
Canadienii NU 
vor avea nevoie 
de viză pentru a 
merge în Europa

E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa, Newmarket, Aurora, Hamilton,Brantford,Milton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, London, Windsor, Ottawa, Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 17 martie - Duminica Ortodoxiei * Duminică 24 martie - Înainteprăznuirea Bunei Vestiri * Luni 25 martie - Buna Vestire (Blagoveştenia) *

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
28 Martie 2019

Anul XII - Nr.271
14 Martie 2019

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

Stomatologie generala pentru adulti si copii. 
Oferim intreaga gama de servicii dentare: 
diagnostic si tratatment complet, plombe 
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays, 
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv 
pe implanturi), tratament orthodontic, 
tratamente de canal, etc. Urgente si 
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru 

programare la 519-578-9670.

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,
Kitchener, Suite #206
Dr.Paul Sofrone

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri. 

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760
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AU ÎNCEPUT 
ÎNSCRIERILE 

PENTRU 
TABERELE 
DE VARĂ 

(DE LIMBĂ 
ROMÂNĂ)

paginile 3 şi 5



AGENDA ROMÂNEASCĂ 14 Martie * Nr.271pag.2

Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

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

adrianflorea3@gmail.com

ROM-CAR is looking to
HIRE A MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

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!

Permis de
sport-armă Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Astăzi aș vreasă re-vorbim puțin 
despre naționalism, acea pornire, 
sau nevoie de a ne identifica, uneori 
zgomotos cu locul de baștină, sau cu 
cel adoptiv. Sîntem români, că vrem 
sau nu vrem, că o arătăm sau ba, nu 
ne ia nimeni calitatea, sau povara 
asta și dacă ne-am găsi în jungla 
Amazonului. Mă refer acum mai 
mult la noi, românii pribegi, plecați 
cei mai mulți de voie. Am lăsat o țară 
în urmă pentru o alta mai normală. 
Și deși sîntem la un ocean și ceva 
distanță, tot ne doare sufletul să 
vedem că cei rămăși acasă sînt încă la 
mîna unor profitori, semianalfabeți 
pentru care banul și puterea 
contează mai mult decît binele 
țării. Refrenul cu care aceștia cîștigă 
voturile credulilor este de cele mai 
multe ori acompaniat de trompetele 
naționalismului. Să nu confundăm 
naționalismul cu patriotismul.
Naționalismul musai trebuie să aibă 
un dușman, un potențial invadator. 

Chiar și pe vremea ceusescului, cînd 
nimeni nu avea treabă cu granițele 
noastre, noi tot ne apăram țara. Deși 
habar n-aveam cu ce se mînca și ce 
era pe bune capitalismul, noi ne 
războiam cu acesta pe la mitinguri, 
pe la cenacluri, pe la ședințe de utece 
și de partid. Așa știam noi să ne 
apărăm țara de dușmanul invizibil. 
În timp, acest dușman a prins contur, 
și, în ziua de azi, pentru că trebuia 
să poarte un nume, i s-a spus Soros. 
El e sursa necazurilor noastre, 
el trasează noi frontiere pe harta 
mapamondului, el dirijează hoardele 
de imigranți invadatori și inventează 
vaccinuri care controlează populația 
planetei. Lăsînd gluma, ironia și pe 
Soros la o parte, să nu uităm că în luna 
mai românii vor da un nou examen: 
alegerile euro-parlamentare. Vom 
vedea cît de maturi, sau nu sînt ai 
noștri ca brazii.

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12pm, marţi la 10pm, joi la 7am, vineri la 4am.

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

Trompetele 
răsună

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Jerry Seinfeld spunea ca oamenii fac 
sport la sala ca sa fie în forma şi ca sa se 
poata duce cu fruntea sus la sala. Acum 
15 ani, am fost prima data la sala şi 
nu mi-a mai trebuit multa vreme acest 
experiment. Pe covorul de culoarea 
sfeclei erau numai vrabiuţe sexy, ma 
întrebam în mintea mea ce cauta ele 
acolo. Dar când am vazut şi vrabioii 
de pe aparatele de fitness, mi-am dat 
seama ce cautau.
Eu eram din alt film, adica din alta sala. 
La mijlocul şedinţei de aerobic (apropo, 
ce minte de torţionar a inventat şedinţa 
de aerobic de 50 de minute?), eram 
lipita de un perete ales la întâmplare, 
ajunsesem ca un lambriu un pic mai 
pufos. Suflam ca şi cum avusesem scoci 
pe nas şi pe gura cinci minute, eram în 
pragul şi-n dragul morţii clinice.
N-am mai revenit acolo, nu atât de 
groaza ca am sa fac infarct la gimnastica 
şi-or sa ma dea la ştiri şi afla mama, cât 
din cauza unui aspect interesant: la sala 
vin mai ales oamenii care nu au nevoie 
de sala. Noi, oamenii care avem nevoie 
de exerciţii la sala, ar trebui sa avem 

sali separate.
Dincolo de asta, experienţa la sala e 
sublima, chiar daca mie-mi lipseşte cu 
desavârşire, ca sa parafrazez clasicii. 
Odata, în Canada, într-o dimineaţa 
îngheţata de iunie, am fost la sala (ma 
temeam ca ma paraseşte iubitul meu 
de-atunci pentru una mai tonifiata), 
şi am încalecat primul aparat liber, 
un stepper. Am pedalat cam cât ţine o 
pauza de publicitate. Pe urma, urechile, 
narile şi gâtlejul mi s-au astupat cu ceva 
ce cred ca era oboseala sau moarte, nu 
sunt sigura.
Alaturi de mine, cineva mişca dubios 
de vioi, cred ca hârâitul stepper-ului sau 
m-a trezit din coma. Era un tataie de 88 
de ani care pedala ca la olimpiada. Eu, 
care n-am pedalat pâna acum decât la 
olimpiada naţionala de limbi straine, 
n-am înţeles nici pâna azi cum un 
barbat care îţi poate fi bunic în viaţa de 
zi cu zi poate lua aurul acolo unde tu nu 
poţi obţine nici bronzul, decât daca eşti 
undeva la soare.

Simona Catrina

Scriitori, poeti romani,
Bilblioteca publica din Kitchener (KPL) nu mai are colectie de cărţi în limba 
română. Biblioteca a scos din circulaţie toate cărţile româneşti şi acum ne 
străduim să obţinem fonduri. Se primesc donaţii de cărţi dar nu mai vechi de 5 
ani. Puteţi să ne donaţi câte 1-2 exemplare din opera dvs pentru cititorii români 
din Kitchener-Waterloo? Va mulţumim.
Paulina Popescu, Asociaţia ARTA din Kitchener

CĂRŢI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

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

Pretul unui aparat $170.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832 sau
           519-594-1712   Radu
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 
EM

IL
 B

A
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Fiind căsătorit, poate oferi unele 
avantaje financiare neaşteptate.
a. Beneficii de sănătate pentru 
angajaţi: dacă numai un soţ are 
acoperire de sănătate şi dentară, sau 
un soţ trebuie să plătească pentru 
planul său, şi unul nu, cel în situaţie 
mai avantajoasă, îl poate include şi 
pe celălalt în planul sau.
b.Asigurări: familiile se pot bucura 
de un alt avantaj financiar când 
folosesc o asigurare permanentă 
de viaţă, ca parte a unui “estate 
plan”. Spre exemplu: plata taxelor 
datorate în momentul decesului, 
printr-o singură asigurare “”joint-
last-to-die”
c. Divizarea venitului din punct 
de vedere al taxelor: soţul cu venit 
mai mare, poate transfera celuilalt 
cu scopul de a micşora taxele per 
total. De exemplu: soţii pot împărţi 
viitorul venit din pensie folosind 
“spousal RRSP”.Divizarea pensiei 
permite fiecărui soţ să transfere 50 
la suta din pensia eligibilă, celuilalt, 
pentru a reduce taxele per total. 
Având business-ul propriu, se pot 
reduce taxele per total, plătind 
salarii justificate membrilor de 
familie, care sânt în marje de taxare 
mai mici.
d. Spousal tax credit: este un 
beneficiu însemnat. Dacă unul din 
soţi nu lucrează, sau câştigă mai 
puţin decât minimul de bază, soţul 
cu un câştig mai mare, îşi poate 
reduce taxele prin acest credit.
e.Cheltuielile medicale eligibile, 
pentru ambii soţi, pot fi combinate 
şi deduse de cel cu venitul mai mic.

f. Donaţiile caritabile pot fi 
combinate pentru a beneficia de 
deduceri mai mari pentru donaţii 
peste $200.
Cea mai simplă cale de a vă asigura 
că beneficiaţi de toate aceste 
avantaje, este să aveţi formularele 
de taxe completate de acelaşi 
contabil.
Daca nu sânteţi căsătoriţi, dar într-o 
relaţie pe termen lung (“common-
law”), cele mai multe din aceste 
benficii se aplică şi în cazul dvs.
Income Tax Act(ITA) consideră 
două persoane ce au fost într-o 
relaţie conjugală pentru minim 12 
luni, sau care au un copil împreună, 
parteneri “common-law”.
În cele din urmă, asiguraţi-
vă că aţi reactualizat numirea 
beneficiarului(lor) pentru conturile 
“registered”( RRSPs, RRIFs and 
TFSAs, etc), pentru poliţele de 
asigurare şi planurile de pensie. 
Această desemnare este prioritară 
celei din testament.
 
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

Unele avantaje 
financiare ale … 

căsătoriei

KITCHENER

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga Beach, 
Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, Ottawa, 
Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, (max. 
6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid profesional 
şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau email la: 
plimbari2000@yahoo.com

Concursul cel mai bun elev 
roman la a noua editie

Concursul se adreseaza elevilor romani din clasele 1-12. Asociatia ARTA va oferi 
trei premii in valoare de $50 celor mai buni elevi la invatatura din comunitatea 
romaneasca, din orasele unde se distribuie ziarul Agenda romaneasca.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim sa evidentiam pe cei mai buni elevi la invatatura dintre 
tinerii nostri. Asteptam de la elevii romani o copie electronica dupa report cardul 
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei si o fotografie recenta. Data limita de 
inscriere va fi 1 iunie 2019. Fotografiile si eseurile vor fi publicate in ziarul local 
Agenda Romaneasca. Elevii vor fii premiati in mod festiv pe 8 iunie cu ocazia 
Serbarii Cimpenesti care va avea loc la Drumbo.

Pentru mai multe detalii si informatii va rog sa scrieti la Popescu.arta@rogers.com

TORONTO

Am început pregătirile pentru tabăra 
peste noapte (tabăra de Artă) de la Mono 
(organizată de Rainbow Children’s Club).
Şi cum era firesc, am deschis “cufărul” 
cu amintirile de anii trecuţi. Amintiri pe 
care le puteţi vedea şi dumneavoastră în 
aceste poze.
Drept pentru care vă anunţăm că în 
perioada 17 - 25 August vă aşteptăm în 
Tabăra de Arta de la Rainbow din vara 
lui 2019.

Temele de anul acesta sunt: Teatru, 
Chitara/Ukulele, Dans, Pictură şi 
Videoclip muzical.
Pentru detalii, sunaţi la 647-888-6262 
(Nathalie Gheorghiu) şi...dacă vreţi să 
aflaţi cum ne-am distrat în anii trecuti, 
intraţi pe Facebook: Rainbow Children’s 
Club, sau...întrebaţi copiii care au fost cu 
noi în tabără.
Vă mulţumim şi deschidem lista pre-
înscrierilor.

Tabăra de Arta de la Rainbow 
din vara lui 2019
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

TORONTO
Ghirlande de flori, in zeci de culori, 
in dar sa primesti, mamico
Ghirlande de flori si pe obrajori sa-ti 
punem pupici, mamico

Asta au fredonat copiii de la şcolile 
de limba română din Toronto, de la 
Secord şi West Glen, cu ocazie zilei 
de 8 Martie. Şi, împreună cu puiuţii 
lor, mămicile au făcut mărţişoare 
şi şi-au îmbrăţişat copiii şi au fost 
foarte, foarte emoţionate.
Asta ca să ştiţi că tare vă iubim, 
dragi mămici. La multi ani!!!

Nathalie

Ziua de 8 Martie
la şcolile Secord şi West Glen din Toronto
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Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru 
una din meseriile cerute în Canada, în una 
din Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

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

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

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

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

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

OAKVILLE

Înscrierile la Taberele de Vară Oakville 2019 se fac până în data de 31 martie a.c.
Perioadele de tabără sunt 8-12 iulie şi 22-26 iulie. 
Alte detalii pot fi gasite pe website-ul asociaţiei wwww.VorbescRomaneste.com .
Vă aşteptăm la 2 săptămâni de vacanţă cu activităţi diverse.

Octavian Nastase

Taberele de Vară - Artişti Români pentru 
Copii Români, organizate de

Vorbesc Româneşte, Oakville 2019
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

Articol Publicitar

Astăzi voi discuta 
despre probleme, 
ghinioane și 
tot ce-i mai rău 
în domeniul 
imobiliar. Natura 
umană este creată 
să pretindă și să 

ia totul de-a gata, gratis dacă se poate, 
dar dacă are de oferit ceva, să ceară mai 
mult decât face. Nici domeniul imobiliar 
nu face excepție de la această regulă. Să 
mă explic: multă lume consideră că poate 
să se descurce singură și nu are nevoie de 
agent imobiliar. Dar când totul se termină 
prost, regretă. Tardiv spun și eu, tardiv - 
spun și ei! Probleme de genul: crăpături în 
basement, un bloc trântit peste ceva timp 
în spatele back yard-ului, garaje atașate 
ilegal, fose septice necorespunzătoare, 
condo fără suficiente locuri de parcare, 
terenuri contaminate,apar mereu. Locuitorii 

Kitchenerului sigur au auzit în urmă cu 
citeva săptămâni de explozia unei case. 
N-a mai rămas aproape nimic din ea. Nu 
mă întrebați ce s-a întâmplat și cine a 
fost de vină acolo. N-am nici timpul, nici 
spațiul necesar pentru a despica firul în 
patru. Concluzia se distilează de la sine – 
vrei să nu ai probleme, angajează un agent 
imobiliar. Bun, hai să zicem că până aici 
v-am convins dar dacă mergem mai departe 
se ridică o altă dilemă. Cu cât să plătim acest 
agent? O fi el un profesionist dar și eu am 
muncit pentru grămada de bani ce trebuie 
s-o ofer la sfârșit sub forma comisionului. 
Așa că vrem unul care ne percepe cât mai 
puțin, chiar gratis, sau chiar să ne mai dea 
el dacă se poate. Oricum el vă dă – acces la 
informație, la timpul lui, la școala pe care a 
făcut-o, la experiența și flerul pe care le are. 
Și atunci de ce să nu-l alegem pe cel care ne 
pretinde o samă de nimic?
Doamnelor, cu d-voastră stau de vorbă 

acum, dacă faceți cumpărături la două 
magazine diferite și într-unul întâlniți rujuri 
de buze la $1 iar în altul la $10 pe care-l 
alegeți? Nici nu trebuie să-mi răspundeți, 
nu-i treaba mea. Dar să nu aveți pretenția ca 
în cazul în care-l alegeți pe cel de un dolar, 
să fie competitiv cu cel de $10, sau poate 
chiar mai bun. 
Domnilor, dacă doriți să vă cumpărați o 
mașină iar în primul parc auto întâlniți una 
de $5,000 iar alta de $50,000 iar în final vă 
decideți s-o alegeți pe cea de $5,000 că și 
ea are patru roți, un volan și un motor, să 
n-aveți pretenția de a fi la fel de calitativă ca 
cea scumpă. Aha, ați prins ideea. Sigur că și 
în domeniul imobiliar este la fel. Repet încă 
o dată: prețul reflectă calitatea. De ce susțin 
această teorie? Pentru că dacă ea n-ar fi 
valabilă atunci toți producătorii de mai sus 
care vând produse scumpe ar fi niște idioți. 
La fel se întâmplă și în sectorul serviciilor. 
Cel care cere mai mult, în primul rând știe de 

ce o face, iar în al doilea rând are cunoștință 
de competiția ieftină. Dar pentru el, nu 
este o competiție reală și nu se sperie. Din 
contră, cel ieftin și slab pregătit se gândește 
să lase ștacheta și mai jos pe când celălalt 
nu. Îmi aduc aminte de o propoziție ce mă 
enerva la culme pe când trăiam în România 
și mergeam pe la magazine să-mi cumpăr 
câte ceva. În cazul în care descopeream 
anumite neajunsuri sau defecte și ceream 
explicații, mi se răspundea sec și flegmatic: 
D-le, la prețul ăsta ce vrei?! Ei, eu cel 
puțin mai săturat de a face compromis cu 
calitatea, Dar voi?
Pentru sfaturi suplimentare, statistici, 
analize comparative de market, informații 
de orice fel din domeniul imobiliar 
(rezidențial sau comercial) sau dacă doriți 
să apelați la serviciile mele, mă puteți 
contacta pe mobil la nr. 519-722-2545 sau 
la office: 519-744-7133. E-mailul meu este 
adrianflorea3@gmail.com.

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea

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

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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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LONDON
Sâmbătă 9 martie 2019, românii din 
London (Ontario) au sărbătorit FEMEIA. 
La Clubul German din localitate, ei au  
avut un eveniment frumos organizat, 
cu distracţie, tombolă, momente vesele 
şi bună dispoziţie. Mâncarea a fost 
deosebit de gustoasă, prăjitura servită 
(SAVARINA) i-a îndulcit pe toţi cei 
prezenţi, iar muzica i-a ţinut pe ringul 
de dans până seara târziu.
Urmăriţi următoarele evenimente 
ale românilor din London, la adresa 
www.romanian-club-london.ca sau 
pe facebook la www.facebook.com/
ro.club.london.

Ziua Femeii - London, 9 martie 2019
Organizator: Romanian Club of London



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

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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KITCHENER
Vineri 8 martie 2019, asociaţia ARTA din Kitchener 
a organizat o petrecere deosebit de reuşită cu 
ocazia Zilei Femeii. Muzica deosebită cu Gilmar 
(muzică LIVE) şi DJ Constantin, a ţinut ringul de 
dans ocupat în permanenţă. Mâncarea oferită 
deosebit de gustoasa inclusă în preţul biletului, şi 
barul foarte bine asortat cu diferite băuturi (contra 
cost) au contribuit la atmosfera plăcută şi relaxantă 
creată de organizatori. Fiecare doamnă a primit la 
intrare o floare din partea asociaţiei ARTA.

Ziua Femeii
Asociaţia ARTA din Kitchener - 8 martie 2019
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Situația nu e tocmai perfectă, 
trebuie să iei măsuri: să mergi la medic 
și să-ţi controlezi mai bine stilul de viaţă. 
Dragoste: Dragostea cere sacrificii, însă 
tu nu eşti dispus să tolerezi orice de dragul 
celuilalt. Financiar: Material, şansa este 
de partea ta.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
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.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă te joci cu focul, te arzi. 
Excesele lasă urme asupra sănătăţii tale. 
Dragoste: Parcă ai iubi două persoane în 
acelaşi timp sau simţi ceva secret pentru 
o cu totul altă persoană decât partenerul 
oficial. Financiar: Eşti de lăudat pentru 
felul înţelept în care îţi gestionezi bugetul.

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: E rost 
de cadouri sau favoruri materiale.

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: Atenţie la bani, 
pentru că planează un oarecare risc peste 
afacerile tale.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viață 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: Banii se acumulează greu, 
resimţi din plin presiunea aşteptării.

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 te îngrijești. 
Dragoste: Perioadă norocoasă, primeşti 
din partea persoanei dragi multe dovezi 
de afecţiune şi dăruire. Financiar: Eşti 
nevoit să calculezi atent fiecare bănuţ.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Risc legat de contactul cu 
locurile aglomerate - unde e înghesuială 
şi lume pestriţă, sunt şi viruşi. Dragoste: 
Traversezi o perioadă 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 
așa cum trebuie. Financiar: Situaţia e 
bună, nu ai motive de îngrijorare.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: O problemă din trecut revine în
actualitate, atrăgând atenţia că nu te-ai 
ocupat de ea aşa cum trebuia. Dragoste: 
Iei taurul de coarne ca să aduci o 
schimbare în viaţa de cuplu. Financiar: Ai 
avea nevoie de mai mulți bani, dar nu prea 
ai de unde să-i primeşti.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Risc de hipertensiune, 
hiperglicemie, colesterol mărit. Dragoste: 
Dragostea nu trebuie lăsată în stand by. 
Dacă vrei ceva anume, spune! Financiar: 
Dacă ai de gând să întreprinzi ceva 
financiar la care te gândești demult, acum 
ar fi momentul.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Atenție mare la viroze! 
Dragoste:
Iei dragostea în glumă şi eşti atras de 
jocuri sentimentale, de aventuri şi flirturi. 
Financiar: Fii cu ochii în patru când vine 
vorba de bani, pentru că există riscul unei 
pierderi.

TORONTO

Pe data de 5 Aprilie, la Roy Thomson 
Hall, Zoltán Mága si orchestra 
sa Virtuosii din Budapesta, se va 
întoarce în Toronto pentru un concert 
inedit. Tot in luna Aprilie el va sustine 
concerte in Los Angeles, Washington 
si New York ( detalii la zoltanmaga.
com).
Chitaristul Jesse Cook va performa ca 
invitat numai la concertul din Toronto.
Orchestra sa este compusa din 
muzicieni care au studiat la Franz 
Liszt Academy of Music si sint renumiti 
pentru incredibila lor dexteritate si 
rapiditate uluitoare.

Artistul Zoltán Mága este violonist 
dar se distinge ca un adevarat artist 
“crossover”. Repertoriul sau este 
compus din muzica clasica, muzica 
folklorica maghiara, muzica pop si 
jazz. El a sustinut concerte pe cinci 
continente in aproape 100 de tari 
avind in audienta regi, presendinti, 
demnitari bisericesti, incintind cu 
muzica sa milioane de spectatori 
de toate virstele. El este un artist 
“crossover” in adevaratul sens al 
cuvintului deoarece interpreteaza cu 
o deosebita pasiune una dupa alta 
piese muzicale din repertoriul classic, 
folkloric, pop si jazz. El nu este 
numai un artist cu multa maiestrie 
dar este si un muzician care combina 
muzica contemporana cu muzica 
compozitorilor din trecut. Zoltan Maga 
si orchestra sa vor interpreta cintecul 
Ciocirlia de Grigoras Dinicu.

În timp ce este cunoscut pentru 
virtuozitatea sa pe scena, cariera lui 
Zoltán Mága este determinată si de 
dorința sa de a promova muzica și 
cultura Ungariei atât printre publicul 
de origine maghiara, cât și in alte 
comunitati internaționale. Zoltán 
Mága este ambasadorul tradițiilor 

culturale maghiare in întreaga lume și 
intareste imaginea pozitivă a țării sale 
natale.

La 1 Ianuarie 2009, a prezentat primul 
Concert de Anul Nou pe arena László 
Papp din Budapesta cu o audiență 
de peste 12.000 de persoane. Acest 
concert grandios are loc in fiecare 
an si este televizat in direct pe întreg 
teritoriul Ungariei dar și pe plan 
internațional.

Difuzarea concertului “Zoltán Mága: 
From Budapest with Love” produs 
pentru PBS a facut ca cel de-al 10-lea 
Concert de Anul Nou din Budapesta 
sa fie prezentat la televiziunea publică 
americană în 2018. Ca urmare, un 
al doilea PBS special a fost produs 
in Budapesta cu renumitul David 
Foster care a avut ca invitati Sheléa, 
Katharine McPhee, Aida și Fernando 
Varela.

Pentru efortul sau de promovare a 
traditiilor culturale maghiare, Zoltán 
Mága a primit titlul de Cetățean 
de Onoare al Budapestei, Ordinul 
de Merit al Crucii Cavalerilor din 
Republica Ungară și premiul Prima 
Primisima.

La fel cum orașul său natal Budapesta 
își ia numele din două comunități 
distincte de o parte și de alta a Dunării, 
performanțele lui Zoltán Mága îmbină 
culturi diferite intr-o muzica nouă 
și vibrantă, pastrind traditiile dar in 
acelasi timp creind traditii noi.
Biletele pentru concertul din 5 Aprilie 
la Roy Thomson Hall in Toronto sunt 
disponibile la roythomsonhall.com 
sau la numărul (416) 872-4255.

Articol scris de Stephanie Wright, 
Attila Glatz Concert Productions Inc.

Violonistul maghiar Zoltán 
Mága aduce muzica plina de 
viata si maiestrie in Toronto
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CANADA

Canadienii NU vor avea 
nevoie de viză pentru a 

merge în Europa

Începând cu anul 2021, pentru a 
călători în anumite țări din Uniunea 
Europeană, canadienii vor avea 
nevoie de o autorizație de călătorie 
numită ETIAS de la European Travel 
Information and Authorisation System. 
Dar, contrar a ceea ce s-a vehiculat 
în anumite publicații quebecheze și 
românești, aceasta nu este o viză.

În prezent, canadienii, alături de 
cetățenii altor 60 de state ale lumii, 
pot călători fără viză în spațiul 
Schengen, cu condiția ca șederea 
lor să nu depășească 90 de zile. Din 
2021, Uniunea Europeană a decis să 
introducă o cerință suplimentară pentru 
cetățenii acestor țări, o autorizație 
de călătorie numită European Travel 
Information and Authorisation System 
(ETIAS). Această autorizație va fi 
valabilă pentru o perioadă de trei ani 
sau până la data expirării pașaportului 
și va permite un număr nelimitat de 
intrări în spațiul Schengen.

Spațiul Schengen include 22 de 
țări din UE – Austria, Belgia, Cehia, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, 
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, 
Slovenia, Slovenia și Suedia – și patru 
țări cu statut de membre asociate, dar 
care nu sunt parte a Uniunii – Islanda, 
Elveția, Norvegia și Liechtenstein 
(acestea fac parte din European Free 
Trade Association).

Pe site-ul oficial (www.etias.com) se 
arată că ETIAS nu este o viză, ci un 
sistem european de informații și de 
autorizare privind călătoriile, a cărui 
menire este de a întări securitatea 
călătoriilor cu destinația în spațiul 
Schengen. ETIAS va colecta informații 
privind pasagerii care intră fără viză 
în Europa și va asigura identificarea 
eventualelor probleme de securitate, 
contribuind astfel la o gestionare mai 
eficientă a frontierelor externe ale UE 
și la o securitate internă îmbunătățită.

ETIAS diferă de o viză în mai multe 
privințe:
1. Modalitatea de obținere: se 
completează o cerere online, spre 
deosebire de o cerere de viză care 
presupune remiterea pașaportului la o 
ambasadă sau un consulat.

2. Durata obținerii: în general, răspunsul 
pentru ETIAS va fi obținut în câteva 
minute, în timp ce pentru o viză poate 
dura 15 până la 30 de zile. În mai mult 
de 95% din cazuri solicitantul va primi 
un răspuns pozitiv în câteva minute, 
cererea fiind procesată automat după 
o căutare în mai multe baze de date în 
materie de securitate. În 5% din cazuri 
cererea poate necesita o prelucrare 
manuală, ceea ce va duce la un timp 
de răspuns mai lung.

3. Costul: Taxa pentru ETIAS este 
de 7 euro (aproximativ 10,50 dolari 
canadieni) pentru persoanele peste 18 
ani (cei sub 18 ani nu o vor plăti), în 
vreme ce costul unei vize Schengen, 
necesar pentru unele țări, se ridică la 
60 de euro pentru adulți.

Este important de menționat că 
acest sistem european de informații 
și de autorizare privind călătoriile 
este inspirat de cel american numit 
ESTA – Electronic System for Travel 
Authorization, care a devenit obligatoriu 
în ianuarie 2009. ESTA este pentru 
cetățenii țărilor care pot intra în Statele 
Unite fără viză (Visa Waiver Program). 

Așadar, ETIAS nu este o viză impusă 
americanilor de către europeni, ci o 
măsură suplimentară de securitate 
similară celei pe care SUA a adoptat-o 
acum un deceniu.

Canada are, la rândul ei, un sistem 
asemănător. Este vorba de Electronic 
Travel Authorization (eTA)/ Autorisation 
de voyage électronique (AVE), a cărei 
obținere este obligatorie începând 
cu 10 noiembrie 2016 pentru toți 
cei care nu au nevoie de viză ca să 
intre în Canada. În prezent, cetățenii 
țărilor membre UE, inclusiv românii, 
trebuie să obțină această Autorizație 
electronică de călătorie atunci când 
ajung în Canada (cu avionul). 

La fel ca autorizația ETIAS, cererea 
pentru eTA se face online în câteva 
minute și costă 7 dolari canadieni. 
Reamintim însă că așa cum canadienii 
nu au nevoie de viză sau ESTA pentru 
a intra în SUA, nici americanii nu au 
nevoie de viză sau eTA pentru Canada.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com
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OAKVILLE

Deși iarna vrea să ne convingă că este încă 
stăpână pe aceste meleaguri, sâmbătă, 2 
Martie, copiii de la Programul de Limba Română 
Oakville ne-au adus aminte că primăvara nu 
uită niciodată să vină. În  sala de spectacole a 
Școlii St Paul ei au adus primăvara și căldura 
în sufletele mamelor, bunicilor și tuturor celor 
prezenți. Sala a răsunat de cântece, dansuri, 
poezii și scenete interpretate de cei mici cu 
bucurie si entuziasm. Iar în încheiere fiecare a 
oferit mamei câte o felicitare, un mărțișor și câte 
o floare.
Felicitări copii pentru o zi de neuitat!
Mulțumiri instructoarelor care au muncit cu 
pasiune pentru a face ca această sărbătoare 
sa fie un success, voluntarilor și părintilor care 
ne-au ajutat și care își aduc copiii la școală în 
fiecare sâmbătă pentru a păstra vie limba și 
tradiția noastră.

Știm cu toții cât de copleșiti de emoții sunt cei 
mici atunci când evoluează in fața unei săli 
pline. Dar chiar și cei care și-au șoptit doar 
dragostea pentru mămicile lor, au putut fi auziți 
de toți cei prezenți datorită ajutorului oferit 
de Grigore Zanfir care, ca de fiecare dată, a 
asigurat sunetul și muzica. Mulțumim!

La mulți ani mămicilor, bunicilor și tuturor 
femeilor din viața noastră și o primăvară 
frumoasă tuturor!

Oana Dragalin
lead instructor

Serbarea de Ziua Mamei la Programul de 
Limba Romana HCDSB Oakville 2019
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(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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

416-800-0832 sau  519-594-1712

Asociaţia ARTA din 
Kitchener

face înscrieri pentru 
dansuri populare juniori

Un nou an, un nou început. 
Încep înscrierile pentru echipa 
de dansuri populare copii a 
Asociaţiei ARTA. Repeţiile vor 
avea loc vinerea de la ora 7:00 
la 7:30 la Şcoala franceză, 
345 The Country Way. Vă 
rugăm să ne contactaţi pentru 
înscrieri la 519 741-8395 sau 
prin email:
   popescu.arta@rogers.com

Cottage in Blue 
Mountain

Ofer spre închiriere cottage în Blue Mountain 
aproape de pârtiile de schii şi de Blue Mountain 
Village. Cottage-ul are patru dormitoare, trei 
băi, şi o bucătărie dotată. Oferim lenjerie de 
pat, prosoape, săpun, şampon, etc. Poate 
fi văzut pe airbnb: https://www.airbnb.ca/
rooms/31263082?location=The%20Blue%20
Mountains%2C%20ON%2C%20Canada&ad
ults=6&children=2&toddlers=0&home_collect
ion=1&guests=1&s=R6nw_7ZM.
Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la 416 
937 6152 sau să ne trimiteţi un email la:
               pic_bogdan@yahoo.ca

mcarabas@gmail.com



14 Martie * Nr.271 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.15

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

Îngrămădiți de-a valmul, pe-o catifea-n 
tarabă:
Cerbi, ghiocei, safire, iar printre mărțișoare,
Turcoaza-n filigranuri de literă arabă.
Din porțen, sidefuri - lăstuni și căprioare,

Cheițe ca mărgeanul, corn care-n basm 
ecouă,
Potcoava ce-o purtase-al norocului balaur,
Și inimi, ca văpaia valsurizând prin rouă,
Cu fluturi ce-au aripa suflată numa-n aur.

Tors firu-i din crin roșu, din albul dor, liana 
-
Închipuirea nunții ce-și bea din inimi firea.
Ca fagurul ce-și strânge, în seara lui, 

poiana,
Cei dragi, cu două fire, își leg 
neîndrăznirea.

Iubirii de vrei templu, cucernic fii cu dorul:
Întâi săruți 
iubita, și-apoi dai 
mărțișorul!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL MĂRȚIȘORULUI

Servicii de 
             Emigrare
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de 
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă 
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat 
solicitărilor dvs la tel:

1-647-855-2112
sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

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

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).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANGAJĂM 2 ŞOFERI cu maşină proprie 
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru zona 
Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 7-9 ore, 
iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 2200-2400 
dolari pe lună)
 Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2009 Nissan 
Murano ($6599)

Financing, Safety, 
E-Test, Certified, Dual 

A/C, Warranty, No 
Rust, Rust Proof, Very 
Well Maintained, AWD, 
Very Clean, Aluminum 
Rims, New All Season 

Tires, No Accident,  
Back-up Camera, New 

Break All Around.

THIS MONTH SPECIALNow we offering finance at very low 
interes,good credit or bad credit in 3 
hours you will be approved.

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)
-renumitele apple fritter, poutine, cartofi prăjiţi cu pui sau 
peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

ANGAJEZ
“Angajez General Helper/Driver/Mover-experienta 
in renovari 16-20 Dolari pe ora Flexible hours.
Sunati la 416 828 9064”. 

Oferim ore de artă: pictură, desen, 
modelaj (lut) sau pian pentru începători.
Cei interesaţi, ne pot contacta prin email la: 
artscenter101@yahoo.ca

Cautam soferi cu categoria A-Z
pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto 
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.



HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Tel:519-569-8899
Cell:519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

Defining excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta

WHOLESALE Pentru pizzerii 
şi restaurante sau magazine care deţin bucătării 

proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente, 
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul 

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


