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Centrul Cultural Român
Banatul din Kitchener.
Cu mici și ceafă la grătar,
muzică live și dans.
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Niagara Folks
Art Festival
pag.2

ANDANTINO
MICII AMBASADORI AI PRIETENIEI
vor fi în Toronto în August 2018

pag.10

Magic Moments & DJ ConneXRO au plăcerea
de a vă invita Sâmbătă 26 Mai ora 6:00pm la
“Nuit Blanche reloaded - MASQUERADE”,
eveniment care va avea loc în aceeaşi
ospitalieră locaţie, Maple Banquet Hall (1325
Eglinton Ave East, Mississauga)
pag.3

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
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

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

Si ce cap buimac rasare! Nu-i al meu? Al meu e oare?

… Dar al cui? Si la ureche, uite-o floare
– vorba poetului. Mama-i dusa-n sat. Cu
dorul azi e singur puisorul.
N-am fost niciodata fotogenica. Stiu, imi
veti spune ca sunt ipocrita, ca de fapt,
uite, sleiesc pe blog si prin Facebook poze
frumoase, dar habar n-aveti cate fotografii
treier eu, ca sa le aleg pe-astea, cateva. Daca
vrea cineva sa-mi strice ziua, e suficient sami faca niste poze si sa mi le arate. Atunci,
realizez urmatoarele: ca sunt nasoala si
caraghioasa si de-aia am noroc in dragoste
doar cu intermitente.
Nu ma pricep sa pozez, ma simt ridicola in
fata camerei si, fiindca n-am facut cursuri
de actorie, unde te invata sa-ti infrangi
orice jena si inhibitie, ma trezesc vesnic in
aceeasi pozitie in fata aparatului foto. Stau
dreapta, fastacita, nestiind ce sa fac nici cu

NIAGARA

mainile, nici cu geanta, nici cu picioarele –
si, mai ales, nu stiu ce sa fac cu mutra mea.
Oricat m-as uita in oglinda, in prealabil, sa
vad cum imi sade mai bine, nu retin postura
ideala, iar in poze apar strambandu-ma
consternant.
In jurul meu, damele din aceeasi generatie
au deprins arta pozatului. Deunazi, ma
uitam pe Facebook, unde cateva prietene
au pus poze de la niste reuniuni, intalniri
de promotie, asa ceva. Observam reflexe
clare, cat p-aci profesioniste. O buna parte
pozau numai cu capul pe spate si barbia
in aer, ca sa nu se vada vreo gusa ori vreo
cretalitura catabolica. Altele, mai plinute, se
dadeau in spatele alorlalti, ca din intamplare
(truc vechi, l-am practicat si eu, pana cand
am inteles ca e inutil). Cele cu fund mare
pozau numai stand la masa. Cele cu fata
ca o luna plina isi tineau capul in maini,
teatral – fiindca presiunea palmelor asupra
pometilor subtiau linia obrajilor (credeau
ele – cum credeam si eu, pana nu demult).

sedea, ca Andreea Marin, intotdeauna cu
piciorul stang in fata celui drept, in postura
manechinoasa. Alta isi tinea poseta peste
burtica, asa, ca-n autobuz, nu pentru ca
i-ar fura ceva colegii de clasa, ci pentru ca
pantecul nu mai era scobit, ca-n vremurile
vechi, ci umflatel, ca-n vremurile noi. Alta
avea ochelari de soare in toate pozele, chiar
si in carciuma – aici, chiar n-am inteles care
era substratul.
Oamenii pozeaza asa cum cred ei ca arata
mai bine, fara sa realizeze ridicolul situatiei
si ca, oricum, cei care te-au vazut in carne
si oase stiu exact si cata carne ai, si cate
oase. Si cat de late sunt oasele, si cat de
pufoasa e carnea. Scuza majoritatii se tine
scai de ideea ca, in fond, o fotografie te
incremeneste si te aplatizeaza si, in miscare,
defectele nu se vad la fel. Ca una e sa-ti
incremeneasca gusa intr-o fotografie care
ramane posteritatii si alta e sa ai gusa cate-o
secunda, cat te strambi povestind, dupa care
tragi de gat si remediezi din mers dezastrul.

Erau tipe care stateau in toate pozele la
fel, lucru care mi-a confirmat ca nu sunt
singura bolnava pe fata pamantului. Una

Despre cum pozam noi cand ne intra
gargaunii-n cap, as putea sa scriu o carte.
Din pacate, am pe lista subiecte mai urgente

de-atat. Tin minte de o persoana publica
pe care am intervievat-o pentru revista,
dar inainte de a-mi da ok-ul, a vrut sa vada
pozele. S-a uitat la ele si-a pufnit: m-ati
facut sa arat mult mai batrana decat sunt in
realitate! – ne-a bestelit. Cum sa-i fi spus eu
ca pozele erau deja prelucrate in Photoshop
si ca, daca i le aratam pe cele originale,
s-ar fi sinucis? Stiu multe persoane care
spun “arat rau in poze” – si nimeni nu are
curajul sa le spuna ca realitatea e cu mult
mai boccie.
De ce vrem sa aratam bine in poze? Pentru
mai tarziu – spun unii. Nu e adevarat, va
dau cuvantul ca, peste niste zeci de ani,
pozele care azi vi se par oribile vi se vor
arata drept capodopere. Tineretea are
valoare abia cand expira. Aveam, pe la 25
de ani, niste fotografii pe care am vrut sa
le tai cu foarfeca (avantajul impulsivitatii
din epoca nedigitala). Noroc ca mi le-a luat
mama din mana si mi le-a ascuns. Cand am
implinit 40 de ani, mi le-a aratat. Am plans
pe ele: ce frumoasa eraaam, unde le-ai tinut
pitite pana acum? M-am laudat cu ele peste
tot. Suntem nebune, mai ales noi, femeile.
Simona Catrina

Niagara Folks
Art Festival

Evenimentul anual “Niagara Folks Art
Festival” este o frumoasă mărturie a
multiculturalismului Canadian care
face această ţară de invidiat. În cadrul
festivalului toate comunităţile locale
îşi deschid inima şi porţile pentru a
întâmpina oaspeţi de pretutindeni şi îi
invită să experimenteze individualitatea
şi frumuseţile culturii şi tradiţiilor
lor printr-o serie de evenimente,
spectacole, vernisaje, seri culturale şi
culinare, muzică, dans şi multe altele.
Comunitatea Română din Niagara nu se
va lăsa nici ea mai prejos, mai ales că
anul acesta festivalul împlineşte 50 de
ani şi va atrage multă atenţie din partea

autorităţilor şi a vizitatorilor şi sunt
programate evenimente de amploare.
Pe lângă participarea la evenimentele
de deschidere, defilare cu steaguri,
numirea unui tânăr reprezentant ca
amabasador care participă la toate
evenimentele organizatorilor (anul
acesta vom fi reprezentaţi de frumoasa
Annalynn
Plopp),
comunitatea
românească va avea o zi specială. Open
House-ul românesc este pe 19 mai de
la 10am la 6pm la Knits of Columbus
Hall, 6101 North Street, Niagara Falls,
ON, L2G 1J7.
O să fie mâncare din belşug, ateliere cu
meşteşuguri româneşti şi am invitat şi

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!

o suită de vendori (sau cum îi numim
noi “friendori”) cu produse româneşti
de vânzare ale căror donaţii vor ajuta
la continuarea renovării sălii sociale a
bisericii din Niagara Falls.
Invitaţi speciali: Ansamblul de dansuri
DOINA din Hamilton.
Le mulţumim tuturor invitaţilor şi
participanţilor
în
avans
pentru
deschidere şi colaborare.
Intrarea este gratuită. Îi invităm cu
această ocazie pe toţi românii din GTA
şi prietenii lor să ne viziteze şi să ne
bucurăm împreună de un weekend
lung şi de o tradiţie mai veche, căci,
profităm de ocazie să o spunem, noi

numai continuăm o tradiţie foarte
frumoasă începută cu mulţi ani în urmă
de membrii comunităţii româneşti din
Niagara, o tradiţie care ne onorează şi
un standard pe care nu avem voie să îl
uităm şi să îl diminuăm.
Vă aşteptăm cu drag !
Ruxandra Nicolescu
Preşedinte Comunitatea Română
din Niagara
şi
Florin Largeanu
Preşedintele Consiliului Parohial –
Biserica Ortodoxă Română
din Niagara Falls

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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OWNER-OPS
NEEDED

We are seeking experienced dedicated operators with cross
border Reefer experience. In exchange we provide 24 hour
catered dispatching, a tailored owner-op service where you
finally earn what you rightly deserve.
We currently operate within a 500 miles radius of Toronto,
hauling with an average round trip rate of over $3.00/mile.
We accept any truck from any year, so long as your able to
properly maintain your equipment, and provide solid uptime.
Bring your own truck and trailer and earn 87% of gross.
Bring your truck and use our trailer and earn 75% of gross.
Company Fuel Cards Provided.
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MONO

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ SFÂNTA CRUCE
Holy Cross Monastery, 308328 Hockley Rd., Mono, ON
L9W 6N4, Canada, tel: (519) 942-3489

Cu aleasă bucurie duhovnicească, vă invităm să luați parte la cel de-al doilea
hram al mănăstirii noastre,”Sfântul Efrem cel Nou”, care va avea loc sâmbătă, 5
mai 2018, în prezența Preasfințitului Episcop Ioan Casian.
Programul va începe la ora 9.00 cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta
Liturghie (ora 10.30).
Masa de Hram va avea loc în incinta mănăstirii, începând cu ora 12.00.
Vă așteptăm cu drag!
Ieromonah PAISIE BUHNILĂ

Please contact George 647-539-1814

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.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

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

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

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

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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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!

DANSURI POPULARE
PENTRU COPII

Asociaţia ARTA din Kitchener organizează un curs gratuit de dansuri populare
pentru copii, de la 5 ani în sus, începând cu data de 23 martie, în fiecare vineri de
la ora 7:30 pm la şcoala franceză Cardinal Léger din Kitchener, 345 The Country
Way. Cursurile au loc până pe data de 22 iunie 2018. Haideţi să îi introducem de
mici pe copiii noştri în lumea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune. Pentru mai multe
informaţii sunaţi la Paulina 519 741-8395.

Articol Publicitar

-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!

Sfaturi imobiliare de la

A Realtor – A Drone – A Home

Bună ziua dragi
români. Așa cum mulți dintre d-voastră mă
cunosc, sunt agent imobiliar la firma PEAK
Realty LTD din Kitchener. În acest articol
voi discuta despre cumpăratul unei case - 5
pași pentru începători.
Aventura de a cumpăra prima casă este una
dintre cele mai interesante experiențe. Din
păcate, de multe ori, ea este și una dintre
cele mai descurajante. Între un lexicon de
termeni noi și un atac violent de informații
online, procesul cumpărării unei case este
copleșitor pentru prima dată. Întâi respirați
adânc. Apoi urmați acești pași și veți fi pe
poteca corectă în procesul de cumpărare a
primei case:
1.
Porniți prin a căuta un agent
imobiliar profesionist. Veți avea nevoie
de o persoană bine informată, de
încredere,confidentă și onestă, care să
vă reprezinte și să acționeze în interesul
d-voastră. Întrebați prietenii și membri
familiei sau faceți căutări online. Discutați
cu cel puțin 3 agenți imobiliari înainte de a
alege să colaborați cu cineva.
2.
Aflați cât vă puteți permite.Înainte
de a începe căutarea propriu-zisă a caselor
oferite spre vânzare, trebuie să aflați cât vă
puteți permite să plătiți pentru o casă și,
mai important, cât de confortabili veți fi
cu suma pe care sunteți dispuși s-o plătiți.
Sunt multe cheltuieli neprevăzute ce apar

Adrian Florea

în momentul în care deveniți proprietar, așa
încât nu vă hazardați să cheltuiți până la
ultimul dolar din cont. Un agent imobiliar
profesionist vă poate călăuzi spre un
mortgage broker la rândul lui profesionist.
Cu ajutorul celui din urmă veți putea stabili
cu exactitate în ce ape financiare vă scăldați.
Atunci când solicitați un credit bancar,
instituția financiară ține cont de 4 factori,
iar în funcție de aceștia vă precalifică pentru
o anumită sumă. Plastic privind lucrurile,
banca vede acești factori ca pe o masă cu 4
picioare (vorba unui bun prieten de-al meu,
mortgage broker): venitul familiei (incomeul), avansul (down payment-ul), creditul
(credit score) și proprietatea ce urmează
a fi cumpărată. De primele 3 “picioare”
ale mesei se ocupă mortgage broker-ul,
al patrulea rămânând în sarcina noastră, a
agenților imobiliari. Când știți pentru ce
sumă va calificați vă va fi mult mai ușor să
prospectați piața imobiliară și în funcție de
dorințele d-voastră cât și de ceea ce oferă
marketul în momentul respectiv, puteți
începe căutările.
3.
Alegeți-vă zonele în care vă doriți
să vă cumpărați prima casă.Ajungerea la un
numitor comun în ceea ce privește locația
este un foarte important punct de pornire
inainte de a începe căutarea priopriu-zisă.
Școala copiilor poate deveni de multe ori
o prioritate. Apoi distanța față de locul de
muncă, de autostradă etc. Va trebui să faceți

și compromisuri, să mai reduceți poate din
pretenții. Piața imobiliară în momentul
de față este foarte vie și acerbă. Agentul
d-voastră imobiliar vă poate da sfaturi utile
în acest sens și vă poate ajuta săluați o
decizie bună.
4.
Alegeți ceea ce este imperativ
necesar. Când vă gândiți la casa pe care
doriți s-o cumpărați, vă rog să aveți o
privire onestă asupra ceea ce aveți neapărată
nevoie și ceea ce v-ați dori. Sau altfel spus,
între ceea ce vă permiteți și ceea ce visați că
v-ar place la o casă. Sigur că sunt o mulțime
de lucruri pe care ni le-am dori pentru
casa noastră de vis dar fiți realiști și faceți
diferența dintre ceea ce ar fi frumos să aibă
casa mea și ceea ce trebuie să aibă casa
mea. Ca un mic exemplu, trebuie să aibă
un garaj (mă gândesc eu) dar ar fi frumos
dacă ar avea 3 garaje (unul pentru mașina
mea, alta pentru cea a soției iar al treilea
pentru o barcă cu motor). Trei dormitoare
și două băi ar fi suficiente dar dacă ar avea
5 dormitoare și 5 băi ar fi de vis. Exemplele
ar putea continua.
5.
Urmăriți zilnic listingurile trimise
online de agentul d-voastră imobiliar.
Odată ce știți la ce sumă sunteți calificați
și ați căzut de acord asupra cartierelor și
cerințelor minime cerute de casa pe care o
doriți, agentul imobiliar vă generează din
sistemul lui intern de MLS, un auto-email
cu toate listingurile care apar conform

criteriilor stabilite. Acest auto-email ce vă
parvine zilnic pe emailul d-voastră personal
este foarte important de urmărit și studiat.
Acolo veți găsi casele listate la prețurile
care vă convin, puteți vedea pozele,
materialele video atașate, detalii referitoare
la îmbunătățirile interioare, suprafețe, taxe
ș.a.m.d. Puteți face notițe online în dreptul
fiecărui listing. Agentul d-voastră le vede
și vă răspunde prin alte notițe sau vă sună
pentru a vă da mai multe lămuriri.
O bună colaborare cu agentul imobiliar și
mortgage broker-ul duce la achiziționarea
într-un timp scurt, fără stress și fără
surprize, a casei de care aveți nevoie. Așa
cum am menționat într-unul din articolele
precedente, surprizele din domeniul
imobiliar se află întotdeauna pe tărâmul
negativității. Nu veți întâlni surprize
pozitive în real estate așa că feriți-vă de ele!
Pentru sfaturi suplimentare, statistici,
analize comparative de market, informații de
orice fel din domeniul imobiliar (rezidențial
sau comercial) sau dacă doriți să apelați la
serviciile mele, mă puteți contacta pe mobil
la nr. 519-722-2545 sau la office: 519-7447133. E-mailul meu este adrianflorea3@
gmail.com. Sunt al d-voastră Adrian Florea
- A Realtor – A Drone – A Home și vă stau
oricând la dispoziție cu mare plăcere ca să
ne ocupăm de-o casă.
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PETRECERE ROMÂNEASCĂ
12 mai 2018

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener.
Cu mici și ceafă la grătar, muzică live și dans.
Invităm toți membrii comunității românești
pentru a fi împreună într-o seară cu multă
voie bună la o Petrecere Românească,
organizată cu ocazia redeschiderii
Centrului Cultural Român Banatul după
renovările ce au avut loc în ultimile luni.

Spectacol cu participarea grupurilor
de dans: Hi Trend, A.R.O.Y. Kitchener,
Doina din Hamilton și ARTA.

SÂMBĂTĂ, 12 MAI, de la 4:00pm la
11:00pm, la adresa 2150 Bleams Road,
Kitchener.

Atmosfera de dans și voie bună va fi
întreținută de D.J. Chica.

Muzică românească live cu formația
TERRA din Toronto.

Intrarea: $10/persoană și $5/copii (între
6 și 12 ani). Sub 6 ani, intrarea gratuită
(fără loc la masă). Veți putea cumpăra
mâncare și băuturi alcoolice si nonalcoolice din sală. Pentru rezervări bilete
lăsați mesaj la (519) 745-5951 sau
trimiteți e-mail la
sf.ioankitchener@gmail.com.

Nutriţie & Sănătate
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

De ce antibioticele nu pot trata infecțiile virale?
Probabil că ați auzit de rezistența la
antibiotice, un fenomen despre care
Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) a atras atenția în repetate
rânduri. Aceasta deoarece utilizarea
excesivă şi incorectă a antibioticelor
accelerează apariţia şi răspândirea
bacteriilor rezistente la tratament.
Pericolul pentru sănătatea publică este
deci unul foarte mare. Pentru a înțelege
cum acționează aceste medicamente
și de ce nu pot fi eficace în tratarea
infecțiilor virale, câteva precizări
necesare despre microbi, viruși,
bacterii, termeni folosiți adesea fără o
bună înțelegere a lor.
MICROBII
Un organism viu de dimensiuni extrem
de mici, vizibil doar sub microscop,
se numește un microorganism sau un
microb. Microbii pot fi viruși, bacterii,
ciuperci.
BACTERIILE
Bacteriile sunt microorganisme mai mici
de 500 de microni (o milionime dintrun
metru) formate dintr-o singură celulă cu
un nucleu. Ele se găsesc din plin în aer,
în sol și în apă, iar marea majoritate,
99%, sunt considerate benefice pentru
oameni sau cel puțin inofensive. Un
foarte mic procent de bacterii este
deci nociv pentru organismul uman, ca
de exemplu streptococul sau E. coli.
Bacteriile se reproduc prin diviziune,
fiecare dând naștere la două bacterii
identice. Bacteriile sunt practic unități
complete și autonome din punctul de
vedere al reproducerii și pot supraviețui
în aproape orice mediu de pe pământ.
VIRUȘII
Virușii
sunt
cele
mai
mici
microorganisme infecțioase cunoscute.
Ei nu se pot multiplica decât după ce
au pătruns în celulele unei alte ființe

vii, însă pot rămâne în stare latentă
timp de mii de ani până intră în contact
cu o gazdă. Există cercetători care
consideră că virușii nu sunt organisme
vii, deoarece nu au metabolism și deci
sunt incapabili să producă energie
pentru a se reproduce. De aceea
îi vedem adesea definiți ca fiind la
frontiera dintre materia inertă și materia
vie. Viruși se reproduc așadar utilizând
metabolismul celulelor vii pe care le
infectează, i.e. înlocuind comenzile
ADN-ului sau ARN-ului original al
celulei cu propriile instrucțiuni genetice,
care presupun, de cele mai multe ori,
producerea a cât mai multor copii ale
virusului. În vreme ce bacteriile sunt,
în marea lor majoritate, benefice sau
inofensive pentru oameni, virușii nu au
niciun scop benefic pentru organism.
ANTIBIOTICELE, BACTERIILE ȘI
VIRUȘII
Antibioticul este un compus chimic
creat pentru a distruge bacterii, rolul
său fiind acela de a stopa reproducerea
acestora. Există antibiotice care
blochează metabolismul bacteriilor,
lăsând sistemul imunitar să le distrugă,
şi antibiotice care au scopul de a ucide
bacteriile. Antibioticele nu acţionează
însă asupra virușilor. Una din diferențele
majore dintre bacterii și viruși este
metoda de reproducere, aceștia din
urmă fiind în esență un lanţ de ADN
ori ARN, fără metabolism propriu,
incapabil să se reproducă în absența
unei gazde vii. La un virus nu este
deci nimic de distrus din perspectiva
unui antibiotic. Boli mai des întâlnite
şi care sunt de natură bacteriană sunt
otita, pneumonia şi meningita. Rețineți
însă că cele mai mari probleme în
cazul infecțiilor frecvente ale tractului
respirator și durerilor de gât sunt
cauzate de viruși, nu de bacterii.
Antibioticele sunt inutile în aceste

cazuri, luarea lor putând afecta atât
sănătatea individului cât și cea publică,
prin faptul că bacteriile pot deveni astfel
mai rezistente la tratament.
Iar una dintre problemele extrem de
serioase cu care se confruntă omenirea
este creşterea rezistenței bacteriilor la
antibioticele existente.
ERA POST-ANTIBIOTICE
Experții au avertizat în mod constant
că omenirea se află în pragul unei
ere „post-antibiotice”, în care anumite
infecții nu vor mai putea fi tratate cu
medicamentele existente în acest
moment. OMS a redactat o listă a
bacteriilor rezistente la antibiotice care
prezintă cea mai mare amenințare
pentru umanitate, din care fac parte
Acinetobacter, probabil cea mai
rezistentă bacterie în acest moment, și
Enterobacteriaceae care afectează în
principiu sistemul digestiv şi excretor și
care are o mare rezistenţă la penicilină.
TRATAMENTUL INFECIILOR VIRALE
Mulți se vor mira să afle că în multe
cazuri tratamentul infecțiilor virale nu
presupune aplicarea vreunui tratament.
Se pot trata însă simptomele, ca în
cazul gripei, boala urmându-și cursul
până când organismul se poate apăra
singur. Există și medicamente antivirale
împotriva unor viruși precum cel care
declanșează zona zoster sau împotriva
HIV, virusul cauzator de SIDA. Cel mai
bun tratament este însă cel preventiv și
constă în vaccinare atunci când există
un vaccin, ca în cazul rujeolei, rubeolei
sau poliomielitei, boli numite, din acest
motiv, imunizante.
RISCURILE UTILIZĂRII EXCESIVE A
ANTIBIOTICELOR
Pe lângă rezistența bacteriilor există și
alte consecințe ale abuzului de
antibiotice:

■ Dezvoltarea unui cancer de sân. În
urma unor studii cu o durată de 17
ani, s-a demonstrat că femeile care au
folosit antibiotice mai mult de 500 de zile
au manifestat risc dublu de a dezvolta
cancer de sân: procentul a crescut cu
100% (Sursa: sfatulmedicului.ro).
■ Afecțiuni digestive și boli de colon. Pe
lângă bacteriile pentru care a fost luat,
antibioticul poate ucide şi bacteriile
bune din organism, utile funcției
digestive. De aceea în perioada folosirii
unui antibiotic pot apărea grețuri,
dureri de stomac, diaree, urticarie etc.
Mai mult, distrugând aceste bacterii
bune antibioticele pot provoca o boală
severă, inflamatorie a colonului, numită
colita cu C difficile, o bacterie care
trăiește în mod normal în intestin și
care cauzează probleme doar atunci
când se multiplică în mod excesiv și nu
poate fi controlată de bacteriile bune.
■ Perturbarea sistemului imunitar.
Rolul florei intestinale este decisiv nu
doar în procesul digestiv şi al asimilării
nutrienţilor, ci şi în protecția întregului
organism. Această funcţie de apărare
se datorează faptului că 70% din
sistemul imunitar este reprezentat de
tractul digestiv. Prin folosirea în mod
constant sau excesivă a antibioticelor,
această funcție de apărare este
perturbată. Alături de predispoziția
pentru dezvoltarea de boli cronice
degenerative, abuzul poate determina
și riscul declanșării unor boli autoimune,
boli în cazul cărora sistemul imunitar
devine confuz și atacă unul sau mai
multe tipuri de țesuturi sau organe din
corp.
ACCENT MONTREAL
Acest articol a fost revizuit de dr.
Alexandru Nicolescu-Zinca, șef la
Clinique Réseau Diamant.

TORONTO

Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe” - Toronto
Mesaj de la HRAM 2018

HRISTOS A ÎNVIAT !
Anul acesta, la sărbătoarea
Hramului Bisericii, Sâmbătă 21
Aprilie şi Duminică 22 Aprilie 2018,
am avut în mijlocul nostru şi pe
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
NATHANIEL. Am petrecut zile
frumoase de rugăciune şi bucurie
de Hram, de Binecuvântare de la
Dumnezeu pentru cei 64 de ani de
existenţă a Bisericii şi Comunităţii
Româneşti din Toronto care
poartă numele Marelui Mucenic
GHEORGHE.
Sâmbătă seara la Vecernie, sub
razele soarelui care luminau
prin ferestrele bisericii, în timpul
imnului “Lumina lină”, parca
cerul s-a unit cu pământul şi
sufletele celor prezenţi la slujbă
s-au umplut de linişte divină, prin
Binecuvântarea lui Hristos cel
Înviat, în urma rugăciunilor înălţate
de soborul de preoţi care au slujit
cu Arhiepiscopul Nathaniel şi cu
mine al vostru slujitor preotul paroh
Ioan Bunea. Mulţumim preoţilor
slujitori prezenţi sâmbătă seara:
Pr. Florian Ene, Pr. Stefan Morariu,
Pr. Antonel Dumitru, Pr. Gheorghe
Tiu, Pr. Eugen Revencu, Pr. Vasile
Aileni, Pr. Dan Chirtu, Pr. Orlando
Geoane venit în vizită de la parohia
Valea Plopilor de lângă Bucureşti.
A urmat apoi o Masă Frăţească
de Hram în Sala “Dacia”, pregătită
de membre ale Comitetului
Doamnelor
sub
îndrumarea
neobositei preşedinte Simona
Andrei.
După
poezia
compusă
şi
interpretată de domnul Alexandru
Tomescu
“În
întâmpinarea
Ierarhului”, programul studenţilor
de la Clasa Mare a Şcolii
Duminicale
sub
îndrumarea
profesorilor Cristian Zamrii şi
Eliza Ghinea, ajutaţi de Cristina
Teoderascu şi Melania Puşcaş,
au delectat întreaga audienţă
cu cântece şi poezii dedicate
Hramului Bisericii.
Corala Bisericii condusă de domnul
profesor Nicolae Chirilă a adus
linişte în suflete prin pricesnele
interpretate cu credinţă şi măestrie.
Bucuria sărbătoririi Hramului a
continuat a doua zi, duminica, cu
săvârşirea Sfintei Liturghi de către
Arhiepiscopul Nathaniel ajutat
de slujitorul vostru preotul paroh
Ioan Bunea şi părintele Orlando
Geonea.
La Masa Festivă de Hram
care a urmat, pe lângă Înaltul
Ierarh, preoţii slujitori, membrii
organizaţiilor auxiliare ale bisericii
şi credincioşii care au umplut la
maxim Sala “Dacia” (cerem iertare
celor ce nu au mai avut loc), a fost
prezent la masa oficiala şi domnul

Consul Daniel Ene cu soţia şi fiica.
A avut loc o altă prezentare, ca
şi sâmbătă seara, pregătită cu
imagini din arhiva bisericii de către
domnul Cristian Zamrii, urmată
de cântece şi poezii de la Clasa
Mică a Şcolii Duminicale pregătită
de doamna Alina Patra. Apoi s-au
cântat din nou pricesne şi cântece
religioase dedicate Hramului şi
Arhiepiscopului Nathaniel, a carei
zi onomastică (duminică a fost şi
ziua Sf. Nathaniel) s-a marcat şi
printr-un tort special cu dedicaţie,
cei prezenţi cântând cu bucurie
“Mulţi ani trăiască!” Înaltului
Ierarh şi purtătorilor numelui Sf.
Gheorghe.
Masa Festivă, ca şi cea de
sâmbătă seara,
cu bucate
deosebit de gustoase au fost
pregătite şi servite cu dedicaţie şi
trudă, de Simona Andrei, Crenguta
Dalea, Gina Barna, Ana Popovici,
Andronica
Andrei,
Elisabeta
Raznovan, Lacramioara Haba,
Stela Istoc, Floarea Petcu, Doina
Batu, ajutate de Adrian Andrei, Ilie
Andrei, Florin Tibu, Marius Scubi,
Marius Tertan, familia Tudose si
Dumitru Doncev.
Mulţumim în mod deosebit şi
tuturor celor ce au făcut donaţii de
Hramul Bisericii.
Preşedintele Consiliului Parohial
Cristian Mates şi Vicepreşedintele
Marius Bangala, ca întotdeauna
neobosiţi, alături de ceilalţi membri,
au împodobit Biserica şi Sala
“Dacia”, sărbătoarea Hramului
desfăşurându-se cu eleganţă şi
succes spre mulţumirea tuturor şi
Slava lui Dumnezeu.
Domnul Consul Daniel Ene a
adresat cuvinte de apreciere a
activităţii desfăşurate de-a lungul
anilor de Biserica noastră, atât
pe plan religios, cât şi cultural şi
comunitar prin promovarea culturii
şi tradiţiilor strămoşeşti.
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
Nathaniel, în cuvântul său de
încheiere a adresat cuvinte de
apreciere şi felicitare pentru
înfrumuseţarea Bisericii, ordinea
şi buna organizare, mulţumind
tuturor celor ce s-au străduit
să organizeze aşa de frumos
sărbătorirea Hramului.
Luni 23 Aprilie, am slujit din nou
Utrenia şi Sf. Liturghie încheind
zilele de prăznuire de Hram.
Multumesc din suflet tuturor
celor ce au ajutat şi participat la
Sărbătoarea Hramului Bisericii
noastre.
Preot Ioan Bunea
Toronto

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food

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.
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TORONTO
Dragi români din Toronto, GTA și Niagara,
Minunații copii din ansamblul artistic ANDANTINO
din București-România, au un “obicei” tare
frumos, ce este primit cu bucurie în toată lumea:
în fiecare an merg în turnee de spectacole într-o
altă țară, să ducă vestea PRIETENIEI.După ce
au cântat și s-au plimbat până acum, în peste 20
de țări din trei continente (Europa, Africa și Asia)
urmează cel de-al IV-lea continent, cel American,
aici la noi, în frumoasa și ospitaliera CANADA.
Aici vor susține CONCERTE absolut GRATUIT
pentru românii din diaspora. Îi veți putea vedea la
“lucru”, îi veți putea onora cu prezența voastră și
aplauda la : TORONTO, OAKVILLE şi NIAGARA
(n.r. vom reveni cu amănunte legate de adresele
locațiilor și orele când vor avea loc aceste
concerte, dar mai aproape de eveniment).
Mulțumim în avans copiilor și profesorilor lor
Mihaela și Ștefan IORDACHE, pentru faptul că
s-au gândit să aducă PRIETENIA și aici la noi,
peste ocean.
Mulțumim sponsorilor, care fac posibile plimbările
copiilor în Toronto, Oakville și Niagara (și în alte
puncte de interes turistic):

ANDANTINO
MICII AMBASADORI AI PRIETENIEI
vor fi în Toronto în August 2018

Domnului Dr. Radu Elias – Dentistry Professional
Cor Dr / Doctor in Dental Surgery
Domnului Cosmin Ardelean - York Reno Pro
Domnului Nicolae Zorzoman – ZoZZo
Development
Menționăm că aceste turnee nu sunt ușoare,
având în vedere că sunt susținute din banii
proprii ai părinților copiilor și ai celor doi inimoși
profesori, care au plătit cazarea și transportul
copiilor din România în Canada).
Vă anunțăm și totodată vă rugăm pe această
cale, dacă știți companii dornice să susțină
prin sponsorizare un așa valoros ansamblu
artistic, ce face cinste României și Europei, că în
îndeplinirea acestui nobil scop, mai avem nevoie
de susținere financiară.
Mulțumim organizatorilor din Toronto (Rainbow
Children’s Club – Nathalie Gheorghiu), celor din
Oakville (Vorbesc Româneşte), celor din Niagara
(Romanian Community of Niagara – Ruxandra
Nicolescu) și în avans copiilor care vor participa
împreună cu ANDANTINO, la tabăra din August,
organizată de Clubul de copii mai sus menționat.
Momente din activitatea Ansamblului Artistic de
copii ANDANTINO din București – ROMÂNIA,
găsiți pe www.andantino.ro ; youtube, la rubricile:
andantino turnee; andantino spectacole, sau pe
fb/andantino4you.

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, excesul şi
imprudenţa îţi pot cauza neplăceri.
Dragoste: Conjuncţia dintre Venus şi
stăpânul zodiei tale, Marte, îţi da mult
farmec şi îţi accentuează predispoziţiile
amoroase. Financiar: Situaţia financiară
rămâne staţionară.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sensibilităţi în zona capului şi
predispoziţie spre lovituri. Dragoste: Vei
avea momente tensionate și contradictorii
alături de partenerul de viaţă. Financiar:
Nu stai prea bine cu banii şi eşti predispus
la pierderi financiare. Posibilă excrocherie
sau fraudă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu ar fi mai bine să ceri un
sfat specializat care să-ţi alunge teama
din suflet? Dragoste: Unde e toleranţa,
diplomaţia şi amabilitatea cu care reuşeşti
întotdeauna să te faci iubit? Financiar:
Treci printr-un moment mai stresant şi
trebuie să depui un efort serios ca să faci
faţă situaţiei.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi faci mişcare
multă, ceea ce îţi asigură o sănătate de
invidiat. Dragoste: Chiar şi relaţiile vechi,
„consacrate”, pot intra într-un blocaj
comunicațional. Financiar: Stabileşti
contacte utile, afli informaţii interesante şi
atragi banii.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă ai cumva un deficit mineral,
acesta s-ar putea agrava, conducând la
spasme sau crampe. Dragoste: În ciuda
atmosferei destul de încărcate, îţi păstrezi
înclinaţiile visătoare şi romantice.
Financiar: Ar fi bine să încerci să îţi
drămuieşti banii şi să achiziţionezi numai
lucruri absolut necesare.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii prudent deoarece poţi avea
probleme cu gâtul sau cu căile respiratorii
superioare. Dragoste: Trăieşti momente
de emoţie, de surescitare, arzi ca o flacără
pentru persoana iubită. Financiar: Poţi
rezolva totul cu brio, dar cu o condiţie:
să nu dai banii pe nimicuri. Mai mult ca
ricând, pruența e recomandată.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Un singur aspect cere mai
multă atenţie acum: regimul lichidelor
în organism. Dragoste: Este posibilă o
ruptură, un conflict sau alt eveniment mai
puțin plăcut. Financiar: Trebuie să înveţi
să mai tai din cheltuieli şi să te rezumi la
strictul necesar.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu
ficatul sau digestia, dar din fericire nu se
întrevede nimic grav. Dragoste: Dacă nu ai
pe cineva la suflet, acum ai toate şansele
să pui ochii pe o persoană care corespunde
criteriilor tale amoroase. Financiar: Eşti
OK, dar vrei şi mai mult.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer proaspăt,
primăvăratec, ceea ce demonstrează că eşti
sănătos şi în plină formă. Dragoste: Relaţia
cu partenerul de viaţă nu e în cea mai
strălucită fază. Posibile certuri din cele mai
banele motive. Financiar: Situaţia
financiară este staţionară.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu genunchii,
cu articulaţiile şi cu ligamentele. Dragoste:
E posibilă producerea unui eveniment
notabil sau cunoaşterea cuiva care va avea
un rol deosebit în viaţa ta. Financiar:
Stai relativ bine şi nu vei avea dificultăţi
financiare majore.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Jupiter în casa sănătăţii, nu ar
trebui să-ţi faci griji. Dragoste: Gelozia,
posesivitatea, teama permanentă de a nu fi
trădat ţi se cuibăresc în suflet. Financiar:
Este o perioadă activă şi prosperă, însă
trebuie să ai grijă, căci banii îţi pot scăpa
foarte uşor printre degete.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Vei fi excesiv de nervos şi ar fi
bine să te manifeşti cu prudenţă. Dragoste:
Mulţumeşte-te cu puţin, ca să fie linişte
acasă! Financiar: Eşti mulţumit că toate
revin la normal, încetul cu încetul. Intri
într-o perioadă dinamică, îţi iese bine tot
ce întreprinzi.

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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CANADA

CANADA | PIAȚA MUNCII

Cele mai căutate locuri de muncă din Canada
SIMONA POGONAT

Cu o rată a
șomajului
(în
decembrie
2017) la cel mai
scăzut nivel din
ultimii 40 de ani
și o economie
în plin avânt,
tendințe ce se
vor
menține
și în 2018, Canada se bucură de o
perioadă prosperă și stabilă. Pentru
cei care își caută un loc de muncă
vremurile sunt bune: oferta este mare,
în diverse domenii. Câteva joburi însă
sunt la mare preț în acest moment, iar
compania gigant de resurse umane
Randstad le-a trecut în revistă pe
primele zece.
MUNCITOR (GENERAL LABOURER/
MANOEUVRE GÉNÉRAL)
Aceasta este cea mai căutată meserie
în Canada la ora actuală. Muncitor
poate să însemne multe, de la lucru
în sectorul manufacturier, la logistică,
de la munca la bandă într-o fabrică, la
cea într-un depozit, deplasând marfă.
Este genul de muncă pe contract,
pentru care marile companii fac apel la
diverse agenții de plasament. Salariul
este în general orar și se poate situa
între 15.90$ și 18.39$ (salariul minim
variază între 10.85$/oră în Nova Scotia
și 15.00$/oră în Alberta - începând de
la 1 octombrie a.c.; în Quebec este de
11.25$/oră). Competențele variază și
ele, dar de obicei aceasta aceste genul
de muncă în care experiența valorează
mai mult decât educația.
Acesta este însă tipul de job cel mai
vulnerabil în fața automatizării. În
Canada tendința înlocuirii muncitorilor
cu roboți nu afectează deocamdată
aceste locuri de muncă, însă pe viitor
muncitorii specializați (sudori, mașiniști
etc.) vor fi cei pe care se va pune cel
mai mult preț.

REPREZENTANT DE VÂNZĂRI
(SALES REPRESENTATIVE/
REPRÉRENTANT DES VENTES)
Deloc surprinzător, aceasta este a
doua cea mai căutată meserie. Cele
mai multe businessuri vând ceva, fie
produse, fie servicii, iar în contextul
unei economii care merge bine, toate
aceste companii au nevoie de oameni
care să le ajute să facă cât mai multe
vânzări. Posturile de aceste gen sunt în
general la timp plin și sunt răsplătite cu
salarii bune: între 52,000$ și 62,000$
pe an, pentru nivelul de intrare.
CONTABIL (ACCOUNTANT/
COMPTABLE)
Fiecare companie are nevoie de cineva
care să gestioneze finanțele, să se
ocupe de taxe etc. Mai mult decât atât,
industria financiară canadiană este în
bună formă iar oferta pentru astfel de
locuri de muncă provine în mare parte
din acest sector, în special pentru
posturi de nivel mediu, al căror salariu
poate ajunge undeva între 63,000$ și
75,000$ anual.
MANAGER DE PROIECT ÎN
INGINERIE (ENGINEERING
PROJECT MANAGER/INGÉNIEUR
CHEF DE PROJET)
Cu guvernul federal care pompează
bani în proiecte de infrastructură și
sectorul imobiliar încă fierbinte în mai
multe piețe din interiorul țării, acest
tip de job - pentru care este nevoie
atât de competențe în crearea unui
obiect concret, cât și în gestionarea
unei echipe de lucrători - este la mare
căutare. Salariul poate urca între
74,000$ și 92,000$ pe an.
ANALIST DE AFACERI (BUSINESS
ANALYST/ANALYSTE D’AFFAIRES)
Cu tehnologia care progresează
constant, analiștii de afaceri, în
special cei cu o pregătire în domeniul
tehnologic, sunt la mare preț la ora

actuală. Ei sunt cei care asigură cea
mai eficientă utilizare a echipamentelor
unei companii și de aceea sunt și bine
plătiți: anual, remunerația lor poate
ajunge între 73,000$ și 87,000$.
REPREZENTANT SERVICII
CLIENȚI (CUSTOMER SERVICE
REPREZENTATIVE/REPRÉSENTANT
SERVICE A LA CLIENTÈLE)
Din nou, cum cele mai multe businessuri
vând ceva – produse sau servicii –
acestea au clienți, fie persoane fizice,
fie alte companii, și deci și nevoia de
oameni pentru ca relațiile cu aceste
clienți să fie armonioase. Nu este
nevoie de o diplomă universitară pentru
acest tip de job și în general experiența
într-un call centre este suficientă, însă
persoanele familiare cu programul
de gestionare a relațiilor cu clienții
(customer relationship management
software) au un net avantaj pe piața
muncii. Salariul poate varia între
37,000$ și 43,000$ pe an.
MANAGER DE PROIECT ÎN IT (IT
PROJECT MANAGER/CHARGÉ DE
PROJET EN INFORMATIQUE)
Informaticienii care au și abilități în
a lucra cu oamenii sunt cei căutați
pentru astfel de posturi, ce necesită
gestionarea mai multor echipe dezvoltatori, analiști și tehnicieni - în
cadrul unor proiecte complexe de IT.
Este un job de nivel superior pentru
cei care lucrează în tehnologie, iar
salariile sunt pe măsură: de la 92,000$
la 114,000$.
MANAGER DE CONT (ACCOUNT
MANAGER/GESTIONNAIRE DE
COMPTE)
Un post de conducere în vânzări, cu
un salariu între 75,000$ și 92,000$,
care pe lângă experiență necesită și o
diplomă (în vreme ce ca reprezentant
de vânzări doar experiența este
suficientă).

INGINER DE SOFTWARE
(SOFTWARE ENGINEER/
INGÉNIEUR EN LOGICIEL)
În ziua de azi, software-urile sunt
peste tot: de la computere și telefoane
inteligente, la mașini și electrocasnice.
Practic, toate sectoarele, de la cel
bancar la cel public trecând evident
prin cel al tehnologiei, au nevoie de
software-uri. Nu e deci surprinzător că
cei care le dezvoltă sunt foarte căutați
pe piața muncii. Pentru un astfel
de post o diplomă obținută într-un
domeniu tehnic este necesară. Salariile
se situează între 83,000$ și 99,000$
pentru poziții la nivel mediu.
ȘOFER PE STIVUITOR (FORKLIFT
OPERATOR/OPÉRATEUR DE
CHARIOT ÉLÉVATEUR)
Canadienii sunt în trend: din ce în ce
mai mulți își fac cumpărăturile online,
lucru ce a determinat multe companii
să-și stocheze marfa în depozite uriașe,
de unde comenzile sunt expediate.
Stivuitoarele sunt de bază în asemenea
depozite pentru a deplasa mărfurile,
motiv pentru care este nevoie și de
persoane care să le conducă. Salariul
este pe oră și variază între 16.59$ și
19.42$. Ca și în cazul muncitorilor
nespecializați, șoferii pe stivuitoare
sunt vulnerabili în fața automatizării.
Dar, deși mulți anticipau împuținarea
până la eliminare a acestor joburi, ele
continuă să existe, ba chiar să nu dea
semne că vor dispărea prea curând.
O posibilă explicație ar fi legată de
costurile foarte mari asociate substituirii
computerelor în locul oamenilor –
pentru introducerea stivuitoarelor care
se conduc singure este nevoie de
reconfigurarea culoarelor unui depozit,
de exemplu.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com
www.accentmontreal.com

EMIL BALEA B.Sc.

mcarabas@gmail.com

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

pag.14 AGENDA ROMÂNEASCĂ

26 Aprilie * Nr.253

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

Concursul
Cel mai bun elev român
la a opta ediţie
Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la
invăţătură din comunitatea românească din Ontario.

-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.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită
de înscriere va fi 1 iunie 2018. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul
Agenda Românească. Elevii câştigători vor primi premiul pe scena SERBĂRII
CÂMPENEŞTI din 9 iunie 2018, din localitatea Drumbo.
Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com
Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

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

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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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
CAUT JOB

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI $25-$32
NECALIFICATI $15-$25
STUCCO $25-$30

Am experienţă în renovări interioare, în landscape şi peste
15 ani de experienţă ca eletrician.
Pentru info: Ghiţă 289-244-4148

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.

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener,
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine,
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la:

Contactati-ne la:
angajamtoronto@gmail.com

Croitorie PAVEL JURCĂ

LD

SO

LD

SO

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

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

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

curse Canada- USA, plata 50 centi curse peste 1000
mile (dus/intors), 60 centi pentru curse intre 600-1000
mile (dus/intors) si 70 centi pentru curse pana in 600
mile (dus/intors). Contact; 716.560.0811 Marius

SO

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

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

Angajez AZ driver cu experienta pentru

LD

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
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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

519.745.9695 sau 226.339.2076

- 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

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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

THIS MONTH SPECIAL

2010 Kia Soul 4u,
Safety, E-test, Very
well
mentained,
Very clean, No rust,
Power
windows
doors
mirrors
sunroof,
Tinted
windows, Aluminium
rims,
Premium
brakes, 127000Km,
5999$

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2012 Ford Focus
2010 Kia Soul
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2010 Kia Forte
2007 Honda Civic

519.781.2929

PSALMUL 50, AL PAŞTELUI

De ai curaj oglinzii să-i țintui nălucirea,
Vei fi din nou copilul la Pruncul Sfânt dând pâine.
Ce pasăre măiastră să-mi prindă nevedirea,
Când ploii de trei zile îi urlu ca un câine?
Stă noaptea ca o târfă, amar de fiere vinu-i!
Îl bei de unul singur sub apăsări de Lorca.
Vibrează-n toate frica, pe cine să învinui?
În rumeguș - copacii, și-n loc de nard- mahorca!

Cum să-Ți aduc la denii din Poe doar nevermore-ul,
Și-un ‘’mergi la cer’’? Se poate? Totală-i despărțirea?
Ia-mi ochii, trupul, mintea, dar lasă-Mi numai zborul,
Cum doar din iad se vede ce-naltă Ți-e iubirea!
Renunță la icoana Străinului ce bate,
Măcar de Paște, intră prin ușile-ncuiate!

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

