Ati fost implicat intr-un accident? Fie ca a fost vina voastra sau nu,
contactati-ne! Va oferim toate serviciile juridice in acest domeniu.
Office in Kitchener-Waterloo, Toronto si Mississauga.
Vizitati-ne la www.masgraslaw.ca sau sunati-ne la

Masgras Professional Corporation
PERSONAL INJURY LAW
GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 sau 519.208.0251

GRATUIT
Anul XI - Nr.249

22 Februarie 2018

BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

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

E-mail: redactia@agendaromaneasca.com

www.agendaromaneasca.com

ISSN 1918-5693

Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

Următorul număr apare în

8 Martie 2018

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Br antfor d,Milton,Kitchener,Water loo,Cambridge,Guelph,London,W indsor,Nia gar a

* Sâmbătă 24 feb. - Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan * Duminică 25 februarie - Duminica Ortodoxiei * Sâmbătă 3 martie - Pomenirea Morţilor *

CREȘTERE
SUBSTANȚIALĂ
A CERERILOR
DE AZIL ÎN
CANADA
DIN PARTEA
CETĂȚENILOR
ROMÂNI

pag.10

POSTUL
SFINTELOR
PAȘTI

pag.4

Program istorico-literar
despre Basarabia
La Câmpul Românesc
31 Martie 2018, ora 2:30 pm

pag.4

Rom Car Automotive

Servicii AUTO

Service Center

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

VIDEO & PHOTO
Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1075 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017)

L

ogodnicul meu din facultate avea un
inceput de ulcer si macar avea o scuza.
Urmatorii n-au mai avut atatea argumente
medicale, dar aveau explicatii alambicate
pentru faptul ca mancau doar 5% din
produsele alimentare de pe piata. Asta a
fost soarta mea. La inceput, am zis: la barza
chioara face Dumnezeu cuib. Nu gateam
nimic prin tinerete, iar mofturile iubitilor
mei mi se pareau providentiale. Ulterior,
desi pentru mine n-am chef sa fierb nici
un ou si prefer sa mananc o conserva de
sardine decat sa toc o salata, pentru barbatii
pe care i-am iubit am gatit glorios. Am
facut ciorbe multicolore, sarmale, cordon
bleu, musaca, ardei umpluti, piftie de
curcan, salata de boeuf, lasagna, tocanita,
pilaf, placinta cu branza si cu mere, clatite,
tort, zeci de feluri de salate si de carnite
asezonate cu tot atatea sosuri, garnituri,
zorzoane. Majoritatea abia au gustat din
toate astea, au decretat ca le-au facut rau
si ca le-au cam venit inapoi pe gat, lucru
care ma umplea de duiosie si compasiune,
va dati seama.
Poate gatesti prost, logic! – imi veti spune.
Nu gatesc prost, gatesc bine, si asta spun
toate femeile care au mancat vreodata ceva
preparat de mine. N-am inclus in statistica
mimozele ipocrite, am ignorat linguseala
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Iubiţii mei cu digestie proastă

si aprecierile strategice, le-am pus la
socoteala doar pe cele care, fiind la randul
lor bune gospodine, aveau meteahna de
a-mi tranti fara menajamente parerea lor
despre opera mea. Am primit ovatii de
multe ori si, intr-o vreme, chiar aveam
vaga banuiala ca multe prietene ma vizitau
mai degraba pentru tortul sau clatitele
mele decat pentru aleasa mea capacitate de
conversatie.
Toate astea nu m-au ajutat la nimic. M-am
nascut cu vreo 50 de ani prea tarziu, astazi
niciun barbat nu se mai insoara dupa o
orgie cu ostropel si checuri. Azi, in loc sa
titirisesti trei ore la o piftie cu decoratiuni
interioare de morcovi sculptati, mai bine
stai doua ore la epilat brazilian, coafor
romanesc si oarece fitness cosmopolit,
fiindca obtii rezultate amoroase mult mai
bune si mai condimentate.
Pe vremuri, eu stiam ca barbatii mananca
orice, ca sunt lacomi, intaratati de aburii
sarmalutelor, ademeniti de crema de
ciocolata, inrobiti de aroma placintei.
Dar barbatii de azi – cel putin astia care
au trecut prin viata mea – au tot felul de
complicatii clinice care nu le permit sa
aprecieze arta mea culinara.
Deci primul avea ulcer, iar urmatorul nu
manca decat organic, desi pe vremea aia
nici nu stiam ce inseamna organic, eu
credeam ca mananca benzeni si tolueni.
Manca oua de tara, gaini de tara, mere de
tara. Urmatorul era supraponderal si vesnic
tinea regim, desi nu slabea niciodata, doar

ca avea un pretext grozav sa refuze meniul
meu: scumpa mea, uite ce burta am, trebuie
sa tin regim! – sifona el nasucul, dezolat.
Si, dupa ce refuza politicos musacaua mea
supraetajata, tinea el o dieta cu salam,
rosii, branza topita si-o pizza (vegetariana,
ce-i drept).
Altui iubit de-al meu ii gasisera in stomac,
la o endoscopie, un cuib de helicobacter
pylori, bacterie care iti da greturi, arsuri,
dureri si, in cele din urma, ulcer, daca
nu cumva mai rau de-atat. Tratamentul e
lung si greu, nu exista un regim clar, ca
la diabetici, iar doctorii spun sa te bazezi
pe propriile criterii de toleranta gastrica.
Si atunci, minunatul meu iubit avea scuza
perfecta sa ma refuze, cand ii plimbam
prin fata platouri cu bunatati. Dupa ani
de zile in care ne-am luptat amandoi cu
helicobacter pylori (desi numai el o avea
in stomac), a recunoscut, la un whisky –
asta nu-i facea rau, nu stiu cum – ca de fapt
are si niscaiva prejudecati: ca nu crede in
mine ca bucatareasa, ca am trait prea
artistic toata viata, ca nu am experienta la
cratita si ca e practic imposibil sa gatesc
corect si gustos cu un atare CV.
Alti iubiti de-ai mei aveau colecistul scos
chirurgical. Sau n-aveau colecistul scos, dar
il aveau stramb. Sau nu-l aveau stramb, dar
aveau ficatul cu steatoza. Sau aveau colon
iritabil. Sau aveau foarte des stomatite
aftoase. Sau diverticuli esofagieni Zenker.
Sau esofagita de reflux. In orice caz, toata
arhiva de gastroenterologie si hepatologie
a trecut prin viata mea, mie asa mi se pare.

Ca sa nu va mai spun ca majoritatea nu pun
gura pe alcool, desi lumea spune ca barbatii
sunt betivi si afemeiati. V-as confirma si ca
barbatii nu mai sunt la fel de afemeiati si
de libidinosi ca pe vremuri, au inceput sa
ne respecte cam mult cateodata, dar cu asta
intram in alta zona si nu e momentul.
Am facut revelioane cu barbati care au dat
noroc cu apa plata la miezul noptii, deci
credeti-ma ca sunt greu incercata. Altii,
mai domni, isi turnau totusi o cinzeaca, sa
scape de gura mea, dar nu beau, simulau la
un mod cabotin, i-ar fi concediat un regizor
si din echipa de figuranti din planul sase.
Isi inmuiau botul in pahar si mai roteau si
ochii in tavan, chipurile vaaaai, ce deliciu,
cand eu vedeam ca nu s-a petrecut nicio
deglutitie.
Barbatii din viata mea nu mananca mai
nimic, desi nici unul n-a fost slab mort,
iata un paradox care ma innebuneste.
Nu fumeaza, dar racesc des si tusesc. Nu
beau, dar au probleme cu stomacul si
ficatul. Nu inghit nimic seara tarziu, dar
noaptea au greturi. Nu sar niciodata peste
micul dejun, dar dupa-amiaza ii doare
bila. Nu uita niciodata sa-si ia pumnul de
medicamente naturiste, dar au crampe in
fiecare zi. N-am nimic cu ei, saracii, eu
doar imi inventariez bafta chioara: mananc
toate prostiile si, chiar si pe vremea cand
aveam pietre la bila, ma simteam mai bine
ca ei. Ei au ghinion, eu plesnesc de noroc.
Simona Catrina

TORONTO

6 Networking Tips that Can Grow
Your Small Business - 2018-02-28
WHEN: Feb. 28, 2018 6:00 - 8:30 PM
WHERE: Monte Carlo Inn - Vaughan
Suites, 705 Applewood Crescent,
Concord, ON L4K 5W8
COST: Members Free - Non-members:
$10
REGISTRATION: Since we have a
limited number of seats, please confirm
your presence, by sending an email

to seminar@arec.ca and writing in the
subject line the number of participants.
Refreshments will be provided.
6 Networking Tips that Can Grow Your
Small Business
The challenge of consistent growth
is ever-present for small businesses.
It’s difficult for all organizations, but
especially for businesses that don’t

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!

have as many resources to devote to
growth. For this reason, whenever you
can develop or implement habits to
improve your new business growth, you
should do so. This session will introduce
you to six methods that you can deploy
while networking to grow your team and
its success.

John Dobrowolsky, MBA
Consultant, Coach, Trainer and Speaker
for Sales, Management and Leadership
Development
Dobrowolsky Consulting Inc. - Sandler
Training
19 Amy Croft Drive, Unit 202
Windsor, ON N9K 1C7
T: 519-956-8257
C: 519-980-1903
www.dci.sandler.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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Inflamația, acest flagel al
timpurilor noastre
Inflamația și bolile

SIMONA POGONAT

Bolile care prin natura lor sunt inflamatorii sunt astmul, boala Chron,
artrita reumatoidă, tendonita, bursita, laringita, gingivita, gastrita, boala
celiacă, diverticulita și boala inflamării intestinelor. De asemenea, corelate
cu inflamația cronică sunt și următoarele boli: cele cardiovasculare,
cancerul, diabetul, AVC, Alzheimer, osteoporoza și depresia. Stresul,
obezitatea și alimentația proastă duc la inflamație cronică, ce poate cauza
boli cardiovasculare, cancer, diabet, depresie, boli neurodegenerative.
Stresul, atât cel mai vulnerabili la boli infecțioase, și care
fizic cât și cel poate încetini vindecarea prin scăderea
psihologic, este un producției de hormoni proinflamatorii
factor declanșator în locurile în care este necesară acțiunea
major al unui flagel acestora.
modern
asociat ■ O alimentație proastă, caracterizată
cu o multitudine prin dezechilibrul aportului de grăsimi
de afecțiuni, de la omega-3 și omega-6, și bogată în alimente
bolile de inimă, la care cresc brusc nivelurile de insulină, i.e.
cancer, depresie, carbohidrații simpli. Zaharul este cea mai
durere cronică și boli neurodegenerative simplă formă de carbohidrați simpli și
(printre care se numără Alzheimer, demența majoritatea experților în nutriție sunt de
frontotemporală, boala Parkinson, scleroza părere că alimentul care promovează cel
multiplă și multe altele). Acest flagel se mai mult inflamația este zahărul.
numește inflamație.
■ Sedentarismul - mișcarea zilnică este
Până nu demult, medicina nu putea oferi absolut necesară pentru optimizarea
răspunsuri despre cum acest proces care metabolismului și reducerea presiunii
începe ca un răspuns imunitar de protecție inflamatorii.
al organismului o ia razna. Acum însă ■ Lipsa unui somn de calitate, care
înțelegem mai bine cum funcționează face ravagii asupra sistemului imunitar,
acest proces, cum conectează corpul și crescând nivelul inflamației din organism.
mintea și cum putem să-l controlăm - nu ■ Fumatul și toxinele din mediu.
să-l împiedicăm să se producă, ci să-l Inhalarea de aer poluat care conține
stopăm atunci când nu mai este folositor particule chimice iritante și toxice, cum
organismului.
ar fi fumul de țigară, pesticidele, praful de
cărbune și azbest pot dezechilibra sistemul
Așadar, ce este inflamația?
imunitar, care nu poate elimina în mod
Inflamația este o parte esențială a unui
eficient aceste particule străine. Rezultatul
sistem imunitar sănătos, care ajută va fi inflamația cronică a plămânilor și a
organismul să se vindece în urma unei altor zone ale corpului și creșterea riscului
infecții, a unei leziuni sau iritații. Atunci de cancer.
când devine cronică - când sistemul ■ Diverse microorganisme, precum
imunitar produce celule imune în mod bacterii, virusuri și paraziți, cunoscuți
constant - poate însă cauza foarte multe și pentru faptul că pot determina inflamație
grave probleme de sănătate.
cronică, ce se manifesta sub forma
În ultima vreme, în comunitatea medicală a numeroase boli fizice. Netratate,
din ce în ce mai multe voci vorbesc de infecțiile cauzate de microorganisme pot
inflamația cronică ca de o epidemie. determina cancerul. De exemplu, bacteria
Inflamația cronică se poate instala la o orice Helicobacter pylori care infectează
vârstă, însă după 40-50 de ani organismul stomacul poate provoca inflamație, ulcere
nostru este mai puțin rezistent.
și chiar cancer de stomac.
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Care sunt semnele și simptomele
inflamației?
Rigiditatea și durerile articulare sau
manifestări generale precum lipsa de
energie, oboseala și durerile de cap
sunt printre cele mai vădite simptome.
Imobilitatea
și
pierderea
funcției
articulațiilor pot fi rezultatele inflamației
cronice.
În urma analizelor sangvine, pot fi detectați
markerii specifici inflamației, proteina
C-reactivă fiind unul dintre cei mai
importanți. Acești indicatori ai inflamației
ajută și la prezicerea riscului de a dezvolta
anumite tipuri de boli.
Ce provoacă inflamația cronică?
Există o multitudine de factori care
contribuie la inflamația cronică. Iată unii
dintre cei mai importanți:
■ Stresul mintal, de care aminteam la
început, care poate provoca modificări la
nivelul sistemului imunitar, făcându-ne

Vedem deci cum, în principal, stilul de
viață al unei persoane are un efect negativ
sau pozitiv asupra inflamației. Exercițiile
fizice sunt esențiale pentru menținerea
normală a funcției articulațiilor, la fel ca
și încadrarea într-o greutate normală. Yoga
scade markerii specifici inflamației din
sânge în cazul bolilor cardiovasculare, iar
tehnicile de reducere a stresului (plimbările
în aer liber, muzica clasică, meditația
etc.), renunțarea la fumat (și neexpunerea
la fumatul pasiv), precum și o dietă fără
alimente procesate, bogată în acizi grași
omega-3, legume și fructe puțin dulci,
nuci și semințe, pot preveni sau controla
inflamația.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com
www.accentmontreal.com
Acest articol a fost revizuit de
dr. Alexandru Nicolescu-Zinca,
șef la Clinique Réseau Diamant

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More
ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI
PENTRU DIFERITE OCAZII

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:

519-576-0306

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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
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AURORA

CÂMPUL ROMÂNESC

POSTUL SFINTELOR PAȘTI
Anul acesta Învierea Domnului se prăznuiește
pe 8 aprilie. Postul cel Mare premergător
Învierii Domnului începe astăzi, 19 februarie
și se încheie pe 7 aprilie.
La sfârșitul celui de-al treilea secol, Postul
Mare a fost împărțit în două: Postul prepascal,
cunoscut sub numele de Postul Păresimilor
(40 de zile) care ținea până în Duminica
Floriilor și Postul Paștilor (Postul pascal) care
ținea o săptămână, începând cu Duminica
Floriilor și încheindu-se cu Duminica Învierii
Domnului.
În urma Sinodului I Ecumenic de la Niceea
din anul 325, Biserica de Răsărit a stabilit ca
durata postului să fie de șapte săptămâni,
durată care a rămas valabilă până în zilele
noastre.
În această perioadă nu se fac nunți. Este
o perioadă în care creștinii manifestă o
grijă spirituală sporită, prin renunțarea la
alimentele de proveniență animală și se înalță
sufletește prin rugăciunea însoțită mereu de
faptele cele bune.
Se dezleagă la pește de Buna Vestire ( 25
martie) și în Duminica Intrării Domnului în
Ierusalim (de Florii), pe 1 aprilie, iar în biserica
noastră, pentru bucuria Hramului, în 9 martie,
ziua de prăzniure a Sfinților Patruzeci de
Mucenici din Sevastia Armeniei.

rostită cu înţelegere şi simţire, ea preface şi
înnoieşte întreaga viaţă sufletească. Stăruind
asupra cuprinsului ei, vom descoperi o
întreagă teologie a pocăinţei:
”Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de
stăpânire şi al găririi în deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării
şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca sămi văd greşalele mele şi să nu osândesc
pe fratele meu, că binecuvântat eşti în
vecii vecilor. Dumnezeule, milostiv fii
mie, păcătosul! Dumnezeule, curăţeştemă pe mine, păcătosul! Cel ce m-ai zidit,
Dumnezeule, mântuieşte-mă! Fără de număr
am greşit, Doamne, iartă-mă! ”
Rugăciunea Sfântului Efrem rezumă, întrun fel unic şi minunat, tot ceea ce este
duhovniceşte necesar pentru desăvârşirea
sufletească și trupească a omului şi reprezintă
o măsură de cercetare a nevoinţelor noastre
din această perioadă, dar şi din toată vremea
vieţii noastre pământeşti.

Pe toată durata Postului Mare vom auzi
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care,

Cu binecuvântare,
Pr. Florian Ene
647-338-6077
Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8
www.bisericaortodoxaaurora.com

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
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

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

HAMILTON, ONTARIO

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

Program istorico-literar
despre Basarabia
La Câmpul Românesc
31 Martie 2018, ora 2:30 pm

Dragi Prieteni Români şi Basarabeni
În urmă cu mai mulţi ani, a intrat în tradiţia Asociaţiei Culturale
Române de la Câmpul Românesc evenimentul cultural “Omagiere
Uniri Basarabiei cu România” o manifestare de mare anvergură şi
profunzime, cu o paletă informaţională diversă, densă şi intensă
despra Basarabia ţinut românesc răpit de Uniunea Sovietică.
Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la unirea Basarabiei cu
România.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să arătăm suportul nostru
pentru cetăţenii Basarabiei independente. Cu această ocazie
Asociaţia Culturală Română-Hamilton organizează un program
istorico-literar despre Basarabia, urmat de un program de dans şi
voie bună, se va servi mâncare, iar băutura contra cost
Vom avea invitaţi care vor conferenţia despre evenimentul unirii
dar şi despre situatia actuală din Basarabia.
Acest eveniment va avea loc pe data de 31 Martie 2018 la ora
2:30 pm în sala mare a Centrului Cultural, Nae Ionescu, de la
Câmpul Românesc din Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, vă rugăm să vă rezervaţi
locuri din timp.
Pentru mai multe informaţii şi rezervări de locuri puteţi suna la
tel. 905- 265-9884 or vizitaţi: www.campulromanesc.ca
Comitetul Asociaţiei

Violeta Day
Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii
de la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
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, EhlersDanlos, 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

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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

TORONTO
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI la Toronto

Chestionarul pentru stabilirea
rezidentei fiscale a persoanei
fizice la plecarea din Romania
MAE reaminteste ca, prin Ordinul
Ministrului
Finantelor
Publice
nr.1099/2016 pentru reglementarea
unor aspecte privind rezidenta in
Romania a persoanelor fizice, s-a
instituit obligatia ca persoanele fizice,
cetateni romani, care pleaca din tara
pentru o perioada sau mai multe
perioade de sedere in strainatate
care depasesc in total 183 de zile,
pe parcursul oricarui interval de 12
luni consecutive, sa completeze si
sa depuna la organul fiscal central
competent
“Chestionarul
pentru
stabilirea rezidentei fiscale a persoanei
fizice la plecarea din Romania”.
Chestionarele au ca scop respectarea
prevederilor legale privind indeplinirea
obligatiilor fiscale de catre persoanele
fizice care pleaca din Romania si se
vor depune la organul fiscal central
competent, cu 30 de zile inaintea
plecarii din Romania.
Chestionarele pot fi descaracate
de pe site-ul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala- ANAF: www.anaf.
ro, sectiunea: asistenta contribuabili,
rubrica: Formulare fiscale si Ghid de
completare, se completeaza in doua
exemplare si se transmit in una din
urmatoarele modalitati:
- la organul fiscal de la adresa de
domiciliu din Romania, prin posta cu
confirmare de primire;

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto
Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă
Suntem în business de peste 35 de ani
Avem sală de aşteptare
Oferim SHUTTLE local

- se depun personal sau prin
imputernicit, la registratura organului
fiscal de la adresa de domiciliu din
Romania;
- electronic, de catre contribuabilii care
detin certificat de semnatura electronica
sau sunt inregistrati in serviciul Spatiul
Privat Virtual.

Necesitatea depunerii Chestionarului
deriva din faptul ca, persoanele fizice
rezidente care, pentru acelasi venit si
pentru aceeasi perioada impozabila,
sunt supusi impozitului pe venit atat
pe teritoriul Romaniei, cat si in statuI
strain cu care Romania are incheiata o
conventie de evitare a dublei impuneri,
iar respectiva conventie prevede ca
metoda de evitare a dublei impuneri
metoda creditului fiscal, au dreptul
la deducerea din impozitul pe venit
datorat in Romania a impozitului platit
in strainatate.
Persoana fizica rezidenta romana,
cu domiciliul in Romania, care
dovedeste
schimbarea
rezidentei
intr-un stat cu care Romania nu are
incheiata conventie de evitare a dublei
impuneri completeaza Chestionarul
si este obligata in continuare la plata
impozitului pentru veniturile obtinute
din orice sursa, atat din Romania, cat
si din afara Romaniei, pentru anul
calendaristic in care are loc schimbarea
rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani
calendaristici.
In conformitate cu prevederile art.336,
alineatul 3^1 din Codul de procedura
fiscala constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 50
la 100 lei, nedepunerea in termen
a Chestionarelor pentru stabilirea
rezidentei fiscale, de catre persoanele
fizice obligate potrivit Codului fiscal.
Aceasta sanctiune se va aplica pentru
faptele savarsite dupa data de 1
ianuarie 2018.
In vederea informarii contribuabililor
cu privire la obligatia de depunere a
chestionarelor, Agentia Nationala de
Administrare Fiscala - ANAF a publicat
pe pagina sa de internet “Ghidul pentru
stabilirea rezidentei fiscale”, unde se
pot gasi mai multe informatii.
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

ARTICOL PUBLICITAR

Te doare sufletul? Încearc-o pe-asta...
Iti propun ca de obicei un exercitiu
de imaginatie pentru ca vizualizarea
cu ochii mintii este cea care creaza
realitatea noastra, ori de cate ori
experimentam un eveniment sau
atunci cand vrem sa facem planuri
pentru viitor. Imaginatia prin vizualizare
este una din cele mai puternice unelte
pe care le avem la dispozitie pentru a
schimba realitatea.
Sufletul tau este acea parte din tine pe
care e greu sa o descrii dar intotdeauna
stii ca o ai acolo in dreptul inimii. Cand
spui ‘Ma doare sufletul’ pare sa fie doar
o metafora, dar de cele mai multe ori
este insotita de o durere fizica localizata
in zona inimii, de regula atunci cand te
superi pentru un anumit lucru sau fiinta
pentru care ai “pus sufletul”. Daca ai o
astfel de “durere” iti propun urmatorul
exercitiu:
Inchide ochii si vizualizeaza-te pe tine
intr-unul din momentele tale cele mai
fericite, dar nu oricum, ci ca si cum te uiti
prin ochii tai, acum si aici. Si vreau sa
percepi aceasta senzatie aici si acum si
vezi ce ai vazut, auzi ce ai auzit, simte
ce ai simtit si poate chiar gusta ce ai
gustat si miroase ce ai mirosit atunci
si in timp ce faci acest lucru, observa
cum pe fata ta apare un zambet, poate
chiar rasul. Imbratiseaza acest minunat
eveniment cu tot sufletul tau in timp
ce te umpli de bucuria si fericirea care
te inconjoara si iti intra in fiinta ta prin
fiecare por, prin fiecare celula a corpului
tau si observa cum te face sa te simti
bine. Si pentru ca aceasta stare placuta
este o energie pe care tu o traiesti din
plin acum, observa ca are o miscare
de rotatie si acum, imagineaza-ti cum
incepi sa o invarti in aceeasi directie
de rotatie, din ce in ce mai repede, iar
acum vizualizeaza cum dublezi viteza,
dublezi amplitudinea ei, din ce in ce mai
mult si cand stii sau simti cum aceasta
stare s-a amplificat la un nivel foarte
inalt, acela pe care numai tu il percepi,
te poti opri si observa aceasta senzatie
de bucurie imensa care te face pur si
simplu sa razi. Acum pune deoparte
aceasta imagine minunata pentru o

vreme.
Continua sa tii ochii inchisi si fizic
vorbind, scoate afara in fata ta acea
suferinta din dreptul inimii (daca acela
este locul unde percepi tu sufletul) si
observa ca aceasta energie incepe sa ia
forma unei sarme contorsionate. Acum,
priveste aceasta sarma care exprima
durerea ta interioara si imagineaza-te
de data aceasta pe tine ca si cum ai
vedea un film cu tine, dintr-o alta locatie
(nu prin ochii tai) cum incepi si indrepti
sarma aceasta si cu fiecare indreptare
de fiecare data observa cum perceptia
ta se modifica si te face sa simti o indreptare si o re-echilibrare a intregii
tale fiinte. Observa cum senzatia de
tensiune se relaxeaza tot mai mult cu
cat indrepti inca o bucla din sarma care
e in fata ta. Si cand ai ajuns sa indrepti
toata sarma, observa aceasta stare de
pace si liniste interioara in care te afli
acum.
Acum vizualizeaza cum proiectezi
aceasta imagine pe un ecran imaginar
din fata ta si in timp ce multumesti
acestei energii care te-a insotit pana
acum ii spui la revedere lasand-o sa
plece definitiv din viata ta, in timp ce
in locul ei, aduci imaginea noua creata
in care tu esti plin/a de bucurie si
fericire, acea imagine a succesului de
a fi fericit/a si implinit/a si observa cum
ceva in interiorul tau se schimba, simti
fiorul acestei imagini care te patrunde
in fiecare por al fiintei tale si simti cum
pielea ti se face de gaina de bucuria
care acum se afla in inima ta, ca o
trandafir rosu, sanatos, cu un miros
parfumat si duios care-ti aduce aminte
de gustul dulcetii de trandafiri in timp ce
el creste in tine din ce in ce mai mare si
observa inca o data cum te simti din ce
in ce mai usor/usoara, mai fericit/a iar
sufletul tau se ridica la ceruri plutind ca
un fulg de nea purtat de vant in fericirea
de a fi.
Dan Negulescu
(Pentru detalii, sunati la 519-722-4056)
Hipnoterapeut si Practicant NLP,
Master Reiki si Medicina Energetica

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!
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34 de Programe Româneşti
Ştiaţi că ?...
recepţionate prin internet în
La cumpărarea primei Canada şi America

EMIL BALEA

KITCHENER

case şi, de ce…
Term Life insurance

Momentul în care semnaţi un
mortgage, poate fi cel mai potrivit să
consideraţi Term Life insurance. A
cumpăra prima casă este emoţionant
şi, probabil, cea mai mare decizie
financiară a dvs. A zăbovi în
planificarea pentru viitor, este foarte
important, pentru a evita potenţiale
costisitoare greşeli.
Iată câteva dintre cele mai comune
greşeli făcute de cumpărătorii de
prima casă:
a. A nu avea un plan financiar pentru
a balansa ceea ce vor, ce au nevoie,
şi ce îşi pot permite cu o nouă casă.
Acest plan vă ajută să balansaţi
dorinţele, cu nevoile, şi posibilităţile.
b. A nu avea un plan de rezervă, în
cazul în care contractul dorit nu se
încheie: vânzarea unei case, deseori,
are ataşate condiţii, care sunt
independente de voinţa dvs.
c. A nu lua în considerare costuri
suplimentare/neprevăzute:
sunt
multe costuri auxiliare asociate
cu o casă nouă: reparaţii, taxe de
proprietate, asigurare, întreţinere şi
utilităţi, etc.
d. Neplanificând pe termen lung:
care vor fi nevoile peste 10 – 20 de
ani?; e o zonă care asigură şcoli,
complexe comerciale, transport în
comun, spitale, etc? este zona sigură
şi liniştită?
e. Necitind “fine print”: citiţi cu
atenţie fiecare document şi fiţi siguri
că înţelegeţi ce semnaţi, în caz
contrar puneţi întrebări sau cereţi
asistenţă.

f. A cumpăra “Mortgage Life
insurance” de la bancă (pentru
că ni se oferă pe loc!), în loc de
a considera şi alte variante (mai
ieftine şi mai avantajoase în această
situaţie), cum ar fi Personal Term
Insurance. Aceasta din urma, este
plătită urmaşilor dvs. şi nu băncii, pe
perioada contractului îşi păstrează
aceeaşi valoare (în comparaţie
cu asigurarea de la banca, care
descreşte odată cu mortgage-ul),
nu trebuie reînnoită de fiecare dată
când reînnoiţi mortgage-ul şi, cel
mai important din punctul meu de
vedere: toate verificările, inclusiv
cele medicale (“underwriting-ul”) se
fac la început, înainte de intrarea în
vigoare a contractului deci, nu sunt
surprize în caz de deces!
A considera asigurarea personală
de viaţă la această etapă în viaţă, ar
putea fi una dintre cele mai înţelepte
decizii de luat.
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

INTERNET

STB

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

TV
funcţioneze
la
un minim de
2,5Mbps şi o
cantitate minimă
aproximativă
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

SERVICII PROFESIONALE

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

KITCHENER

Eveniment emoţionant la Biserica “Sf. Maria şi Sfinţii Martiri Brâncoveni”
din Kitchener-Waterloo

Duminică 11 februarie, după serviciul
liturgic înfăptuit ca întotdeauna cu
deosebită evlavie, a urmat surpriza zilei
pe care enoriaşii bisericii au pregătit-o
preotului lor, Părintele Didel Furtună,
aflând din timp că acesta se află la ceas
aniversar. Un tort tradiţional minunat
ornat pentru un astfel de eveniment,
pregatit de distinsa doamnă Florica
Bănică în numele comunităţii, a fost

oferit preotului nostru după serviciul
religios, în acordurile emoţionantului
imn “La Mulţi Ani” cântat de toţi enoriaşii
participanţi care nu au fost puţini.
A urmat apoi un ospăţ omagial în sala
de mese în timpul căruia s-a manifestat,
ca întotdeauna, coeziunea de suflet a
membrilor acestei comunităţi ortodoxe
româneşti în jurul mult apreciatului lor

preot şi duhovnic care îi păstoreşte
de 16 ani, timp în care preotul Didel
Furtuna s-a dovedit un îndrumător
şi un sprijin concret pentru cei aflaţi
în neputinţă sau cu diferite probleme
de viaţă. Într-un emoţionant omagiu
adus preotului s-a menţionat faptul că
“Preotul Didel Furtună este fără tăgadă
sufletul acestei comunităţi ortodoxe
româneşti ai cărei membri suntem

şi care ne regăsim adesea în duhul
propriilor noastre tradiţii”.
După o marturisire de suflet şi de
profunde mulţumiri aduse de preot
adunării enoriaşilor, aceştia l-au
asigurat la rândul lor de statornica lor
preţuire şi i-au intonat din nou şi din
toata inima imnul “LA MULŢI ANI”.
Comitetul de Organizare
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CANADA

CREȘTERE SUBSTANȚIALĂ A
CERERILOR DE AZIL ÎN CANADA
DIN PARTEA CETĂȚENILOR ROMÂNI

OPINII & ANALIZE

SIMONA POGONAT

Numărul cererilor
de azil făcute
de
cetățeni
români a crescut
semnificativ
de
la 1 decembrie
2017, de când
vizele
turistice
pentru
Canada
au fost ridicate.
Potrivit autorităților, au fost înregistrate
232 astfel de cereri în acest interval
de nici trei luni; spre comparație, pe
tot parcursul anului 2016 doar 120 de
români au făcut o cerere de azil.
Ridicarea vizelor de turist pentru români
a fost stabilită în cadrul negocierilor
pentru Acordul comercial dintre

Uniunea Europeană
și Canada (CETA).
Tot atunci a fost
stabilită și ridicarea
vizelor de turist pentru
cetățenii
bulgari,
însă cererile de azil
din partea acestora
nu au cunoscut o
creștere notabilă de
la 1 decembrie 2017
până în prezent.
Reamintim faptul că
există un mecanism
de snap-back prin
care Canada poate să reintroducă
temporar vizele dacă se depăşeşte un
anumit număr de imigranți ilegali sau

KITCHENER
Vineri 16 februarie a avut loc Adunarea Generală
a Asociaţiei ARTA. Iată noul executiv ales la
adunare:
Paulina Popescu - preşedinte
Daniela Dicu - vice-preşedinte
Dana Mihai - contabil
Ileana Palade - consilier responsabil cu seniori şi
noii veniţi
Elvira Bradea - consilier
Anca Toma Scarr - consilier
Sorina Skokan - consilier
Lucian Bradea - consilier responsabil cu probleme
sociale
Moisica Gilezan - consilier

Știrea in FR: http://www.lapresse.
ca/…/01-5154063-les-demandesdasile-de-…
Știrea în EN: https://www.ctvnews.
ca/…/canada-sees-spike-inromanian-asyl…
dacă cererile de azil ating un anumit
nivel. Acest nivel nu a fost însă precizat.
Autoritățile canadiene au avut deja o
întâlnire cu Adrian Ligor, Ambasadorul

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com
www.accentmontreal.com

Adunarea Generală a Asociaţiei ARTA

Avem postul de secretar liber.
Vă rugăm să ne contactaţi la www.arta.ca, dacă
doriţi să faceţi parte dintr-o asociaţie activă, să
întâlniţi oameni noi şi să vă legaţi prietenii.

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.

României în Canada, acum două
săptămâni, pentru a discuta situația
creșterii numărului cererilor de azil.
Nu este însă clar dacă este vorba
de o tendință ce va dura sau doar
o situație temporară, cauzată de
ridicarea vizelor de turist.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai perfectă,
trebuie să iei măsuri: mergi la medic,
urmeză un tratament dacă e cazul,
controlează-ți mai bine stilul de viaţă.
Dragoste: Dragostea cere sacrificii, se ştie,
dar tu nu prea eşti în stare să tolerezi orice
de dragul celuilalt. Financiar: Material,
şansa este de partea ta: nu duci lipsă de
cash, chiar ţi se fac şi mici favoruri.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Excesele făcute cu bună ştiinţă
lasă urme asupra sănătăţii tale. Dragoste:
Parcă ai juca pe două fronturi, parcă ai iubi
două persoane în acelaşi timp sau simţi
ceva secret pentru o cu totul altă persoană
decât partenerul oficial. Financiar: Eşti
nevoit să calculezi atent fiecare bănuţ.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj,
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Ai tendinţa de a te aprinde mai
lesne decât de obicei, lucru care dă din plin
sare şi piper relaţiilor tale. Financiar: Banii
sunt în strânsă legătură cu eforturile pe care
le depui.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la serviciu lasă urme
şi asupra sănătăţii. Dragoste: Farmecul
personal te ajută în carieră şi în societate,
dar nu şi în relaţiile de suflet sau, cel puţin,
nu cât ţi-ai dori. Financiar: Dacă ai de gând
să porneşti o afacere la care visezi de mult,
acum ar fi momentul ideal să-i dai startul pentru că acum ai şi curaj.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic grav nu se întrevede
în privinţa sănătăţii. Dragoste: Zona
relaţională este hiperactivă. Totul se
petrece mai repede, mai intens, mai
energic. Financiar: Banii sunt pe teren
sigur, nu se anunță nicio modificare în plus
sau în minus, duci la capăt toate datoriile
lunare cu mult calm şi cumpătare, fără a
declanșa vreun dezechilibru.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viaţă activă, iar sănătatea
depinde direct de energia pe care o investeşti
în ceea ce faci. Dragoste: Priveşti mai mult
în perspectivă decât la ceea ce se petrece
acum în viaţa ta sentimentală. Financiar:
Ești norocos în chestiuni financiare, te poți
trezi în faţa unui câştig deosebit sau a unei
șanse rare, pe care ar fi păcat să o ratezi.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai energie din belşug. Asta nu
înseamnă că poţi face tot ce-ţi trece prin
cap şi că nu trebuie să mai dai pe la doctori.
Dragoste: Perioadă norocoasă în iubire,
primeşti din partea persoanei dragi multe
dovezi de afecţiune şi dăruire. Financiar:
Cu banii eşti OK .
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Risc legat de contactul cu
locurile aglomerate. Unde e înghesuială
şi lume pestriţă, sunt şi viruşi care se pot
muta de la unii la alţii. Dragoste: Această
perioadă este cea mai plăcută şi bogată în
oferte. Financiar: Tot ce intră în cont e deja
programat în detaliu pe lista de cheltuieli.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai atâta energie încât ai putea
da şi la alţii, fără să resimţi vreun efect.
Dragoste: Nu apare nimic care să dea peste
cap armonia dintre voi şi simţi că aveţi mai
mult timp să le faceţi pe toate pe îndelete.
Financiar: Situaţia financiară e foarte bună
în acest moment, nu ai niciun motiv de
îngrijorare.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate din trecut
revine în actualitate, atrăgând atenţia că
nu te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia la
vremea respectivă. Dragoste: Iei taurul de
coarne ca să aduci o schimbare în viaţa de
cuplu. Financiar: Banii nu te bucură prea
tare, ai avea nevoie de mai mult, dar n-ai
de unde să-i primeşti.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Tot ce este hiper (colesterol,
glicemie, tensiune etc.) poate fi amplificat,
iar graba şi nesăbuinţa por fi plătite scump.
Dragoste: Dragostea nu trebuie lăsată în
stand by. Dacă vrei ceva anume spune!
Financiar: Este rost să primeşti cadouri sau
să beneficiezi de favoruri materiale.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu orice curent duce la
răceală şi nu orice microb naşte infecţii.
Dragoste: Îți faci prea multe probleme de
la o banală vorbă a partenerului, de la un
gest necontrolat, şi torni gaz pe foc de la
cele mai neînsemnate emoții. Financiar:
Fii cu ochii în patru când vine vorba de
bani, pentru că trece un nor negru peste
veniturile tale.

pag.11

OAKVILLE

Tabăra de Primăvară
Oakville 2018, organizată de
VORBESC ROMÂNEŞTE
Au început înscrierile pentru Tabăra de Primăvară 2018, organizată în Oakville
de “Vorbesc Româneşte” între 12-16 martie 2018.
După succesul din anii trecuţi cu Gruffalo, sau expoziţiile de artă şi experimentele
ştiinţifice, iată-ne în al 5-lea an în care ne vom petrece vacanţa de primăvară
împreună cu copiii români.
Pentru detalii puteţi vizita pagina Taberei de Primăvară de pe website-ul
www.VorbescRomaneste.com
Înscrierile se fac online. Vă aşteptăm.

VorbescRomaneste
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

NICARAGUA,

o ţară unde aventura te aşteaptă la fiecare colţ (partea 1)

Cea mai mare ţară din America
Centrală este una dintre cele mai puţin
frecventate de turişti, dar care atrage pe
cei ce iubesc originalul şi autenticitatea,
fiind o ţară cu cărări mai puţin bătute,
în care turismul începe să înflorească
la ora actuală, Nicaragua fiind cum era
Mexicul acum 40 de ani.
Jumătate din teritoriul său de 130000
km pătraţi este format din ţinuturi
tropicale cu un centru muntos de
peste 1000 metri, coasta Pacificului
lăudându-se cu 18 vulcani stinşi sau
activi. În ţară se află doua lacuri mari
Managua şi Nicaragua formate în urma
mişcării plăcilor tectonice.
Lacul Nicaragua (cunoscut şi sub
numele de Cocibolca) este o adevărată
mare interioară de 8270 km pătrati,
unde trăieşte o specie de rechin de apă
dulce. El se varsă în Marea Caraibilor
prin râul San Juan, unde există şi un
port interior pe lac la Granada.
Nicaragua are un trecut interesant şi
zbuciumat. Istoria precolumbiană este
puţin cunoscută pentru că triburile
care au locuit aici au fost nomade şi
au lăsat puţine vestigii importante.
Cucerirea (la conquista) a fost mai
puţin spectaculoasă faţă de alte ţări
latine, estimându-se că un milion de
indigeni care ocupau teritoriul au fost
anihilaţi rămânând numai 10.000 de
supravieţuitori, din cauza bolilor şi
cruzimii spaniolilor nemiloşi. Oraşele
Leon şi Granada au fost fondate în
1524 şi au devenit apoi rivale.
Anul 1811 a marcat începutul
de două secole de război civil,
pentru independenţă şi din motive
geostrategice legate de proiectul
canalului Panama. Statele Unite au
încercat să controleze economia şi
politica ţării. A fost semnat un tratat
cu americanii în 1927 dar Augusto
César Sandino nu a fost de acord
şi a declanşat o gherila, acesta fiind
asasinat în 1934 de Anastasio Somoza
García care s-a făcut ales fraudulos în
1937, dictatura familiei Somoza a durat
42 de ani până la revoluţia sandinistă.
Nicaragua este ţara cea mai securizată
din America Centrală datorită istoriei
moderne, organizării societăţii şi
absenţa traficului de droguri.
Descoperiţi gastronomia locală în
restaurante tipice cum ar fi plantani
prăjiţi, tostones, tacos, burritos,
quesillos, acatamales, vigoron, indio
viejo, chicharrones, mondogo un fel de
supă. Mâncarea tipică este “gallapinto”
fasole şi orez. Există o adevărată
bucătărie stradală, unde puteţi să
degustaţi diferite mâncăruri. Locuitorii
iubesc tot ce este picant, mâncarea
tradiţională este în general buna dar
grasă. Nicaragua având mulţi obezi.
Fructele şi legumele locale nu costă
scump, un ananas costa 50 de cenţi iar
roşiile 10 bucăţi a 50 de cenţi.

Se poate mânca bine şi ieftin la
“comedores”, mici cantine locale unde
un prânz poate costa de la 4 la 5 dolari.
În Nicaragua exista două mărci de
bere, Tona şi Victoria, precum şi un
rom renumit, Flor de Cana. Nu este
recomandat a bea apă de la robinet.
Cumpăraţi romul de la magazine locale,
la Duty Free este foarte scump, este la
acelaşi preţ ca în Canada.
Tipic pentru Nicaragua este sistemul
adresei, adică inexistenţa numelor
de străzi. Taxiul a avut dificultate să
găsească hotelul nostru şi a oprit de
numeroase ori pentru a întreba oamenii.
Te poti dirija în funcţie de punctele
cardinale, la nord, la sud, la dreapta, la
stânga, lânga lac, lângă biserică, etc.
Ritmul vieţii este lent în Nicaragua,
oamenii încep să muncească la ora
7:30 şi termină lucrul pe la 4:30. Se
înserează în jur de 5:30 iar străzile
devin animate după ora 6.
Nicaragua este noua Costa Rica, puţin
costisitoare cu o populaţie simpatică şi
multe activităţi de făcut.
Pentru a intra în Nicaragua se plăteşte
o viză de 10 dolari U.S. Dacă zbori cu
Airtransat viza intră în costul biletului.
Airtransat oferă zboruri directe la
Managua, care durează 5 ore. Nu
schimbaţi bani la aeroport, mergeţi la
bănci. Aveti nevoie de dollari US, nu
primesc dolari canadieni.
Pentru că există pană de electricitate
frecventă în Nicaragua, aveţi nevoie de
o lanternă sau o lampa frontală. Atenţie
la câinii care vă vor ataca noaptea.
Moneda naţională este cordoba, 30.85
pentru 1 dolar american. Este bine să
schimbaţi dolarii americani în cordoba,
este mai avantajos, puteţi să folosiţi şi
viza în magazinele mari.
În majoritatea hotelurilor din Nicaragua
nu există apă caldă, dulapuri, lămpi,
aparat de uscat părul, frigidere. În
schimb au câte trei paturi care ocupă
tot spaţiul din camerele deja mici.
Douăzeci la sută din copiii nicaragueni
nu au acces la şcoala primară. Conform
Băncii Mondiale, din 100 de copii care
intră la şcoala primară numai 7 ajung
la liceu şi unul singur la universitate.
În cartierele sărace elevii merg la
şcoală până în clasa a 3-a. Nicaragura
este ţara sărăciei crunte, o adevărată
dramă umană, 15% din copii sunt
obligaţi să muncească pentru a face
faţă situaţiei financiare a familiei. Într-o
clasă obişnuită elevii nu au nici măcar
un stilou sau caiete, şi sunt obligaţi
să meargă pe jos câteva ore până la
şcoală, dar sunt bine îmbrăcaţi, curaţi
într-o uniformă constând dintr-o fustă
neagră sau pantaloni şi o bluză albă.
Mulţi copii şi bătrâni cerşesc pe stradă
“un dolar” sau solicită turiştilor gumă de
mestecat.
Cu un produs PIB de 1000 dolari de
locuitor, Nicaragua se află printre ţările

cele mai sărace de pe continent, 23%
din nicaragueni sunt analfabeţi, o
jumătate de milion de copii nu se duc
la şcoală. Există oameni care trăiesc cu
unul sau doi dolari pe zi, violurile sunt
curente în Nicaragua.
În Nicaragua nu există clasă de mijloc.
Plonjăm aici într-o lume fatalistă şi
revoluţionară, creştină şi păgână,
deziluzionată de oamenii politici.
Poporul nicaraguan este puternic, oţelit
care a înfruntat războaie, uragane,
cutremure. Locuitorii sunt veseli,
călduroşi, ospitalieri obişnuiţi cu turiştii,
iubitori de poezie şi de mâncare
suculentă şi picanta.
Drapelul ţării este un rezumat al
geografiei sale format din două benzi
albastre orizontale care reprezintă
Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. În
centru cinci mici vulcani amintesc de
cele 5 state membre ale fostei federaţii
a Americii Centrale (1823-1838).
Sistemul de sănătate în Nicaragua este
precar dar gratuit. Doctorul primeşte
3 familii în acelaşi timp la consultaţie.
Oamenii se duc rar la doctor, 20% din
tinerele mame au mai puţin de 18 ani.
La ţară primesc apă potabila doar o
dată pe săptămână, care uneori este
contaminată cu diferiţi paraziţi.
Am aterizat la Managua, capitala
Nicaraguei unde am avut un adevărat
şoc cultural în plină faţa, într-un decor
de zgomot infernal, căldură ucigătoare
completate de o agitatie efervescentă
şi obositoare. Prima mea impresie a
fost “ce caut eu aici în acest infern?”.
M-a frapat în primul rând sărăcia
omniprezentă, dureroasă când vezi
copii de 6-8 ani care se strecoară
printre maşini pentru a spăla parbrizul
în schimbul unei mici monede în loc să
fie la şcoală. Am tresărit când am văzut
căruţe cu cai înfometaţi şi scheletici
între maşini de lux, maşini de tot felul,
în stare deplorabilă, pline de rugină,
taxiuri fără geam în spate. Străzile se
defilau în faţa ochilor mei pline de găuri,
unele asfaltate iar altele cu pământ ca
într-o uliţă, cu gunoaie aruncate de-a
valma, apă stătută, excremente de
câini. Casele se aseamănă arhitectural,
cu un acoperis de ţiglă sau tablă,
încercuite de garduri înalte şi zăbrele
la geamuri. Casele au o mică terasă,
o mică curte interioară iar bucătăria
este în aer liber, unde furnicile sunt
agresive şi inteligente, ştiu că acolo
există mâncare. În toată ţara casele au
un singur nivel din cauza cutremurelor
frecvente. În plus poluarea este

ridicată, te ustură la ochi şi la gât când
deschizi fereastra. Fiecare casa are un
rezervor de apă pentru că apa curge
numai 2 ore pe zi.
Oraşul Managua având 1.165.000
locuitori nu are centru, este haotic,
o succesiune dezordonată de străzi
identice şi extrem de murdare, cu
trotuare mici. Este capitala ţării din
1852. Numele oraşului vine de la
“nahuatl managuac”, care înseamnă
înconjurat de lagune sau locul unde
este multă apă.
Înca din 2012 există o superbă
promenada pe malul lacului “malecon”,
numeroase parcuri, reconstucţia în
miniatura a oraşului istoric. În Managua
te întimpină 134 de “copaci ai vieţii”,
structuri metalice colorate în roşu,
negru, roz, verde, violet de la 17 la 21
metri care au apărut în peisajul ţării din
2013 de a lungul străzilor şi care au
costat 3,3 milioane de dolari iar nota
de plata a iluminariii lor noaptea este
de 10.000 dolari lunar, dupa spusele
ziarului de opoziţie La Prensa.
Pe strazi se pot admira şi panouri a
cuplului prezidenţial Ortega-Murillo.
Rosario Murillo, prima doamnă a
Nicaraguei este supranumită “la
Chamuca”, tigroiaca sau vrăjitoarea. Ea
provine dintr-o familie bogată, a făcut
studiile în Elveţia la Neuchâtel şi este
teroarea politicienilor şi ziariştilor locali.
Fiica sa adoptiva Zoilamérica l-a acuzat
pe Daniel Ortega de a fi abuzat de ea
sexual timp de 20 de ani. În Nicaragua
este interzis avortul.
Nicaragua este o democratie autoritară,
preşedintele “El Commandante” Daniel
Ortega, a carui fotografie o vedeţi peste
tot, este un fost sandinist, un comunist
care a vrut să elibereze ţara de o
dictatură având ca prieteni pe Fidel
Castro şi Che Guevara. Ortega deţine
puterea de mai bine de 10 ani punânduşi familia şi prietenii sandinişti în posturi
strategice. Soţia sa a candidat pentru
postul de vice preşedinte. Copiii lor
deţin funcţii importante în politică,
economie şi media. Daniel Ortega a
modificat constituţia ţării pentru a i se
autoriza realegerea nelimitată ca şef de
stat.
...va urma
Paulina Popescu,
Kitchener
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SFÂNTUL MASLU

Sâmbătă, 24 februarie 2018, la ora 2:30 p.m. va avea loc slujba Sfântului Maslu
la Misiunea Sfânta Maria şi Sfinţii Martiri Brâncoveni.
Vă reamintim adresa noastră: 544 Bridgeport Rd E, Kitchener, ON, N2K1N7.

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

LA
MULŢI
ANI !

Pentru

IORDANA
NETCU,
cu

ocazia aniversării a
65 de ani pe care
i-a împlinit în 10
februarie 2018, un
călduros La Mulţi
Ani, multă fericire şi
sănătate din partea
familiei, a celor
dragi şi în special
din partea soţului
ION NETCU, cu
mesajul: La mulţi
ani pentru frumoasa
mea soţie !

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

-Monthly Bookkeeping
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

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, asociaţia ARTA din Kitchener
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).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

416-800-0832 sau 519-594-1712
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Colaboratori:
Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu

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

Emil Balea
Liliana Bagrin
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
A-Z DRIVER

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

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

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

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,
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.
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WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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)
Alexandra Sevastianova

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.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.

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Chevrolet Orlando
2011 Chevrolet Cruze
2005 Nissan Altima
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2015 VW Passat tdi

519.781.2929
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
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
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

PSALM DIN LUT DE OCARINĂ

Văd porții Tale ruginit cârligul,
Ai toate-n Tine spre-a ieși afară;
Nu-Ți pasă oare când mă mușcă frigul
Din prundul fără linii către gară?
Mustrarea-Ți, ca fiorul de subțire,
Parcă o simt a fum de îndoială:
Au fără mine ai fi fost Iubire,
Când și pe zero-l pui la socoteală?

Olarului ulciorul parcă-i cere
Cum de nu-l sparge-n zidul de sudalmă?
Dar chiar și ciob, din prima mângâiere
Ca buchea port însemnul Tău din palmă.
De-s plin de găuri - lut de ocarină Îți port suflarea-n plânset de lumină!

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).

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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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

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt,
condimente, cartofi, ceapă, măsline,
lămâi, tot felul de brânzeturi printre
care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

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.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
WHOLESALE

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

