Ei, bine, ascultându-i p-ăștia 
care trecuseră bacul cu media șapte, dar 
care vorbeau despre Nietzsche la fel de 
ușor cum vorbesc eu despre meniurile 
Big Mac, a trebuit să înghit concluzia că e 
foarte important să ai carte, dar la propriu. 
În sensul că țara geme de licențiați care 
opinează că Dostoievski a scris Frații Jderi 
sau Frații Karamazov sau Frații Grimm, 
unii dintr-ăștia. Și aceeași țară e la fel de 
plină de oameni cu zece clase care citesc 
Faust, Ciuma sau Iliada în original.

Tot ce-i cult strică
Eu, una, m-am bucurat întotdeauna că am 
diplome și că am învățat, mai ales când mă 
îndrăgosteam. Modelul meu de bărbat a 
fost cel cu creieri virili. La început, evitam 
extremele, geniile mă inhibau. Știu și acum 
că, în anul doi de liceu, un coleg îmi făcea 
curte, iar eu fugeam de el ca de bacilul Koch, 
fiindcă el citea, de exemplu, niște opere 
alambicate de-ale lui Benedetto Croce, 
despre care eu nu auzisem. Sau credeam 
că a fost un fascist din gașca lui Mussolini, 
mă rog. Pe urmă, când n-am avut încotro și 
l-am mai răsfoit, prin facultate, mi-am adus 
aminte de cultul meu adorator. Am aflat 
că se însurase cu una care suferea mai rău 
decât mine: credea că Benedetto Croce e un 
sortiment de pizza. Apropo, nici Croce n-a 
făcut facultate, dar asta nu l-a împiedicat 
să scrie lucruri atât de deștepte, încât să ne 
simțim niște găini pe lângă el.
Niște bărbați din viața mea pentru care 
cartea era mai importantă decât orice (mă 
rog, nu chiar orice, mașina avea întotdeauna 
întâietate, căci era mai în vârstă) m-au 
părăsit pentru femei care nu mai citiseră 
nimic, de la Morcoveață încoace. În schimb, 
ele făceau bani, erau ambițioase, practice, 
gospodine și, câteodată, puțin gravide.
Cei mai interesanți iubiți de-ai mei m-au 
dorit pentru sclipirile din sinapse, nu pentru 
cele de pe bluze. Recunosc, pe jumătate 
rușinată, că uneori mi-aș fi dorit să mă 
remarce pentru niște picioare bestiale, bucle 
perfecte, ochi colorați, talie neverosimil de 
mică, sâni neverosimil de fermi. Dar pe 
ei i-a incendiat plăcut faptul că râdeam la 
aceleași glume ca și ei. Și, mai ales, fără să 
fie nevoie să-mi explice poanta. Logodnicul 
meu actual s-a îndrăgostit de mine după ce 
mi-a citit articolele, nici nu știa cum arăt, 
puteam să fiu o focă blazată. Sau, și mai 
rău, o morsă blazată.
Sunt mândră de tot ceea ce am învățat, sunt 
speriată de tot ceea ce n-am apucat să învăț. 
Ceea ce am citit nu m-a ajutat decât să pierd 
câteva mici iubiri și să-mi găsesc adevărata 
mea iubire.

Felicitări pentru 
doctorat!
Adu-mi și mie 
meniul, te rog…

Simona Catrina

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239 

Claudiu

ANGAJĂM şoferi 
şi owner operators pentru East 
Coast şi Mid West în USA. Cerem 
minim 2 ani de experienţă. 
Oferim salariu de top. Detalii la: 

AQUILAKITCHENER
Bis.Sf.Ioan Botezătorul, Kitchener

AGAPĂ
Duminică 21 mai 2017 începând cu ora 
12:30pm (după Sfânta Liturghie) biserica 
Sf.Ioan Botezătorul organizează o Agapă 
frățească de Sfinții Constantin și Elena.
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Adrian Florea este 
cunoscut în comunitatea 
românească din Kitchener-
Waterloo ca instructor 
auto, iar ulterior ca scriitor 
(a publicat 4 cărţi). Recent 
a început un business 
în domeniul imobiliar 
şi vine în ajutorul celor 
care doresc să vândă sau 
să cumpere/inchirieze 
proprietăţi. Într-o scurtă 
introducere, Adrian 
doreşte să descrie  modul 
prin care  poate să facă 
aceasta: “Sunt agent imobiliar la firma 
PEAK Realty LTD, Brokerage din 
Kitchener și mă pun la dispoziția vechilor 
și a noilor clienți pentru satisfacerea 
dorințelor imobiliare. Cu mine pot 
cumpăra sau vinde o proprietate, pot 
închiria un spațiu comercial, o hală, 
un depozit, un magazin. Îmi servesc 
clientela atât pe partea  rezidențială cât și 
comercială. Dacă cineva dorește să vândă 
sau să cumpere în localitățile Cambridge, 
Guelph, Fergus, New Hamburg, Baden, 
Brantford, Mississauga, Toronto, GTA 
area, sunt la dispoziția lor. Practic 
flexibilitatea mea se întinde de la o casă 
în Kitchener până la o fermă la țară iar 
de acolo la un condo de la etajul 39 din 
centrul Toronto-ului.
Iar aşa cum mă cunosc prietenii, 
întotdeauna am fost unic în felul meu. Și 
în acest business am căutat să fac ceva 
diferit. Și am găsit. Mulți mă cunosc sub 
lozinca “A Realtor – A Drone – A Home”. 
Și vă spun și de ce. Când am de listat o 
casă, pe lângă fotografiile ce se impun a 
fi făcute pentru reclama pe MLS, realizez 
și un tur virtual. Mai mult decât atât: 
un tur aerian cu o dronă profesionistă. 
Folosesc un Phantom 3 4K, cu o claritate 
a filmărilor ce rivalizează cu peliculele de 
la Hollywood, cu care filmez exteriorul 
casei din toate unghiurile posibile, apoi mă 
ridic cu ea deasupra acoperișului, cobor 
în backyard, mă înalț la 500 m de unde 
cel ce vizionează filmulețul își poate face 

o idee asupra cartierului. 
Drona coboară ușor spre 
ușa de la intrare, unde, 
la un semn de-al meu, 
proprietarul o deschide de 
dinăuntru fără a fi văzut. 
Drona intră, filmează din 
mers bucătăria, apa care 
curge lin la robinet, dă un 
tur prin livingroom, după 
care urcă pe deasupra 
scărilor și ajunge la nivelul 
superior, unde, de pe hol, 
intră în fiecare dormitor 
în parte. Planează apoi 

spre parter dar nu se oprește acolo ci își 
continuă coborârea pe treptele ce duc la 
basement. Se învârte prin toate unghiurile 
posibile până ce reușește să redea cu o 
precizie fantastică toate detaliile de așa 
natură încât cumpărătorul când vine să 
vadă casa are un sentiment de deja-vu. 
Partea de on-line și social media își face 
treaba cu brio și uite așa cel care listează 
casa cu mine are parte de mai multe 
supra-oferte decât în mod obișnuit. Și 
de aici se alege cu mai mulți bani, chiar 
cu mai mulți decât putea crede inițial că 
primește pentru proprietatea lui.
Partea de marketing și imagine cade în 
sarcina managerului meu de marketing în 
persoana d-nei Raluca Bruchental, căreia 
îi mulțumesc și pe această cale pentru 
efortul, competența și calitatea muncii 
depuse. Cu ea la calculator și cu mine 
pe teren clienții au toate șansele de a fi 
mulțumiți. Am pus întotdeauna interesul 
clientului în fața interesului personal și 
asta se simte. Respectându-l pe el mă 
respect pe mine și totodată branșa din 
care fac parte.
Reamintesc vechilor mei clienți 
că apreciez foarte mult când sunt 
recomandat și pot fi sunat la același 
număr de telefon celular 519-722-2545 
sau la office 519-744-7133. E-mail-ul 
meu este adrianflorea3@gmail.com

Vă mulțumesc și vă doresc o primăvară 
parfumată!

Un nou business
Adrian Florea

“A Realtor – A Drone – A Home”

Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la 
televizor. Prin intermediul acestui aparat 
se pot accesa filme, ştiri, posturi de 
televiziune în direct din diferite ţări ale 
lumii. 
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
- $190 plus $20/h instalare
Pentru deplasare se va percepe o taxă de 
$40 pentru fiecare 100 Km.
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.

Diferenţa dintre aparate este doar de 
memorie. Mai precis se pot instala pe 
ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca 
prea mult memoria aparatul. Există 
pentru aproape toate filmele sau serialele 
subtitrare în limba română, engleză sau 
alte limbi.

Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

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

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

Locaţia: Mother Teresa Catholic 
Elementary School, Oakville

Următoarea dată când se va 
organiza:

2 iunie 2017

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

    Număr minim de copii: 12/zi

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

Vă aşteptăm.

Octavian Năstase

‘PA Days’ în regim de Tabără de Zi,
organizate de Vorbesc Româneşte în Oakville
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VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes

MONTREAL

Duminică 7 mai 2017, la Biserica Ortodoxă 
Sfântul Gheorghe din Montreal, a avut loc 
întronizarea PS Ioan Casian, primul Episcop 
Ortodox Român al recent înființatei eparhii a 
Canadei. 
La eveniment au participat o delegație a Bisericii 
Ortodoxe Române din care au făcut parte IPS 
Nifon Mihăiță, exarh patriarhal și Mitropolit al 

Târgoviștei, IPS Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și IPS 
Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, preoți din parohiile ortodoxe românești 
din Canada, ierarhi reprezentând bisericile ortodoxe surori, reprezentanți ai 
autorităților locale din provincia Quebec, ai altor biserici din Montreal, precum 
și numeroși credincioși ortodocși români. 

Agenda Românească

P.S. Ioan Casian
Episcop al Bisericii 
Ortodoxe Române

a Canadei
Ceremonia de întronizare

Photo: Cristian Chiţu
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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: dbruce@padgettwaterloo.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

We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

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
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HAMILTON
Sâmbătă 29 aprilie 2017, vânătorii din 
Hamilton au organizat ediţia cu numărul 5 a 
celui mai aşteptat eveniment din comunitatea 
românească - Cina Vânătorilor. După un sezon 
plin de trofee, vânătorii Mitch Holbură, Aurel 
Cotiga, Nick Bunu, Nic Dobrea, Cristi Vava, 
Ion Rus şi Traian Nicoliţă au adus carnea de 
vânat la bucătăresele de la Casa Română (de 
pe lângă biserica ortodoxă Învierea Domnului 
din Hamilton) şi acestea au gătit tot felul de 
bunătăţi cu specific vinatoresc. Bucătăresele 
care au pregătit mâncarea au fost: Maria 
Nicoliţă, Livia Cotiga, Cati Iuga, Viorica 
Bunda şi Draga Vava. În absolut tot ce au 
gătit ele s-a folosit carne de vânat (excepţie 
făcând bineînţeles delicioasa SAVARINĂ). 
Aperitivele servite au avut salam de căprioară, 
cârnaţ de moose şi cârnaţ de căprioară. Supa 
de tăieţei a fost cu carne de curcan şi raţă. 
Sarmale cu carne de mistreţ şi mămăliguţă cu 
smântână. Tocăniţa a fost cu carne de moose 
şi cerb. Dintre invitaţii prezenţi au fost foarte 
mulţi care au cerut doar supa de tăieţei şi nu au 
mai dorit altceva deoarece a fost excepţională. 
Pentru alţii au fost suficiente sarmalele care 
pur şi simplu se topeau în gură. Barul a fost 
foarte bine aprovizionat cu băuturi alcoolice 
şi nonalcoolice. Prăjitura de casă (savarină) 
a fost făcută de doamna Draga Vava (o 
specialistă a prăjiturilor româneşti), iar DJ-
ul serii a fost DJ ConneXRO (Mircea) care a 
ţinut ringul de dans ocupat până la încheiere. 
Organizatorii au avut tombolă cu numeroase 
obiecte şi un premiu special pentru un tânăr 
viitor vânător, o curea pentru cartuşe, pe care 
a primit-o Alex, care are 14 ani şi participă de 
câţiva ani cu veteranii vânători la deplasările 
acestora, la vânătoare.
Sala a fost plină de invitaţi, iar distracţia a fost 
ca în fiecare an la înălţime. O petrecere cu atât 
de multe preparate din vânat şi un ring de dans 
în permanenţă plin, au loc numai în Hamilton 
la Cina Vânătorilor.
Felicitări organizatorilor, bucătăreselor şi 
tuturor celor care au creat o atmosferă plăcută 
în care românii s-au simţit din nou ca la ei 
acasă.

Agenda Românească

CINA VÂNĂTORILOR - Hamilton



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

KITCHENER

Ervin Ungureanu este elev în clasa a 
şaptea la şcoala Doon P.S. din Kitchener, 
unde excelează la toate materiile. 
Pasiunea lui este tehnologia şi visează ca 
într-o zi să lucreze pentru Google. Anul 
acesta a iniţiat un program special de a 
anunţa ştirile zilei, dimineaţa la şcoala sa, 
folosind tehnologia. Drept urmare a apărut 
pe websitul consiliului şcolar WRDSB 
împreună cu directorul şcolii. În timpul 
liber Ervin joacă tenis, înnoată şi este 
student la Ontario Conservatory of Music, 
unde a participat cu chitara sa la concerte 
şi concursuri obţinând câteva medalii. 
Este un elev nostim, inteligent plin de idei 
şi iniţiative, “expert” în tehnologie.

Roman Scarr este elev în clasa întâi 
la şcoala franceză Cardinal Léger 
din Kitchener. La şcoală excelează la 
matematică. Vorbeşte trei limbi: franceza, 
engleza şi româna. Frecventeză cu 
plăcere cursurile şcolii de limba română. 
Roman iubeşte şahul şi muzica, cântă la 
pian. Are o voce şi o prezenţă de scenă 
remarcabila, făcându-se cunoscut pe 
scena festivalurilor multiculturale, ca cel 
mai tânăr interpret de muzică populară 
românească. Roman practică diferite 
sporturi cum ar fi înnotul, patinajul, fotbalul 
şi skiul.

Annamaria Toma este elevă în clasa a 
şaptea la liceul francez Père Reneé de 
Galinée din Cambridge. Are un palmares 
de note excelente şi o experienţă 
extraordinară ca solistă vocală şi 
dansatoare, participând cu regularitate 
pe şcenele evenimentelor româneşti şi 
a festivalurilor multiculturale din zonă. 
Annamaria face parte din corul de copii 
Grand Philarmonic Children’s Choir. 
Frecventează cursurile şcolii de limba 
română şi cunoaşte trei limbi. Pe lângă 
talentul de a cânta, Annamaria desenează 
cu o dexteritate uimitoare.

Concursul
Cel mai bun elev român

la a şaptea ediţie
Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 7 ani de zile 
prin compania Global Connect care are 
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario, 
reprezentantul acestei companii este Radu 
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant 
oficial ? Înseamnă că instalarea este 
gratuită pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. Beneficiază de 
instalare gratuită toţi acei care locuiesc 
în zona GTA, Mississauga, Oakville, 
Burlington, Hamilton, Stoney Creek, 
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, 
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo, 
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi 
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau 
la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune 
sau un meci de fotbal sau ştirile de la o 
anumită oră, doar trebuie să selectaţi 
emisiunea dorită din urmă cu până la 48 
de ore şi puteţi urmări emisiunea, o puteţi 
derula, revedea, opri sau derula peste 
reclame, pentru că pe telecomandă există 
funcţiile de player video. NU TREBUIE 
COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la 
un minim de 
2,5Mbps şi o 
cantitate minimă 
a p r o x i m a t i v ă 
de 60Gb pe lună pentru cazul când 
utilizatorul doreşte un minim de vizionare. 
Au fost întâlnite situaţii când clienţii 
noştri deţineau un internet de 20Mbps 
promis de compania de internet, dar la 
computer când s-a făcut un test de viteză 
la www.speedtest.net s-a constatat că 
viteza internetului era mult sub această 
limită sau în unele cazuri ajungea să fie 
chiar sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet 
şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, 
este necesar conectarea unui router la 
modemul de internet. Aceste routere nu 
sunt necesare să facă parte din gama celor 
mai scumpe routere.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, N 
24, Speranţa TV, National TV, Favorit, 
Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U TV, 
Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
                519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate:  Fii  atent  la  coloană, pentru 
că o mişcare mai bruscă ar putea avea 
efecte nedorite. Dragoste: Elibereazăte de 
amintiri dacă vrei un viitor, trecutul trebuie
să rămână la locul lui. Financiar: Ai cam 
rămas fără rezerve iar surse noi nu se prea 
anunţă, de aceea ar fi bine să laşi orice 
cheltuieli majore pentru altădată.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa sănătăţii, 
dar nici nu trebuie să faci imprudenţe, din 
prea multă încredere. Dragoste: Eşti răsfăţat 
cu gesturi de tandreţe şi iubire, exact aşa 
cum îţi place. Financiar: Te preocupă unele 
investiţii prin care confortul tău de acasă 
va creşte, dar ţine cont şi de aprobarea 
familiei.   
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate:Poţi resimţi o oboseală cronică, la 
care se mai adaugă şi astenia de primăvară. 
Dragoste: Dacă e să fie cineva norocosul 
astrelor, tu eşti acela, pentru că apar şanse 
cu totul speciale de iubire în calea ta. 
Financiar: Faci planuri imense cu bani pe 
care deocamdată nu îi ai.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul, aşa că 
ar fi de dorit să faci ceva pentru a-ţi întări 
sistemul nervos. Dragoste: Ţinteşti sus, iar 
amorul doar de dragul amorului nu prea 
intră în socotelile tale actuale. Financiar: O  
colaborare  mai  veche  sau  o  intenţie  de
colaborare nefinalizată ar putea să revină în
actualitate.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii cu  
băgare  de  seamă  dacă  ai afecţiuni de 
tip „hiper” (hipertensiune, hiperglicemie, 
hipercolesterolemie etc.). Dragoste: Omul 
de alături te-ar putea dezamăgi ori, dacă nu
are calităţi morale ireproşabile, este posibil 
să facă un joc lipsit de onestitate. Financiar:
Situaţia atinge un punct critic care reclamă 
multă atenţie.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai grijă de 
siluetă. Dragoste:Pui mare  preţ  pe  
intimitate,  pe senzualitate, fiind şi excesiv 
de romantic, de parcă ai fi la începutul 
relaţiei. Financiar: Există riscul unei 
afaceri proaste, al unui eşec major prin 
buget, cauzat ori de ilegalităţi, ori de erori, 
ori de intenţiile negative ale unui rival. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă, 
riscul să te molipseşti de vreo boală e 
cam mare, ai grijă pe unde mergi şi cu 
cine intri în contact. Dragoste: Nimic nu 
pare să dezechilibreze relaţia ta de cuplu.  
Financiar: Dacă cineva îţi este dator, este
vremea să-l mai tragi de mânecă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei boli şi nu 
te laşi doborât așa ușor. Dragoste: Soarele, 
Mercur, Marte şi Uranus îi favorizează pe 
plan sentimental în special pe celibatari.  
Financiar: Banii sunt în trend ascendent, au 
de unde veni şi se mai ivesc şi alte ocazii 
bune de a-ţi mări veniturile în viitor.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Câteva  nopţi  de insomnie sau 
migrenele care nu mai trec vor zdruncina 
starea ta de sănătate. Dragoste: Ţii mult 
la libertatea ta şi dacă partenerul nu ţi-o 
respectă, vei face un pas în fată şi  îţi  
vei  declara  sus  şi  tare  independenţa. 
Financiar: Cumperi şi vinzi, dai şi primeşti, 
iar ofertele sunt generoase!
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ești într-o formă bună iar energia 
ta este la vârf. Totuşi, ai grijă  la  alimentaţie. 
Dragoste: Chiar dacă dragostea nu pare 
domeniul predilect, atmosfera e mai curând 
pozitivă în relaţia cu celalalt. Financiar: Ţi 
se fac propuneri care vor aduce venituri 
bune, merită să le dai curs imediat, fără să 
stai pe gânduri.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de 
vitalitate, ci de imprudenţă, excese şi 
acţiuni nesăbuite. Dragoste: Nu prea e 
linişte în cuplu, conflictele se încing de 
la te miri ce, de parcă aţi fi amândoi în 
competiţie. Financiar: Sunt şanse în carieră 
şi afaceri, dar funcţionează doar atâta timp 
cât nu rişti.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în pielea ta, 
degaji o anume energie care îşi trage seva 
din starea ta bună de sănătate. Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi, cuminte, ca celălalt 
să te remarce, aştepţi degeaba. Financiar: 
Banii vin, ba chiar te poţi trezi cu sume 
restante de anul trecut, care abia acum 
ajung la tine.

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

Poate aveți
mulți bani
și nu știți

Potrivit Băncii 
Canadei, milioane 
de dolari zac 
uitați prin diferite 
conturi. Mai precis, 
1,8 milioane de 
conturi inactive, 
ale căror solduri 
însumează 678 
milioane de dolari. 
Dintre acestea, cel 
mai mare sold la 
ora actuală este de 
800,000$.
Potrivit legii, dacă un cont bancar 
este inactiv timp de zece ani, soldul 
este transferat la Banca Canadei. 
Acolo, soldurile mai mici de 1,000$ 
sunt păstrate timp de 30 de ani; cele 
peste 1,000$ sunt ținute pentru 100 
de ani. Dacă nimeni nu le revendică, 
la expirarea acestor perioade de timp 
sumele de bani merg în pușculița 

guvernului federal. 
Din 2006, 9,1 
milioane de dolari 
nereclamați au 
intrat în posesia 
guvernului federal.
Ca să vedeți 
dacă aveți pe 
undeva bani și nu 
(mai) știți de ei, 
mergeți pe site-
ul Băncii Canadei 
( banko fcanada .
ca), căutați după 

„unclaimed balances” și inserațivă 
numele. Dacă se întâmplă să aveți 
vreun sold uitat pe undeva, completați 
formularele necesare, disponibile tot 
pe site-ul Băcii Canadei, și în decurs 
de 10-12 săptămâni veți primi acești 
bani.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com
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TORONTO

Hope4kids Charity Soccer Tournament
Ediţia a 6-a

“R.S.A.” organizează tradiţionalul turneu de fotbal cu scop caritabil pentru copiii 
nevoiaşi. Invitatul de onoare din acest an este Ion “Lita” Dumitru, unul dintre cei mai 
buni fotbalişti din anii ‘70, nominalizat ca Fotbalistul Anului 1973 şi 1975. 
Scopul acestei acţiuni este de a ajuta copiii orfani din aşezământul Valea Plopului 
aflaţi sub îngrijirea părintelui Nicolae Tănase. Aproximativ 400 de suflete sunt în grija 
părintelui Nicolae Tănase şi a familiei lui, iar zilnic o mână de credincioşi şi voluntari  
merg şi ajută la gospdărirea aşezământului.
Rugămintea noastră este să ne ajutaţi cu haine/încălţăminte/jucări folosite de copiii 
dumneavoastră, în stare decentă/bună, pe care nu le mai folosiţi. Copiii din acest lăcaş au 
vârste între câteva luni pina la studenţi de facultate. Pregătiţi câte un pachet sau chiar un 
sac de plastic în care să menţionaţi ce aţi pus înăuntru. Ex: haine şi încălţări pentru tânăr 
de 18 ani, sau haine şi rechizite pentru fetiţă de 12 ani etc. Dacă puneţi lucruri noi atunci 
sunteţi rugaţi să înlăturaţi etichetele. Pe lângă pachete vom fi recunoscători daca ne-aţi 
ajuta şi cu suma de bani necesară expedierii pachetului dumneavoastră.

Romanian Soccer Academy

Şcoala Românească St. Louis din Kitchener organizează 
cursuri GRATUITE de LIMBA ROMÂNĂ şi vă invită să vă 
înscrieţi copiii la Summer Camp International Languages 
Program. Detalii, în pamflet. Înscrierile au început.
Vă aşteptăm cu drag să petreceţi o luna de vară în mediu 
românesc, de jocuri lingvistice, cântece şi voie bună !

Mulţumim redacţiei Agenda Românească 
pentru oportunitatea de a comunica pe 
aceasta cale cu toţi cei dornici să-i aibe 
cât mai repede în vizită pe cei dragi, 
sau să-i ajute să obţină un Statut Legal 
Permanent.
Urmare a numărului mare de întrebări pe 
care îl primim zilnic la sediul nostru din 
Toronto, Canada (mai deţinem un sediu în 
Ohio, USA), în legătură cu obţinerea Vizei 
de Vizitator în Canada vă comunicăm că: 
Începând cu data de 1 mai 2017, cetățenii 
români și bulgari au dreptul să intre CU 
AVIONUL în Canada sau să tranziteze 
(tot pe calea aerului) prin Canada cu o 
Autorizație Electronică de Călătorie (eTA), 
în loc de viză de vizitator în situatia în 
care aceştia au obţinut o viză canadiană 
în ultimii 10 ani; sau au în prezent o viză 
neimigrantă valabilă în Statele Unite. 
Această hotărâre guvernamentală a fost 
stabilită cu mai multe luni în urmă, dar 
ceea ce doresc să informez pe toată lumea 
este faptul că DOAR pe data de 28 aprilie 
2017 s-a semnat decizia finală. De altfel 
pentru data de 1 decembrie 2017 Guvernul 

Canadei a anunțat, că INTENȚIONEAZĂ 
să ridice cerințele de vize pentru cetățenii 
români și bulgari. Că după data de 1 
decembrie 2017 se vor anula complet 
vizele, acesta este un lucru sigur, dar după 
cum este stipulat articolul de lege (www.
cic.gc.ca), acesta dă posibilitate guvernului 
să aplice diferite măsuri, iar noi suntem la 
zi cu aceste hotărâri.
Oricum, aceste decizii îi ajută şi pe cei 
hotărâţi să obţină statut permanent, 
Permanent Resident Card, viza de vizitator 
sau eTA este primul pas pe care îl pot face 
spre acest complex proces de imigrare. 

Mai multe amanunte, de specialitate, 
puteti obţine la: CD IMMIGRATION & 
SETTLEMENT Immigration-Legal & 
Consulting, 59 Warner Avenue, Toronto, 
Ontario, M4A 1Z5, Immigration Expert, 
Registered Canadian Immigration 
Consultant LICENSE/CERTIFICATION 
NUMBER iccrc R409231
Email: immigrationtocanada@bellnet.ca  
            http://cdimmigrationcanada.com
Stela Coldea:  (647) 855-2112

Totul Despre Imigrare
Serie de articole cu răspunsuri şi cazuri reale

oferite de doamna Stela Coldea  - Immigration Consultant
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Ziua Mamei - în Stoney Creek
Duminică 7 mai 2017, la biserica 
Sf.Nectarie din Stoney Creek/Hamilton 
a fost sărbătorită Ziua Mamei. După 
Sfânta Liturghie, parintele Ioan, parohul 
bisericii, a invitat pe toată lumea în sala 
socială unde Şcoala de Limba Română 
condusă de doamna profesor Olimpia 
Aldea a prezentat o frumoasă serbare 
dedicată mamicilor şi bunicilor, iar 
domnii din biserică au dorit de această 
dată să ofere doamnelor prezente o 
masă gătită de ei (şi totodată servită de 
ei). Dintre preparatele servite la masă 
amintim şniţel de porc, pui la tavă, 
piure, salată, prăjituri, cafea. Mulţumim 
organizatorilor şi donatorilor pentru 
generozitatea pe care o arată faţă de 
biserică şi comunitate. Pe această 
cale doresc să vă reamintesc tuturor 
că începând din anul şcolar 2017-
2018 la Şcoala de Limba Română, 
pe lângă cursurile predate, copiii vor 
putea beneficia de cursuri de dans de 
societate. Informaţii suplimentare în 
fiecare duminică la biserică.

parintele Ioan

Photo: George Popa
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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
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca)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

Asociaţia Culturală Română
DRAGI  PRIETENI !
O dată cu venirea primăverii Asociaţia Culturală Română-Hamilton face apel la 
românii care doresc să ajute la amenajarea şi curăţirea Câmpului Românesc 
pentru activităţile de pe perioada verii  care vor fi organizate aici. Acţiunea va 
consta din curăţirea frunzelor uscate din zona de picnic, parcarea, zona Capelei 
Sf. Maria şi instalarea meselor de picnic.

Acţiunea de amenajare şi 
curăţire a Câmpului Românesc 
va avea loc pe data de 13 Mai 

2017  la ora 11:00 am
Din partea Asociaţiei vor fi oferite gratuit, mici şi bere celor care vor participa la 
această acţiune. Vă rugăm să vă alăturaţi efortului nostru de a păstra pe mai 
departe acest colţ de pământ Românesc pe meleagurile Canadiene. Sperăm să 
ne vedem în număr cât mai mare.
Participanţii sunt rugaţi să îşi aducă propriile unelte (greble, lopeţi etc.)
 
Vă aşteptăm
Comitetul Asociaţiei
Pentru informaţii ne puteţi contacta la tel:  905-265-9884
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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

Ici,
colo,
vârtejuri în verde oprit –
plopii.
De la unul la altul,
ca la-nceputul dăților,
s-a strecurat printre ei
duhul ploilor
și al acumului.

A răsărit
luceafărul-oilor
la capătul drumului,
tuturor singurătăților…

Gard cu dincolo.
Printre leurdă și urzici

și proaspătul negru al gropii
se văd cântecele roșii
ale mării.

Ici,
colo,
vârtejuri în verde 
oprit –
plopii.

Ah, cum se ridică pe 
vârfuri
s-audă mai bine 
cocoșii
și cântecele roșii
ale mării!

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.

PICTURĂ ÎN ULEI TÂRZIU

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 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
Programul de Limba Română HCDSB 
(Vorbesc Româneşte)
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

Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se 
pot accesa filme noi, seriale, show-uri, muzică, 
documentare, canale de televiziune din toată 
lumea. Aparatul costă $150 sau $190 şi instalarea 
incepind cu $20. Info la 519-594-1712.



HARRY KIHS 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


