
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

* Miercuri 15 noiembrie - Începutul Postului Naşterii Domnului * Marţi 21 noiembrie - Intrarea în Biserica a Maicii Domnului * Joi 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
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
1 Decembrie 2017

Anul X - Nr.243
16 Noiembrie 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, USB

VIDEO & PHOTO

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

REVELIONUL 
PENSIONARILOR

pag.2

CHERRY ON TOP LONDON, ONTARIO
Torturi,  prajituri, macarons si alte dulciuri facute la comanda, din 
ingrediente naturale, pentru Sarbatori si evenimentele speciale din 
viata dumneavoastra. Pentru comenzi pe Facebook şi Instagram: 
cherryontopcakedesigns, si la numarul de telefon 306 515 4615.

COFETARIE în

MAE subliniază faptul că 
persoanele care intenționează 
să intre în / tranziteze Canada 
pe calea aerului ulterior datei 
de 1 decembrie 2017 trebuie să 
obțină în prealabil o Autorizație 
electronică de călătorie 
(Electronic Travel Authorization 
– eTA).

Persoanele care intenționează 
să intre în Canada pe cale 
terestră (autoturism, autobuz, 
tren) sau maritimă (la bordul 
unei ambarcaţiuni, inclusiv al 
unui vas de croazieră), ulterior 
datei de 1 decembrie 2017, 
trebuie să dețină doar un 
pașaport valabil, fără a mai fi 
necesară obținerea autorizației 
electronice de călătorie (eTA). 

pag.13

Comunicat 
de presă MAE 

referitor la vize 
Canada
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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)

Simona Catrina

Adrian 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!

KITCHENER

                  Sâmbătă 6 ianuarie 2018, ora 4pm la
                     POLISH LEGION din Kitchener
                 (601 Wellington St N, Kitchener, ON N2H 5L6)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Maria”, Centrul Cultural 
Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia 

Inginerilor AREC-SOC, CmS Global Entertainment, alături de businessurile româneşti din zona 
Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţ
ia

 a 
VII-

a

REVELIONUL
PENSIONARILOR

519-749-8664
519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

Capacitatea sălii pentru acest eveniment 
este de 200 de locuri.

PREŢ:
- 20 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 
50 de ani, pensionari de boala, anticipat, 
iar dacă unul din familie este pensionar, şi 
soţul/soţia plăteşte $20)
- 200 dolari cine NU este pensionar

DIN PROGRAM:
-muzică LIVE cu  GRIGORE ZANFIR

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
Tombola inclusă în preţul biletului.
Multe surprize.
Pensionarilor din Kitchener si Waterloo 
care nu au cu ce ajunge la eveniment li se 

vor asigura gratuit transportul.

Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 
susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 300 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 
informaţii suplimentare şi rezervări de 
bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.

Tolerez boiereste marlaniile unora, 
pentru ca am si eu destule scame - 
am citit intr-un almanah ca nimeni 
nu-i perfect, deci am o scuza 
stiintifica. Mananc mult, pentru 
ca e singura mea placere care nu 
depinde de banii cuiva sau erectia 
altcuiva. N-o iubeste pe fonfaita 
asta, nu e pentru el, are maini 
cu vene, laba gastii in privirea ei 
paradoxal de vaca si scrie „nostrii“ 
si „albastrii“, asa ca intr-o zi el o sa-
si traga pumni in capul lui cel prost. 
De altfel, daca ramaneam cu primul 
meu iubit, eram desteapta, acum 
am fi fost o familie bine chituita, cu 
circa doi copii. 
 
Arhiva de minciuni

Apropo, n-am facut niciodata copii 
fiindca n-au vrut tatii aferenti – ce-i 
drept, o parte din ei n-au vrut numai 
fiindca nu le-au dat voie nevestele lor. 
Fostii mei iubiti erau grozavi (in afara 
de vreo doi, care au fost mizerabili, 
in fine), am facut o prostie colosala 
ca m-am rupt de ei, azi as fi fost o 
doamna, nu doar o amarita de femeie 
libera si puternica. 
In general, trag de timp si de nervi 
intr-o relatie, fiindca in ziua de azi e 
foarte greu sa gasesti un dobitoc mai 
bun. 
Nu plec din casa celui care inca nu stie 
daca ma vrea sau nu, pentru ca oricum 
singura e mai rau, mai ales daca rasare 
coama vreunui soarece din gaurica.
Il sun pe fostul meu amant doar pentru 
ca am treaba cu el, nu pentru ca mi-
ar mai tremura vreun zgirci de dorul 
mutrelor lui sau, Doamne fereste, de 
pofta vreunei nopti de amor in care se 
incinge patul ca tigaia sub ochiuri.
Il iert daca e sa ma implore vreodata, 
fiindca stiu ca-i pare asa de rau, de-i 
vine sa-si infiga un tirbuson in pupila, 
am macar satisfactia ca el stie ca a 
gresit si i s-a prajit inima suficient in 
untura regretelor.
Vreau sa ramin prietena cu el, orice-ar 
fi, pentru ca n-are rost sa tin dusmanie, 
o prietenie e ceva minunat, cu conditia 
sa facem si sex din cind in cind. (Ati 
urmarit selectiuni din arhiva mea 
personala de minciuni, departamentul 
„daca doriti sa revedeti“, tertipuri pe 
care mi le injectez zilnic in teasta). 

Detectorul de minuni
Acum citiva ani, o zi de-a mea 
ca oricare s-a transformat, pina-n 
amurg, in revelatia unei fascinante 
imbecilitati. Atunci am inteles citi roni 
face demnitatea mea de vrabie cu mot 
moale. 
Daca in loc de ceas as purta un detector 
de minciuni, isteria zigzagurilor lui 
nervoase mi-ar face arsuri pe pielicica 
incheieturii. 
Sa rememoram. Dupa ce-am infulecat 
artistic un prinz de 1200 de calorii – 
numai si numai fiindca am avut o zi 
proasta si ma scosese toata lumea 
din catarea mintii - l-am sunat pe 
fostul protagonist al plinsului meu din 
dragoste, sa-l intreb daca poate sa-
mi dea si mie numarul de telefon al 
notaritei lui, ca am de facut o procura. 
Aveam pe dracu. Voiam sa-l zgindar 
un pic, sa vad ce toana mai are, cum 
face cind ma aude, sa ghicesc din 
scirtiitul laringelui sau daca noua 
amanta l-a adus deja in pragul 
nebuniei sau mai are putin de lucrat 
la asta. El a fost politicos cu mine, in 
primul rind ca mi-a raspuns la telefon. 
Iar eu am tras imediat concluzia ca 
actuala lui concubina il plictiseste 
si-l determina, prin gesturile si 
cotcodacelile ei ponosite, sa dezvolte 
nostalgii usturatoare legate de relatia 
mea cu el. Dupa ce el a strangulat 
galant convorbirea noastra, dar numai 
si numai fiindca l-a sunat cineva pe 
alta linie, delirul meu a continuat 
Si, poate si pentru ca la final el imi 
spusese „mai vorbim“ si m-a topit, am 
plasmuit in minte tot filmul superb al 
ciondanelilor lui cu actuala lui timpita, 
precum si o viitoare impacare a mea 
cu el, in care se arata ca, desi eu accept 
aceasta cirpeala de compromis, ii pun 
lui un castron de conditii si devin 
instantaneu factor dominator in cuplu. 
M-am trezit din acest puseu de 
temperatura o luna mai tirziu, cind 
el s-a insurat cu cutarica lui, iar eu, 
zguduita de socuri metafizice, n-am 
mai inteles nimic, fiindca doar cu trei 
zile inainte, cind il sunasem ca sa-i 
spun ca la mall exista niste reduceri 
mari la blugi si ca poate-l intereseaza, 
a fost deosebit de cald si apropiat cu 
mine, imi zisese „saru’mina“ si la final 
ma blagoslovise iarasi cu minunatul 
„mai vorbim“. 

Am mintit de cand 
ma stiu cerul verii 

straveziu
- prima parte -
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 AURORA

Asociaţia Românilor din Triunghiul de Aur 
(ARTA), are plăcerea şi onoarea să vă invite 
la Revelion 2018 la Saint George Banquet 
Hall! Cei care ne-au onorat în trecut cu 
prezenţa, ştiu că această locaţie este una 
dintre cele mai elegante şi prestigioase 
din această zonă; şi nu întâmplator am 
decis să întâmpinăm anul care vine într-o 
atmosferă care să permită frumoaselor 
doamne şi domnişoare (şi nu mai puţin 
însoţitorilor) să folosească această ocazie 
să “strălucească”, în cel mai frumos şi 
elegant sens al cuvântului. 
La sugestia celor interesaţi să participe, 
băutura va fi diponibilă în format de cash 
bar (ceea ce ne-a permis să avem preţ 
competitiv la intrare), de asemenea, 2 
sticle de vin pentru fiecare masă, un pahar 
de şampanie şi un cocktail de “bun venit”, 
la intrare. 
Pentru că suntem “family orientated”, 

vrem să venim în sprijiul celor care au ales 
să petreacă Revelionul 2018 împreună cu 
copiii şi vom pune la dispoziţie (gratuit) 
o cameră separată, cu supraveghetor 
specializat iar copiii până la 5 ani au meniu 
gratuit. 
Muzica va fi asigurată de Felicia Stepan (DJ 
Chica) care vine cu o recomandare solidă 
din partea comunităţii româneşti, în special 
a celor care deja au participat în trecut la 
evenimente unde ea a fost prezentă. 
Pentru că cei mai mulţi dintre participanţi 
(daca nu chiar toţi) sunt români, ne-am 
gândit să vă oferim câteva momente 
tradiţionale româneşti şi anume “Dansul 
Caprei” şi “Pluguşorul”, care se vor 
desfăşura spre finalul evenimentului. 
Cu speranţa că v-am trezit interesul, 
vă aşteptăm cu mult drag să petrecem 
împreună la cumpăna dintre ani!

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Sînteți de acord cu mine că așa 
un fenomen precum cel numit 
Simona Halep nu s-a prea 
întîmplat la și printre conaționalii 
noștri. Cei mai mulți dintre ei o 
iubesc cu o neînțeleasă patimă; 
cei mai puțini o urăsc cu tot o 
inexplicabilă patimă. Am încercat 
să disec și să pricep aceste pusee 
de emoții, mai ales cele super 
pozitive. Victoriile Simonei ne 
fac ziua, uneori chiar săptămîna; 
nu contează că șeful țipă la noi, 
Simona a bătut-o pe rusoaica 
aia îngîmfată și dopată; asta-i 
important astăzi. Am uitat să 
expediem emailurile alea atît de 
importante? Nu-i nimic,  a bătut 
Simonica noastră astăzi, mînca-
o-ar mama. Încet, încet, citind 
sutele de mesaje și comentarii 
de pe BucaFeței am realizat că 
investim o tonă de emoții în 
succesele și insuccesele Simonei. 

Mai ales în succese. Insuccesele-i 
sînt scuzabile: lasă că bate data 
viitoare, sau, e om și ea, nu robot, 
sau ce am făcut noi sau România 
pentru ea? Succesele însă ni le 
asumăm și le consumăm la micul 
dejun, la prînz și la cină. Simona 
Halep este încarnarea succesului 
și a reușitei în viață. Așa încît 
ne injectăm doza de endorfine 
halepiene la fiecare meci cîștigat.
Dacă se lasă cu o finală sau chiar 
cu un trofeu, ne-am rezolvat pe 
o săptămină, sîntem în al noulea 
cer. Trebuie să recunoaștem că în 
lumea de azi și înzilele noastre 
succesele idolilor noștri, mai 
mult ca în trecut, ne dau aripi și 
ne fac ziua mai colorată. O fi rău? 
O fi bine? Rămîne la latitudinea 
fiecăruia dintre noi să hotărască. 

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta la ora 12 
la prânz şi se reia duminică ora 16, luni la ora 12 şi miercuri la ora 9:00 

pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Simona împlinirilor și 
satisfacțiilor noastre 

de zi cu zi

Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8

Taina Sfântului Maslu
In Postul Nasterii Domnului vom savarsi Taina Sfantului Maslu Sambata, 2 
Decembrie, de la orele 5:00 pm alaturi de un sobor de preoti colegi care au 
raspuns invitatiei noastre de a sluji impreuna.

Cu binecuvantare,
____________________________________
Pr. Florian Ene 
647-338-6077
www.bisericaortodoxaaurora.com
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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

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

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

Pretul unui aparat $150 sau $190.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832 sau
           519-594-1712   Radu

Centrul Cultural Românesc “BANATUL”

REVELION 2018

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
• Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, crackers)
• Cotlet de vită, schnitzel de porc, salată verde, cartofi 
•             Sarmale
• PURCEL LA TAVĂ  cu salată de varză -  specialitatea serii
• Desert şi cafea
• O sticlă de şampanie la fiecare masă
CASH BAR : Vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite aducerea 
băuturii de acasă) 

DJ John Grnca  va oferi celor 
prezenţi un bogat repertoriu 
din muzica românească 
populară şi uşoară, plus 
melodii din topurile actuale 
ale muzicii internaţionale.
Vă aşteptăm cu drag!

Preţul este:

Adult $80/persoană
-Seniori (de la 65ani) $60/persoană
-Între 7-17 ani $30/persoană
-sub 6 ani GRATUIT-fără loc la masă

Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel: 519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

2150 Bleams Rd, Kitchener

ROMANIAN CULTURAL ASSOCIATION ”BANATUL”
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

31 DECEMBRIE 2017 la Sala Mare - orele 7:00 PM – 3:00 AM

După 15 Decembrie 
biletele sunt

$100, $80 si $50

NIAGARA
Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil - din Niagara

Invitaţie la Hramul Bisericii
Vă invităm să luaţi parte la Hramul Parohiei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din 
Niagara Falls Duminică 19 Noiembrie 2017 după cum urmeaza:
    Utrenia 9 am.
    Sfânta Liturghie ora 10 am.
    Agapa creştină în Sala Sociala a Bisericii, recent renovată.

 Vă aşteptăm
Preot Paroh Cornel Sirjita

Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil
4992 Huron St, Niagara Falls, Ontario.
http://www.bisericaortodoxaniagara.com/

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
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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: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru una 
din meseriile cerute în Canada, în una din 
Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, and 
Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

Bun venit la întîlnirea cu NOI 
ROMÂNII. Iaca, împlinirăm 15 ani 
și totodată încheiem o etapă la 
televiziunea mamă OMNI, etapa de 
jumătate de oră, și o începem din 3 
septembrie pe cea a emisiunii de o 
oră. 
După 15 ani, respectiv trei cincinale 
de foc continuu pe canalele teve 
multiculturale, în sfîrșit cineva, acolo 
sus în clădirea OMNI și CITY TV 
din Dundas Square a considerat că 
comunitatea românilor din Ontario în 
primul rînd și din restul Canadei mai 
apoi, merită o oră de emisie. 
Așadar, de săptămîna viitoare vă 
așteptăm, nu sîmbătă, ci duminică 
la ora 11:30, luni la 12 la prînz și joi 
dimineața la ora 7. Această evoluție 
nu a fost posibilă însă fără prezența 
în fața ecranelor a dumneavoastră, 
telespectatorii.Mii de mulțumiri.
De asemenea, după cum am 
mai spus-o și probabil știți deja, 
susținerea financiară a emisiunii 
vine exclusiv din partea sponsorilor 
a căror reclame poate v-au obosit 
deja. 

Trebuie să fac mențiunea că dincolo 
de clienții, mulți, sau mai puțini aduși 
de reclama de la emisiunea noastră 
la poarta afacerii domniilor lor, ei 
sponsorii nu așteaptă numai bătaia 
la ușă a clientului, ci știu că cecul 
acela lunar scris pentru emsiunea 
Noi Românii susține o inițiativă 
comunitară, imperfectă, ce e drept, 
însă credem noi cel puțin folositoare 
comunității românilor. 
Mulțumiri fără margini și sponsorilor 
noștri, trecuți, prezenți și sperăm, și 
viitori.
Am mai făcut un pas înainte, 
respectiv am bătut palma, așa de 
la distanță cu două programe TV de 
limbă română din Canada: Rompost 
TV din Vancouver, producător 
Adelina Suvagau, și Escu TV din 
Montreal, producător Marius Bălan. 
În acest fel vă vom putea prezenta 
secvențe de la un capăt la altul 
al Canadei despre românii din 
comunitățile respective.  

Raul Dudnic

Emisiunea NOI 
ROMÂNII TV își 
dublează timpul 

de emisie

TORONTO

KITCHENER

Asociaţia Culturală Română Banatul, înfiinţată în 1965 în Kitchener şi situată 
la frumoasa şi prestigioasa proprietate 2150 Bleams Road în Kitchener, face 
următoarele anunţuri:
 
* Suntem încantati să anunţăm că la petrecerea de Revelion din acest an DJ-ul 
nostru foarte experimentat John Grnca, are o selecţie de muzică pentru toate 
gusturile şi se adreseaza atât celor tineri cât şi celor mai puţin tineri, muzica fiind 
de actualitate din repertoriul românesc şi internaţional, precum şi din repertoriul 
sârbesc. Atmosfera creată de John Grnca prin melodiile selectate a ţinut ringul de 
dans plin la capacitatea maximă.
 
* Cealaltă veste foarte buna este că Ionică Ardeleanu va fi alături de noi la Cina 
Vânătorilor. De fiecare dată când Ionică este prezent cu muzica sa de calitate, 
şi buna dispoziţie pe care o crează la acest eveniment, biletele se vând foarte 
repede, aşa că vă invităm să rezervati biletele în avans. Ionică este un adevărat 
artist și suntem încântaţi că a acceptat invitaţia noastră.
 
* O veste extraordinară este că grupul profesionist de folclor Timiş din Timișoara 
a acceptat să participe la cel de-al 50-lea Festival Bănăţean, care va avea loc la 
începutul lunii septembrie (Labor Day), așa cum a fost în ultimii 49 de ani. Am 
început să pregătim de pe acum acest mare eveniment al asociaţiei noastre, şi în 
momentul de faţă putem doar să vă informăm că festivalul se va desfăşura de-a 
lungul a 3 zile, de vineri până duminică, şi vor avea loc spectacole de muzică, 
turnee sportive și alte multe surprize.
 
Detalii şi informaţii pentru cele trei evenimente descrise mai sus, vă invităm să 
urmăriţi ediţiile viitoare ale publicației Agenda Românească. Iar pentru rezervări 
de bilete, sunați la numărul 519-570-0172.
 
Așteptăm cu nerăbdare să organizăm aceste evenimente speciale și, ca 
întotdeauna, să asigurăm tuturor oaspeților noștri o experiență cu adevărat 
memorabilă.

Asociaţia Culturală Română
Banatul din Kitchener
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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

Asociaţia ARTA recrutează dansatori pentru echipa sa de Dansuri Populare. 
Veniţi şi voi să învăţaţi cu noi dansuri tradiţionale româneşti. Se primesc înscrieri 
pentru sesiunea de dansuri 2017-2018. Ne întâlnim în fiecare vineri, în jurul orei 
7:30pm la şcoala franceză Cardinal Leger din Kitchener, 345 The Country Way. 
Contactaţi-ne la 519-741-8395.

DANSATORI

ARTICOL PUBLICITAR

AUTOHIPNOZA
Aşa cum o arată şi titlul, autohipnoza 
este hipnoza făcută singur. Hipnoza şi 
autohipnoza reprezintă acea cheie cu care 
se deschide poarta dintre mintea conştientă 
şi cea subconştientă, astfel că informaţia 
să ajungă de la conştient la subconştient. 
Noi avem de-a face cu acest schimb de 
informaţii dintre conştient şi subconştient 
zilnic şi constant prin intermediul mediului 
social dar mai ales tehnologic în zilele 
noastre. Suntem bombardaţi cu o mulţime 
de informaţii, unele bune, altele mai puţin 
bune, dintre care cele mai multe nu trec 
de filtrul subconştientului, însă o mică 
parte intră totuşi în subconştient dacă sunt 
acceptate de acesta. Mintea subconştientă 
este mintea habituală, cu alte cuvinte acea 
minte care funcţionează după obiceiuri, 
condusă de sistemul de crezuri şi valori 
personale, familiare şi de grup, instinctele 
şi automatismele, astfel încât ea, mintea 
subconştientă, nu accepta cu uşurinţă orice 
informaţie. Astfel, atunci când activăm 
mintea conştientă (mintea creativă cu care 
lucrăm în starea de veghe), o închidem 
pe cea subconştientă. Mintea conştientă 
e ca suprafaţa apei şi subconştientul este 
ca fundul apei, iar atunci când spunem: 
„Mi-a venit o idee” de fapt noi devenim 
conştienţi de acel lucru, deoarece acea 
informaţie există în subconştient deja. Şi 
astfel, acea informaţie seamănă cu o bulă 
de aer care începe să urce de pe fundul apei 
către suprafaţă, iar atunci când o atinge 
apare „ideea cea nouă”, deci devenim 
conştienţi de ea. Subconştientul poartă în 
el toate programele, fie ele bune sau mai 
puţin bune care ne rulează viaţa, dar ca să 
ajungi la el este foarte greu. Dacă spunem, 
la modul conştient „Sunt cel mai tare din 
parcare”, subconştientul spune „Ba nu!”. O 

să întrebaţi de ce subconştientul nu este de 
acord cu ceea ce spune mintea conştientă. 
Răspunsul este că în interiorul lui se află, 
cum am mai spus, credinţele persoanei 
respective şi dacă el are imaginea de sine 
a unei persoane cu îndoieli şi slăbiciuni, 
atunci subconştientul menţine acea credinţă. 
Credinţele nu pot fi înlăturate decât cu 
ajutorul hipnozei sau al autohipnozei 
pentru a relaxa mintea conştientă şi a 
lucra direct cu acea parte din noi care are 
toate aceste programe care se derulează în 
fiecare secunda a vieţii noastre. Dacă la un 
moment dat, noi alegem o anumită reacţie 
la un anumit stimul şi o repetăm ori de câte 
ori apare stimulul, atunci noi creăm un nou 
obicei/credinţă care va înlocui pe cel vechi 
din subconştient. Acest obicei/credinţă va 
rămâne definitiv acolo, atâta vreme cât el 
nu va fi înlocuit de altul. Prin hipnoză şi 
autohipnoză putem reprograma un întreg 
sistem biologic cu efecte senzaţionale. 
Aceste două procedee reuşesc să pună 
mintea conştientă în pauză şi să ia poziţia 
de observator, în timp ce subconştientul 
este acum deschis pentru a se lucra direct 
cu el în mod eficient şi definitiv. Cu alte 
cuvinte este nevoie ca mintea conştientă 
să ia o pauză în a critica, analiza, comenta, 
gândi pentru ca, cu cât efortul conştient 
este mai mic cu atât mai mare va fi aportul 
subconştientului. Tehnica de autohipnoză 
poate fi folosită cu succes în toată gama 
de adicţii cu excepţia drogurilor, controlul 
durerilor şi altele. Dacă doriţi să învăţaţi 
autohipnoza, puteţi să mă contactaţi la 
numărul de mai jos.

Dan N.
(519) 722-4056
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STONEY CREEK / HAMILTON
Duminică 12 Noiembrie 2017 
la biserica Sfântul Nectarie din 
Stoney Creek / Hamilton întreagă 
obşte creştină a sărbătorit cu 
mare bucurie atât hramul bisericii 
cât şi aniversarea a trei ani de la 
înfiinţarea acesteia.
Pe această cale doresc să 
mulţumesc tuturor celor care prin 
donaţiile şi munca lor voluntară 
au făcut posibilă organizarea 
acestui eveniment.
Dumnezeu să vă binecuvinteze 
căile vieţii voastre!

Dorim să vă invităm la următorul 
eveniment al bisericii noastre: 
Taina Sfântului Maslu, Sâmbătă 
16 decembrie 2017 de la ora 
5PM.

Parintele Ioan

HRAMUL Bisericii Sf.Nectarie - Stoney Creek/Hamilton



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la Dorel’s Food
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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
Biserica Ortodoxa Româna Sf. Ioan Botezatorul

TAINA SFÂNTULUI MASLU 
la Kitchener

Iubiţi credincioşi, la începutul Postului Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, vă 
chemăm sa fiţi părtaşi la Taina Sf. Maslu slujita în sobor de preoţi la Biserica 
Ortodoxă Română Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener (2150 Bleams Road), 
sâmbătă, 18 noiembrie, ora 17:00. Slujba va fi urmată de o Agapa frăţească în 
subsolul bisericii. Va aşteptăm pe toţi cu drag!

Domnul sa va binecuvinteze,

Pr. Ionuţ Maerean
(226) 600-2911

TORONTO
Biserica Sf. Ioan Evanghelistul

MASA COMUNITARĂ
9 decembrie 2017 - 7pm

Biserica noastră vă invită să participaţi, alături de preoţii slujitori din Toronto şi 
împrejurimi, la slujba Vecerniei, urmată de o Masă Comunitară cu dezlegare la 
peşte. Vă aşteptăm cu drag să aducem mulţumire Domnului pentru binecuvântările 
de care ne-am învrednicit şi să zabovim pentru puţin în comuniune şi trăire 
românească.
Dumnezeu sa va ocroteasca.
Rev. Fr. Stefan Morariu 647-271-6161
Rev. Fr. Antonel Dumitru 416-953-5449
100 Old Orchard Grove, Toronto, ON, M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca



DIVERTISMENT 

HOROSCOP
16 Noiembrie * Nr.243 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program regulat de 
alimentaţie şi odihnă, fă putină mişcare şi 
totul va fi bine. Dragoste: Eşti ocrotit de 
astre în chestiuni sentimentale, deci visele 
tale se pot împlini chiar acum. Financiar: 
Vei avea de făcut faţă multor cheltuieli.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Evită excesele de orice fel, te 
poate paște o perioadă de depresie sau eşec. 
Dragoste: Dragostea se desfăşoară exact 
după firea ta: calm, comod, fără răsturnări 
de situaţie şi fără noutăţi spectaculoase. 
Financiar: Cel mai bun sfat acum este să-ți 
limitezi investiţiile cu risc.

GEMENI (21 mai - 21iunie)
Sănătate: Te preocupă o durere ascunsă, 
dar îţi este teamă să înfrunţi realitatea şi 
să mergi la medic. Dragoste: Chiar dacă 
dragostea nu pare domeniul predilect acum, 
atmosfera e mai curând pozitivă în ceea ce 
priveşte relaţia cu celalalt. Financiar: Multe 
aspecte, anterior apăsătoare sau neplăcute, 
revin la normal.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Rezistenţa fizică îți scade 
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient 
pentru declanşarea unei boli grave. 
Dragoste: Această perioadă se anunţă 
cel puţin hibernală pe plan sentimental. 
Financiar: Banii se adună greu, dar măcar 
se adună, asta contează pentru moment.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de sănătate nu te 
preocupă câtuşi de puţin şi dai dovadă de 
o vitalitate de invidiat. Dragoste: Nu este 
timpul unei discuţii decisive, încearcă să-
ţi păstrezi calmul şi să te gândeşti bine ce 
spui. Financiar: Banii sunt pe un teren cam 
agitat, vin, pleacă, iar vin, iar pleacă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Persistă o stare de oboseală pe 
care nu ţi-o poţi explica, după cum există 
şi riscul de a contacta o boală contagioasă. 
Dragoste: Toate planurile merg prost, te-
ai îmbufna şi nu ai crede în astre, dar, din 
păcate, este una dintre cele mai sumbre 
perioade. Financiar: Cu banii nu stai 
prost, însă sunt posibile niște cheltuieli 
neprevăzute.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Fii mai moderat! Este sectorul 
cel mai sensibil al Balanţelor în această 
perioadă. Dragoste: Singurătatea nu îţi 
prieşte, deci nu sta acasă. Financiar: Banii
sunt ceva mai limitaţi ca în alte luni. Ai 
făcut în trecut unele excese care acum scot
la iveală consecinţele propriilor tale decizii
pripite.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru cei care au 
văzut lumina zilei după 30 octombrie,
echilibrul general poate fi perturbat. 
Dragoste: Eşti norocosul astrelor în 
materie de iubire, partenerul se poartă cu 
tine de parcă ai fi totul pentru el. Financiar: 
Cu banii stai destul de bine.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru majoritatea 
nativilor, dacă se odihnesc mai mult. 
Dragoste: Când e să suferi, suferi, nu te 
joci, şi lacrimile pot însoţi multe nopţi 
pierdute, ducând dorul unei perioade 
frumoase din viata ta de cuplu. Financiar: 
Banii sunt motivul principal de stres.

CAPRICORN (22 dec.- 19ian.)
Sănătate: Trebuie să acorzi maximă atenţie 
chiar şi celor mai mici semnale pe care 
organismul tău ţi le transmite. Dragoste: 
Astrele îți pot aduce puțină picanterie 
în dragoste, dar îţi pot prilejui şi o mică 
dispută. Financiar: Banii sunt pe teren 
sigur.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18feb.)
Sănătate: Formă morală şi fizică scăzută 
pentru nativii de la sfârşitul lui ianuarie, 
atenţie la temperaturile scăzute. Dragoste:
Nu apare nimic nou, te mulţumeşti cu 
starea de confort paşnic în care ai ajuns. 
Financiar: Banii nu sunt pe un nivel foarte 
bun.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimic de semnalat pentru 
majoritatea semnului. Dragoste: Eşti 
captivat de noul partener care ţi se oferă pe
tavă şi-l priveşti ca şi cum ar fi totul în viaţa
ta. 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.

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

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

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, N 
24, Speranţa TV, National TV, Favorit, 
Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U TV, 
Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
  416.800.0832 sau 519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV
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OSHAWA
Într-o zi de mare sărbătoare, la Biserica 
Sf. Ştefan cel Mare şi Nectarie (din 
Oshawa), a avut loc sărbătoarea 
hramului bisericii SF. Nectarie. Sute de 
credincioşi s-au alăturat bisericii la Sfânta 
Liturghie,venerarea sfintelor Moaşte şi 
agapa frăţească ce a fost organizată cu 
foarte multă dăruire şi dragoste de către 
consiliul doamnelor.
Cu această ocazie doresc să mulţumesc 
consiliului  parohial, comitetul doamnelor 
şi tuturor credincioşilor din zona 
Durham şi GTA. Bunul Dumnezeu să 
vă răsplătească această frumoasă jertfa 
pentru că Biserica este cinstea comunităţi 
noastre româneşti din America de Nord.
Cu binecuvantare,
PR. Petre Busuioc.

HRAMUL Bisericii Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie

Foto: Cristian Chitu
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TORONTO

14 noiembrie 2017

Comunicat de presă MAE referitor la 
vize Canada
 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 
informează că, începând cu data de 1 
decembrie 2017, autoritățile canadiene 
intenționează să elimine cerința 
obligativității vizelor pentru cetățenii 
români care vor călători în Canada 
pentru șederi de maxim 6 luni în scop 
turistic (inclusiv pentru vizitarea familiei 
/ cunoștințelor sau pentru prospectarea 
oportunităților de derulare a afacerilor), 
indiferent de tipul pașaportului deținut.
Liberalizarea regimului de vize pentru 
cetățenii români care doresc să 
călătorească în Canada reprezintă 
concretizarea demersurilor susținute, 
întreprinse în ultimii ani de autoritățile 
române pe lângă autoritățile 

canadiene, atât la nivel bilateral, cât și 
în format trilateral, cu sprijinul Comisiei 
Europene.  
Decizia autorităților canadiene 
constituie etapa finală a procesului de 
liberalizare a regimului de vize pentru 
cetățenii români, început la 1 mai a.c., 
când anumite categorii de cetățeni 
români au început să beneficieze de 
acest regim (deținătorii unei vize de 
rezidență temporară în Canada în 
ultimii 10 ani sau ai unei vize valabile 
tip non-immigrant pentru SUA).
MAE subliniază faptul că persoanele 
care intenționează să intre în / 
tranziteze Canada pe calea aerului 
ulterior datei de 1 decembrie 2017 
trebuie să obțină în prealabil o 
Autorizație electronică de călătorie 
(Electronic Travel Authorization – eTA). 
Informații suplimentare:
Autorizația electronică de călătorie 
(eTA) reprezintă o cerință obligatorie 

pentru toți cetățenii străini exonerați 
de obligativitatea deținerii vizei, care 
tranzitează sau călătoresc în Canada 
pe calea aerului. Autorizația electronică 
de călătorie  (eTA) are o valabilitate 
de 5 ani  (sau, după caz, până la 
expirarea valabilității pașaportului). 
Obținerea autorizației electronice de 
călătorie se va putea realiza doar 
online, accesând www.Canada.ca/
eTA-Romania. Data și ora exactă la 
care autorizația electronică de călătorie 
(eTA) va fi accesibilă cetățenilor români 
vor fi comunicate în timp util, ulterior 
transmiterii acestor informații de către 
autoritățile canadiene.
Menționăm că pentru obținerea 
autorizației electronice de călătorie 
și, ulterior, pentru accesul pe teritoriul 
canadian, cetățenii români trebuie să 
fie în posesia unui pașaport valabil, 
indiferent de tipul acestuia  (pașaport 
simplu electronic, pașaport simplu, 

pașaport simplu temporar, pașaport 
diplomatic și pașaport de serviciu).
Persoanele care intenționează să intre 
în Canada pe cale terestră (autoturism, 
autobuz, tren) sau maritimă (la bordul 
unei ambarcaţiuni, inclusiv al unui 
vas de croazieră), ulterior datei de 1 
decembrie 2017, trebuie să dețină 
doar un pașaport valabil, fără a mai 
fi necesară obținerea autorizației 
electronice de călătorie (eTA). 
Cetățenii români care intenționează să 
urmeze în Canada studii cu durata de 
peste 6 luni sau să exercite activități 
lucrative, indiferent de durată, trebuie 
să obțină în prealabil un permis de 
studii, respectiv de muncă.

Mai multe informații referitoare la 
condițiile de călătorie în Canada se pot 
regăsi accesând următorul link:
www.Canada.ca/eTA-Romania
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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.

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, Nelu Drăguşin şi Toni Silberberg

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

Începând cu Joi, 21 Septembrie, se reia Cursul de Limba Engleză pentru seniori 
între orele 9:30 - 11:30 am. Cei interesaţi de curs sunt rugaţi să o contacteze pe 
Doamna Profesor Delia Achim pe email:
alavianaachim@yahoo.com sau la telefon: 647-924-7798.

Cursul de Limba Engleză
pentru Seniori
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ANUNŢURI - 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

Vecin cu veacul și cu fagul,
stâlpul acesta de altar,
anul trecut a fost stejar.
Dulgherul
i-a descântat cu dalta și briceagul
numai șoptiri ce le-nflorește cerul,
și-n încrustări din psalmul sfânt -
cuvintele.
Stâlp pentru Sfânta Sfintelor.

Dar când singurătății lui rămâne
se-ntoarce spre icoana din Mamvri
și pe cei trei,
scăpați de focul dunii,
hoțește îi adapă,
precum odinioară,
prin îngăimarea frunzelor păgâne

de freamăt crud și răcoros de apă,
cântec lumesc din care n-a sorbit
nici buza lunii.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

DUHUL STEJARULUI DIN MAMVRI

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit. 
Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 416.800.0832

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

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
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
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
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@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).

A-Z DRIVER
Angajăm urgent un şofer cu minimum 1 an experienţă, 
pentru Windsor-Montreal-USA. Full Time job.
Possible salary 5000+.Pentru info: Danny 647-982-2404

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

ROM CAR Automotive din 
Kitchener aduce la comandă 
orice maşină de la Auction.

Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Mazda 3
2010 Kia Rio
2006 Kia Rio
2014 Ford Focus
2010 Vw Jetta tdi

Croitorie PAVEL JURCĂ
- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi 
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

Casă de vânzare în Alba Iulia
situată în apropierea centrului economic al oraşului, 
la aproximativ 500 de metri de centrul vechi şi istoric. 
8 camere, 3 băi, 2 balcoane, 2 bucătarii, camera de zi, 
sufragerie, hol de 20 mp, 2 garaje, o terasă de 35 mp, 
camera tehnică, 2 pivniţe şi alte dependinţe care pot fi 
transformate în camera de locuit, la birouri, depozite, etc.
Suprafeţele camerelor variază între 15 mp si 30 mp. 
Acestea sunt situate pe 2 nivele, câte 4 pe etaj.
Info la         negue61@yahoo.com

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI  $25-$32
NECALIFICATI  $15-$25
STUCCO   $25-$30
Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste, 
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

Contactati-ne la:
 angajamtoronto@gmail.com

519.781.2929



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


