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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 4 iunie - Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)  * Duminică 11 iunie - Duminica Tuturor Sfinţilor * 

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
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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
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8 Iunie 2017
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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
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Publicaţia AGENDA ROMÂNEASCĂ în colaborare cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, în baza parteneriatului “Rădăcini 
Românești – reprezentarea culturii tradiționale specifice în comunitatea românească 
din Canada”, organizează şi participă la o serie de manifestări culturale ce vor avea 
loc în provincia Ontario în perioada 10-17 iunie 2017.  Marinela Zegrean Istici, Ioan 
Bruchental alături de Ceterasii de la Gherla (Gavril Bunea, Marcel Costea şi IoanTigoan) 
vor susţine un program folcloric şi vor face o prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor 
românesti, a portului popular tradiţional în următoarele locaţii:

RĂDĂCINI
ROMÂNEŞTI

Parteneriat Cultural între Agenda Românească şi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj

KITCHENER
10 iunie

Ziua Româno 
Canadiană

OSHAWA
11 iunie

Festivalul
Iei

NIAGARA
15 iunie

Seară
Culturală

LONDON
16 iunie

Seară
Culturală

OAKVILLE
17 iunie

Sărbătoarea
Iei
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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)

Mame care trăiesc cu frica-n sân ne-o 
picură mai departe, probabil prin canalele 
galactofore. Nu cred că ne naştem fricoşi. 
Groaza se învaţă şi se perfecţionează, avem 
dascăli competenţi în domeniu, adulţii ne 
cresc pe buza prăpastiei. Cei şapte ani de-
acasă ne arată că nu e moral să minţim, că 
nu e legal să furăm, că nu e frumos să băgăm 
degetul în ureche şi că nu e normal să trăim 
liniştiţi.
Frica părăseşte pepenii
Nu ştiu ce-a fost mai întâi, lovitura sau 
teama. Dar la un moment dat, ne trezim că 
nu mai trece nicio zi fără friguri anxioase. 
Îngrijorările încep atunci când se termină 
certitudinile prosteşti. Până pe la 14 ani, 
eu, una, am trăit într-o lume unde totul era 
garantat, ca în formulă de calcul a volumului 
paralelipipedului. Erau ani când nu voiam 
defel să trăiesc ca-n filme, fiindcă – spre 
deosebire de viaţă mea de caşmir – acolo 
se întâmplau orori, bărbaţii înşelau, copiii 
ajungeau la perfuzii, căţeii se aruncau în foc 
şi studentele mureau de leucemie.
În clasa a opta, am constatat, cu ochii beliţi 
şi inima stafidă, că băiatul pe care îl iubeam 
umbla creanga cu altă colegă, deci teorema 
succesului perpetuu a fost compromisă 
penibil. Devenise o lemă, încă mai lucram 
la ea. Pe urmă, laolaltă cu toată generaţia 
pacientă, am tot zăcut în delirul fricilor. 
Teama că toţi bărbaţii pe care îi iubesc au deja 
nişte neveste care-i iubesc şi mai abitir, teama 
că niciun bărbat din viaţa mea nu-şi doreşte 
copii cu mine, teama că îmbătrânesc înainte 
de a fi priceput ceva din tinereţe, toate astea 
mi-au vătămat imunitatea.
„Dacă mă părăseşte? Ce mă fac?“ – auzeam 
din laringele uscat al prietenelor înşelate, 
astfel că am modificat imediat topul groazelor 
femeieşti. Femeile nu se mai tem că bărbaţii 

lor se culcă galant cu oricine zice „ok“, ci 
sunt terifiate de ideea abandonului, atât. 
Orice tricomonas sau copil extraconjugal 
sunt doar incidente izolate, femeile iartă cu o 
repeziciune tristă. Orice, orice, numai să nu le 
părăsească. Pentru boli există injecţii, pentru 
copiii făcuţi prin târg există pensie alimentară, 
da-i încolo, dar pentru jalea femeii părăsite nu 
există nimic, în afară de sfaturi tembele.
Mă enervează altceva: că aproape niciodată 
femeile nu se tem în timp util că vor fi lăsate 
baltă. Panică apare o dată cu amanta, zici că 
s-au vorbit. Dacă s-ar fi instalat mai devreme, 
poate înfricoşata nu mai apucă să se blazeze, 
să se stropşească, să se îngraşe sau să scape 
orice alt gest din gama celor care ușuie 
bărbaţii în paturi fără nervi şi fără celulită. Ne 
temem prea mult, dar ne temem prea târziu.
Psihologii spun ce-au învăţat şi ei la şcoală: 
că, cică, dacă tati a părăsit-o pe mami pentru 
o paţachină, fiica se va teme toată viaţa ei 
că va fi lăsată cu patul şi sufletul vraişte şi 
că iubitul ei îşi va lua boccelele-n spinare. 
Cu tot respectul pentru conferenţiarii de la 
Psihologie, am văzut cu ochii mei şi câte-o 
disperată cu instituţia parentală intactă, pe 
care mă-să o ţinea de-o mână şi tac-su de 
cealaltă, ca să nu ajungă la cutia cu lame, 
după ce-o părăsise un dobitoc. Deci hai 
să-i iertăm pe taţii afemeiaţi (măcar post-
mortem), fiindcă nu din cauza lor ne prindem 
cu cătuşe de câte-o relaţie şi înghiţim cheia. 
Cred că suntem o combinaţie de ADN debil şi 
prostie în trend.
O altă fobie, cronologic tolănită înainte de 
susmenţionata, e aia că rămâi nemăritată. Am 
cunoscut multe frumoase cu părul vâlvoi, care 
se căsătoresc impulsiv şi trăiesc ca-n poveşti 
– preponderent ca-n Povestea porcului, doar 
că el nu-şi scoate pieile noaptea, aşa că, pe 
parcurs, unică şansă a nevestei e să-l arunce-n 
foc cu totul, nu doar şoriciul blestemat.

Ospăţul cu colţi de argint
Într-o vizită prilejuită de o obligaţie (ca 
mai toate crăpelnițele postdecembriste), se 
înghesuiseră, pe laturile unei mese, un cuplu 
care sărbătorea 25 de ani de căsnicie fericită 
şi un cuplu care sărbătorea, în secret, patru 
ani de divorţ şi mai fericit. Erau finii şi naşii. 
Ăştia mici divorţaseră pe ascuns, făcând de 
ras vocaţia nunească a păstorilor spirituali 
– care ajunseseră, taras-grăpiş, la nuntă de 
argint. Divorţaţii rămăseseră mai prieteni 
între ei decât naşii între ei şi decât naşii cu 
finii. Celula de bază a tribunalului oferea 
astfel o lecţie de gestionare a crizei. Doar 
că nu puteau s-o facă publică, deoarece naşa 
suferea de cataractă secundară şi susţinea 
că orbeşte dacă o stresează ceva. Şantajul 
oftalmologic ţinea de vreo zece ani, dar avea 
randament, nimeni nu sufla în faţa ei, de frică 
să nu-i sară cristalinul. Finii pozau în familia 
perfectă ori de câte ori se adunau în jurul 
curcanului, la rude, motiv pentru care nici 
nu-şi vânduseră verighetele, ci le întrebuinţau 
butaforic în salvarea aparenţelor şi-a vederii 
naşei.
În ziua cu pricina, fina se temea să nu se 
dea de gol, după cele două vodci (necesare 
prezervării acelei stări de beatitudine şi 
minciună, specifică situaţiei), iar naşa se temea 
că soţul ei avea o amanta. Cât era suspectul 
la baie, naşa le-a sâsâit finilor că are această 
bănuiala. Când adulterinul s-a întors din 
relaxatele-i uşurări, fina a consideraţ că, din 
moment ce oricum nasa va orbi de supărare, 
poate să anunţe şi ea divorţul, că oricum nu 
mai contează, mai orb decât orbul nu se poate, 
e redundant (şi chiar folosise acest cuvânt, în 
expoziţiunea spiciului). Vestea a căzut ca un 
topor pe gâtul familiei desfrânate, respectiv 
chioare. Minţiţii s-au făcut foc şi i-au dat 
afară pe juni, care au zis mersi că scăpaseră 
de bolovanul din piept.
Naşii n-au divorţat niciodată, că nu e 
frumos, ci au continuat să se beştelească 
administrativ, călăuziţi de scotocelile ei prin 
buzunarele lui şi de scotocelile lui pe sub 
fustele indulgente. Pe drumul dinspre argintul 
spre aurul matrimonial, naşa terifiată şi-a 
dedicat viaţă unui ideal sublim: ţinerea sub 
observaţie permanentă a soţului, care era 
deja în consemn la portiera – de câte ori ieşea 
din maşină sau din apartament, se declanşa 
alarmă de gradul zero, trebuia urmărit pas cu 

pas. Până la urmă, a aflat ce-a căutat, după 
care a purces a plânge că ea trece peste orice, 
iartă orice, înfiază orice, numai să nu-i plece 
bărbatul după panarama cealaltă.
Teme-te şi nu cerceta
Dacă stăm ca toantele şi nu căutăm nimic, ne 
temem că există ceva ce-ar merita căutat prin 
lucrurile şi secretoşenia partenerului. Dacă 
totuşi ne apucăm de percheziţie, ne temem că 
vom da de ceva. Atunci când găsim dovada 
infamiei, ne temem că rădăcinile viciului 
sunt mult mai adânci. Iar când investigaţiile 
ne confirmă oroarea, ne temem că vom fi 
părăsite. Înotând la deal pe firul apei, am 
putea să ne abţinem de la anchete ample şi 
râcâieli în e-mail-ul omului, dacă ştim că, 
oricum, scopul principal e să-l ţinem acasă. 
Bărbaţii nu se tem că vom afla ce fac ei în 
timp ce-i credem la serviciu, ci se tem că vor 
fi nevoiţi să ne spună asta cu gură lor, somaţi 
de fătul din pântecul amantei.
În ciuda şabloanelor plicticoase, nu doar 
nevestele se tem. Amantele au mare grijă, 
în cele mai multe cazuri, ca nevestele să-şi 
conserve inocenţa şi să doarmă pe ele. În ziua 
când o nevastă a aflat ce se petrece, relaţia 
extraconjugală e cu un picior în groapă. 
Prăpădul verbal şi ofensiva logistică ajung 
să compromită amantlacul trudit. Bărbatul 
e istovit de confruntare, el nu e în stare să 
sfideze – şi, ca să fim cinstiţi, e şi cam greu să 
ignori răpăiala de istericale zilnice, de-acasă. 
În lupta dintre deliciul erotic şi tărăboiul 
conjugal, câştigă cel mai bine hrănit.
După cum demografia mondială are de 
câştigat din frica patologică a femeii căreia, se 
ştie, i-e frică de şoareci, de foame şi de ceasul 
biologic. Vine un moment când o femeie 
face un copil cu cine nimereşte – câteodată, 
nimereşte o bancă de spermă, dar mă rog, cui 
îi pasă? – fiindcă citeşte ultimatumul ovarelor 
exasperate de atâta romantism steril.
Mie mi-e foarte frică de ziua în care n-o să-
mi mai fie frică de nimic. Descătuşarea doare 
cumplit, mi-a spus mie cineva. Mi-e frică 
de fericire, fiindcă mă învăţ repede cu ea şi 
ştiu că urmarea firească şi dreapta a acestui 
privilegiu e decepţia usturătoare. Decât să-mi 
dea cineva cu leuca-n cap o dată la trei ani, 
prefer să mă ciupească o dată la trei ore – cu 
ocazia asta, rămân trează. Fiindcă (aţi ghicit) 
mi-e cam frică să adorm.

O seamă de 
întrebări și-o 

teamă de 
răspunsuri

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: 

AQUILAAdrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!
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CÂMPUL ROMÂNESC

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

Duminică 13 mai, un grup de voluntari 
s-au întâlnit la Câmpul Românesc de 
la Hamilton pentru a pregăti parcul 
din faţa sălii Nae Ionescu, pentru 
picnicurile şi petrecerile care vor avea 
loc în această vară.
Preşedintele câmpului, Dumitru 
Răchitan a dorit să facă unele 
precizări legat de aceste pregătiri:
“Am pus gazon nou în faţa scenei 
unde de obicei se încing cele mai 

antrenante hore. Bazinul de înnot va 
primi o nou faţă, a fost îndepărtată 
toată  vopseaua veche şi va fi acoperit 
cu vopsea “Epoxy”.
Continuăm sa avem probleme cu 
câteva familii de Beavers. Au construit 
baraje şi apa începe să inunde zona 
de acces la Capelă. Dacă cineva 
are o soluţie prin care să scăpăm de 
Beaver, va fi recompensat.”

Agenda Românească

Amenajarea
CÂMPULUI ROMÂNESC

pentru sezonul de vară
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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

TORONTO
Biserica “Toţi Sfinţii” din Toronto vă invită la

HRAM
Hristos a Înviat!
Biserica “Toţi Sfinţii” din Toronto vă invită 
la Hram în data de 4 Iunie 2017. Cu 
această ocazie îl vom avea în mijlocul 
nostru pe Preasfinţitul  Părinte Ioan 

Casian, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.
În aceste zile de mare sărbătoare pentru biserica noastra, vă invităm să fiţi 
alături de noi în rugăciune şi în bună petrecere creştinească!
Programul Liturgic :
    - Sâmbătă 03 Iunie ora 18:00 - Vecernia Mare cu Litie
    - Duminică 04 Iunie ora 8:30 Utrenie
                              10:00 Sfânta Liturghie
                              13:00 Masa de Hram în aer liber în Simeon Park Magna.
Adresa parcului Simeon Park Magna:
13190 Woodbine Avenue, Gormley, ON, L0H 1G0
Ca de obicei vă aşteptăm cu meniu tradiţional bogat, cu multă bucurie şi 
dragoste în inimă. Parcul ofera posibilităţi pentru activităţi sportive: fotbal, 
volei, tenis de câmp şi piscină.

Pr. Vasile Aileni
Consiliul Parohial

KITCHENER
Biserica “Sf.Maria” din Kitchener vă invită la

PICNIC
Dragii noştri,
Noi, Misiunea Sfânta Maria şi Sfinţii 
Martiri Brâncoveni vă aşteptăm să 
ne întâlnim în Duminica Rusaliilor (4 

iunie 2017),ora 1:00 p.m. la un picnic în curtea Bisericii.
Vă reamintim adresa noastra: 544 Bridgeport Rd E, Kitchener, ON, N2K 1N7.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

Consiliul Parohial

TORONTO
Biserica “Sf.Ioan Evanghelistul” din Toronto vă 

invită la

PICNIC
Sâmbătă, 10 Iunie 2017, de 
la ora 11:00 am, Biserica “Sfântul Ioan 
Evanghelistul” vă invită la PICNIC.

Va avea loc în Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, 
L0H 1G0. Intrarea este la vest de 
Woodbine Ave., între Bethesda Side 
Rd. și Cedar Ridge Rd.

Secţiunea în care se va desfăşura 
picnicul bisericii noastre se află la 
nord de Pavilion (Ball Diamond #2).

Vă aşteptăm să petrecem o 
zi împreună, într-o atmosferă 

românească, cu mici, bere şi alte 
produse culinare. Oricine doreşte 
să completeze meniul cu produse 
preparate acasă, mai ales garnituri, 
salate sau dulciuri, este binevenit.

Parcul oferă facilităţi pentru toate 
vârstele: terenuri de tenis, fotbal, 
volei, baschet, piscină pentru copii şi 
adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe 
malul lacului. Intrarea în parc costă 
$5/maşină.

Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru viitorul lăcaș al bisericii noastre.
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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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Exceptional exists for less than you think.
 

VICTOR SĂLĂJAN
Direct Line: 226-765-2252

Email: victors@cambridgevw.com

Pentru o mașină performantă creată prin inginerie nemțească de top vă 
rog să mă contactați la 226-765-2252. Mi-ar face mare plăcere să vă pot 
asista în vederea cumpărării unei noi mașini și de asemenea în a vă oferi 
$250 reducere pentru orice Volkswagen nou din stoc care îl cumpărați de la 
Cambridge Volkswagen. Dacă nu sunteți în căutare de mașină, însă știți pe 
cineva care este, vă rog să mă recomandați și veți primi un cec in valoare 
de $100 dacă sfârșesc prin a cumpăra o mașină. Pentru orice întrebare sau 
nelămurire vă rog să nu ezitați să mă contactați.



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!



AGENDA ROMÂNEASCĂ 25 Mai * Nr.231pag.10

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

Articol Publicitar

Bună ziua 
dragi români. 
Așa cum mulți 
dintre d-voastră 
cunosc, sunt 
agent imobiliar 
la firma PEAK 
Realty LTD din 

Kitchener iar în acest articol doresc să 
vin în ajutorul celor care intenționează să 
cumpere singuri o casă și nu știu exact la ce 
surprize se pot aștepta în cursul demarării 
acestui proiect, simplu în aparență. Din 
păcate, în domeniul imobiliar, surprizele 
sunt întotdeauna neplăcute. 
Astăzi, vă aduc în atenţie două exemple. 
Într-unul e vorba de o problemă din 
interiorul casei iar în al doilea, de exterior. 
În basementul casei din primul exemplu, 
agentul imobiliar observă că toți pereții 
sunt noi, zugrăveala recentă, mocheta 
schimbată și la prima vedere pare doar un 
efort suplimentar de-al proprietarului de 
a-și finisa partea de subsol pentru a obține 
un preț mai mare pe casă, nicidecum 
o cosmetizare care să ascundă defecte 
latente. Dar tot în basement, agentul 
constată că se află o pompă submersibilă 
instalată de curând, ce funcționează 
cu o frecvență destul de mare. Câteva 
indicii suplimentare îl duc la concluzia 
că proprietatea se află amplasată pe o 
mică Veneție, că până nu demult au fost 
probleme majore legate de infiltrarea apei 
în pereții și fundația de beton. Ia legătura 
cu agentul de vânzare. Acesta nu știe 
nimic. Proprietarul n-a menționat nimic 
nici el și cine cumpără casa, o ia de bună 
pentru acel preț. Dacă nu chiar mai mare. 
În acest caz agentul imobiliar trebuie să-
și averizeze clientul, să-și spună părerea 
și să-l lase pe acesta să decidă dacă 
mai intenționează sau nu să cumpere 
proprietatea. Probabil că mergând singur, 
fără agent, omul obișnuit pare chiar plăcut 
impresionat de modernizările făcute în 
basement și de aspectul nou și imaculat 
ce o dă orice lucrare proaspătă. Dar de 
multe ori surprizele aparent plăcute se 
transformă peste noapte în coșmaruri. De 
ele poți scăpa ușor... dacă ai un buzunar 
greu. E mai bine să le evitați.
Al doilea scenariu îl surprinde pe client 

bucuros la vederea unei case care se 
pliază perfect pe dorințele lui, mai ales 
că din backyard are o priveliște minunată, 
multă verdeață și nici o obstrucție utilitară 
în zare. Singur și fără agent, se aruncă 
cu capul înainte, cumpără casa, se mută 
bucuros după două luni și după încă o lună 
face un chef strașnic pentru a sărbători 
noua achiziție. Dar nu mică-i este mirarea 
când în mai puțin de un an, tocmai în 
momentul în care iarba dă din nou să 
iasă și natura să-și revendice drepturile, 
să vadă că în colțul lui de rai au apărut 
câteva excavatoare și buldozere nesimțite 
care, ca și în AVATAR, schingiuiesc 
natura, scoțând pomi din rădăcină și 
luând în fălcile lor de oțel frumusețe de 
iarbă proaspătă și pământ reavăn pentru 
a face niște găuri mari, dureroase, negreși 
foarte adânci. E clar, ne așteptăm ca în 
curând să “admirăm” silueta grațioasă a 
unui bloc turn. Dacă înaintea procesului 
de cumpărare, persoana respectivă ar fi 
apelat la serviciile unui agent imobiliar, 
acesta cu siguranță s-ar fi interesat la 
Primărie pentru a afla dacă pentru terenul 
din spatele backyard-ului există vreun 
plan de construcție. Iar de aici calculele 
financiare ar fi fost cu totul altele.
Pentru că întotdeauna am pus interesul 
clientului înaintea interesului personal, 
l-am respectat, l-am protejat și l-am 
ajutat să facă cea mai bună alegere, am 
preferat ca și de această dată să fac un 
efort, de natură financiară evident și să 
vin cu acest articol în fața d-voastră și 
să am oportunitatea de a vă informa. Un 
om informat este un om protejat, un om 
care poate economisi apreciabile sume de  
bani. 
Pentru sfaturi suplimentare, statistici, 
analize comparative de market, informații 
de orice fel din domeniul imobiliar 
(rezidențial sau comercial) sau dacă doriți 
să apelați la serviciile mele, mă puteți 
contacta pe mobil la nr.519-722-2545 
sau la office: 519-744-7133. E-mailul 
meu este adrianflorea3@gmail.com. Sunt 
al d-voastră Adrian Florea -A Realtor 
– A Drone – A Home și vă stau oricând 
la dispoziție cu mare plăcere ca să ne 
ocupăm de-o casă.

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea

ROMÂNIA

În acest moment se află în dezbatere 
publică o Ordonanţă de Urgenţă pentru 
modificarea Legii nr.186/2016 privind 
unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public 
de pensii.
Astfel, modificările prevăd posibilitatea 
ca persoanele care nu au acumulat 
suficienți ani de vechime pentru a primi 
pensie de la statul român să îşi poată 
plăti retroactiv asigurările sociale pentru 
anii în care nu au cotizat.
Legea nr. 186/2016 a creat cadrul 
legal ca persoanele ce nu au calitatea 
de pensionari să poată efectua plata 
contribuției de asigurări sociale pentru 
perioadele de timp în care nu au avut 
calitatea de asigurat în sistemul public 
de pensii sau într-un sistem de asigurări 
sociale neintegrat acestuia.
Această lege a intrat în vigoare la data 
de 27 octombrie 2016. Persoanele 
interesate au putut încheia un contract 
de asigurare socială în termen de 
șase luni de la această dată. Proiectul 

de Ordonanță de urgență vizează 
modificarea Legii nr.186/2016 astfel 
încât persoanele interesate să aibă 
posibilitatea încheierii unui contract de 
asigurare socială până la data de 31 
decembrie 2017.
Contractul de asigurare poate fi 
încheiat de orice persoană, indiferent 
de cetățenie, cu domiciliul sau 
reședința în România, care nu este 
pensionar la data încheierii contractului, 
nu a fost asigurat în sistemul public de 
pensii sau în alte sisteme și nu a avut 
obligaţia asigurării în sistemul public de 
pensii în perioada pentru care se solicită 
o astfel de asigurare.
Ordonanța de urgență prevede și faptul 
că plata contribuţiei de asigurări sociale 
se efectuează într-o singură tranşă sau 
eşalonat, în tranşe lunare, până la data 
de 31 decembrie 2017.
Mai multe detalii pe site-ul www.mmuncii.
ro, rubrica „Transparență decizională”.

www.accentmontreal.com

Doriți să cotizați din
urmă pentru a primi

pensie (și) în România?

PENSII

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
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Munca în exces sau stresul de 
la serviciu pot lăsa urme asupra sănătății 
tale. Dragoste: Dacă vrei mai mult de la 
partener, trebuie să-ţi exprimi dorințele cu 
mai mult curaj, timiditatea sau nepăsarea 
nu-şi au locul între voi. Financiar: A sosit 
momentul unei decizii importante cu 
privire la banii pe care i-ai acumulat.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu este terenul 
îngrijorărilor tale, dimpotrivă, te simți 
bine în pielea ta şi ești în formă maximă. 
Dragoste: Dragostea îți dă mari bătăi de 
cap pentru că ţi se pregătește o surpriză 
greu de interpretat. Financiar: Nici nu 
primești bine banii, că-i și dai!
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Scapi de o problemă ce te-a 
preocupat o perioadă ceva mai lungă. 
Dragoste: Sentimentele sunt puse în 
balanță cu un spirit critic sporit, deci ai 
grijă ce spui sau ce faci în cuplu. Financiar:
Se poate ivi, de unde nici nu te aștepți, o 
perspectivă financiară nouă.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ești în formă excelentă, se vede 
că ești sănătos şi că soarele de afară îți 
priește de minune. Dragoste: Dragostea 
nu e întotdeauna un covor cu petale de 
trandafiri, câteodată te mai pune şi în faţa 
unor evenimente neplăcute. Financiar: 
Trebuie să înveţi să mai tai din cheltuieli şi 
să te rezumi la strictul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer proaspăt, 
primăvăratec, ceea ce demonstrează că eşti 
sănătos şi în plină formă. Dragoste: Ești 
mulțumit și mișcat de gesturile concrete de
afecțiune care vin de la partenerul tău: îți 
inspiră fidelitate, încredere şi stabilitate și 
te îndeamnă să reciprochezi. Financiar: Te 
preocupă mai mult viitorul financiar decât 
prezentul.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Problemele de sănătate sunt 
legate de actul deplasării, deci ai grijă 
pe unde mergi şi în ce medii te miști. 
Dragoste: Ești încă foarte legat de trecut, 
de vremurile frumoase de început ale unei 
iubiri. Financiar: Te poți trezi în faţa unor
cheltuieli neprevăzute care pică în cel mai
nepotrivit moment pentru bugetul tău.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Încearcă să te calmezi la micile 
motive de stres care mai apar, certurile, 
conflictele sau tonul ridicat lasă urme 
asupra sănătății tale. Dragoste: Dacă e sa 
fie cineva favoritul astrelor, tu ești acela. 
Financiar: Banii se fac greu, dar ești 
suficient de chibzuit ca să nu-i arunci pe 
geam.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi faci mişcare 
multă, ceea ce îţi asigură o sănătate de 
invidiat. Dragoste: Faci ce vrei, când 
vrei, dar nu depăși totuși limita toleranţei 
celuilalt. Financiar: Primești mai mult ca 
de obicei sau reușești să acumulezi o sumă 
ceva mai mare pentru un plan pe care îl ai 
în perspectivă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ţine cont de sfaturile pe care le 
primești de la lume, au scopul de a restabili 
starea normală a sănătății tale. Dragoste: 
Ești printre cei aleși pentru evenimente de 
top în amor. Financiar: Banii sunt făcuți 
pentru plăcerile vieții, așa gândești în 
această perioadă, pentru că nu te uiți pe ce 
se duc.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Riscuri de îmbolnăvire: viruși 
sau boli transmisibile care se pot instala 
confortabil şi în corpul tău. Dragoste: Ești 
cam bosumflat, nimic nu te mulțumește, 
iar dragostea pare să fie principala sursă a 
supărărilor tale. Financiar: Nu face planuri 
prea mari, pentru că nu ai acum banii care
să pună în aplicare aceste proiecte.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Deciziile de schimbare pe care 
le iei acum vor avea urmări şi asupra 
sănătății. Dragoste: Dacă nu ai pe cineva la 
suflet, acum ai toate şansele să pui ochii pe 
o persoană care corespunde criteriilor tale 
amoroase. Financiar: Stai relativ bine şi nu 
vei avea dificultăţi financiare majore.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu apare nimic nou în privința 
sănătății, te menții pe același nivel ca în 
lunile anterioare. Dragoste: Nu mai ești atât 
de orbit de amor, pui în prim plan rațiunea 
şi încerci să-ţi păstrezi mintea limpede 
pentru a nu greși. Financiar: Banii sunt în 
strânsă legătură cu serviciul, pentru că un 
eșec profesional atrage şi unul financiar.

NIAGARA

Comunitatea Română din Niagara în colaborare cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, prin reprezentantul 
său în Canada, Radu Secăşan în baza parteneriatului “Rădăcini Românești 
– reprezentarea culturii tradiționale”, organizează Seară Culturală 
Românească “Memorii şi Rădăcini Româneşti” Joi 15 iunie 2017 – 
ora 18:30 în sala socială a Bisericii Ortodoxe Române din Niagara Falls (4992 
Huron Street).
Ne bucurăm să-i avem ca oaspeţi în Niagara pe Marinela Zegrean Istici şi Ioan 
Bruchental alături de membrii Formaţiei “Ceteraşii de la Gherla” (Gavril Bunea, 
Marcel Costea şi IoanTigoan) care vor sustine un program folcloric instrumental 
si vocal şi vor face o prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, a portului 
popular tradiţional precum şi o mica expozitie de artizanat-sculptură.

Vă aşteptăm cu drag!                 Intrarea gratuită.

Comunitatea
Română

din Niagara

Seară Culturală

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim
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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 !

A patra ediție a Festivalului iei aduce în prim plan folclorul, portul și 
tradițiile românești de la interferenţa judeţelor Mureş, Cluj şi Bistriţa 
Năsăud.
În colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Cluj, prin reprezentantul său în Canada, Radu 
Secășan în baza parteneriatului ,,Rădăcini Românești – reprezentarea 
culturii tradiționale”, în cadrul festivalului va fi organizat evenimentul 
”Bucuroși de oaspeți?” eveniment ce va avea loc la Centrul Comunitar 
Românesc de pe lângă Biserica Sf. Ștefan cel Mare și Nectarie din 
Oshawa.
Ne vom bucura să-i avem ca oaspeți în Oshawa pe membrii grupului 
instrumental ”Ceterașii de la Gherla” în componența: Gavril Bunea, 
Marcel Costea și Ioan Tigoan care vor susține un program instrumental 
și o vor acompania pe îndrăgita interpretă de folclor, Marinela Zegrean 
Istici.

Meșterul popular Ioan Bruchental va face o prezentare a obiceiurilor și 
tradițiilor românești și a portului popular tradițional. O mini expoziție 
de artizanat și sculptură împreună cu o expoziție de fotografie având ca 
tematică tradiția, folclorul, satul și obiceiurile românești vor completa 
programul evenimentului.

Evenimentul va avea loc în data de 11 iunie 2017 începând cu ora 1 
pm la Centrul Comunitar Românesc, 261 Bloor Street East, Oshawa. 
Informații la telefon 416-606-9402.

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Una dintre cunoscutele companii de 
asigurări personale, a introdus recent 
un nou tip de asigurare de viaţă care, 
recompensează asiguraţii pentru o viaţă 
sănătoasă. Astfel există posibilitatea ca 
cei astfel asiguraţi, să-şi poată reduce 
costul asigurarii (în anul următor), şi să 
beneficieze de recompense şi reduceri 
în cazul în care adoptă o viaţă sănătoasă. 
Asiguraţilor le vor fi recomandate obiective 
personalizate de sănătate, pot înregistra 
activităţile lor online, şi pot folosi gratuit, 
tehnologie portabilă de fitness.

Cum funcţionează?
După completarea aplicaţiei, clienţii vor 
face un test de sănătate online, pentru a 
determina un indicator corespunzător stării 
de sănătate actuale, care va fi comparat cu 
unul corespunzător vârstei. Acesta, poate 
fi îmbunătăţit ulterior, odată cu paşii făcuţi 

spre o viaţă mai sănătoasă.
După ce poliţa intră în vigoare, asiguraţii 
încep să acumuleze puncte, funcţie de 
etapele parcurse în direcţia îmbunătăţirii 
stării de sănătate. Punctele acumulate 
pe parcursul unui an, determină nivelul/
progresul. Deasemeni, aceste puncte, 
conduc la recompense şi reduceri din 
partea unor firme/comercianţi cunoscuţi.

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

Un nou tip de
asigurare personală, 

care recompensează asiguraţii 
pentru o viaţă sănătoasă
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712
O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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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
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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

Azi dimineață
trandafirul,
care ieri m-a înțepat,

avea o lacrimă în ochi.
Soarele
nu trebuia să-l certe-atât de rău!
I-am povestit atunci
cum palmei înțepate
ai pus sărutul tău
spunându-mi:
” Nu plânge,
ăsta-i semn de împărat!”
Și știi ce i-am promis
să-l mângâi de a soarelui dojană?

Chiar de-aș avea întregul paradis,
numai pe tine te-aș alege de coroană!

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.

DIN ISTORIA TRANDAFIRULUI

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

   AGENDA ROMÂNEASCĂ 25 Mai * Nr.231pag.16

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


