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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

* Sâmbătă 13 iulie - Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil * Sâmbătă 20 iulie - Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul * Joi 25 iulie- Adormirea Sfintei Ana *

$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
11 Iulie 2019

Anul XII - Nr.278
27 Iunie 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

PICNICUL Bisericii Învierea Domnului din Hamilton

Asociaţia Inginerilor Români din Canada AREC

vă invită la PICNIC

pag.6
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

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

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE 
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
MARIANA TUTUIANU

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!

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

Pentru ca am scapat de toate grijile şi 
suntem un popor de gânditori cronici, ne 
prefacem că ne place arta. Mai ales arta 
plastică, fiindcă la asta te poţi holba cel mai 
bine în public. O specie uriaşă de dudui 
care nu fac diferenţa dintre Van Gogh şi 
Van Halen nu ratează niciun vernisaj, mai 
ales dacă află că autorul operelor are PR 
bun şi-a invitat toată presa la eveniment.

Sunt la modă expoziţiile de pictură din 
care nu înţelegi nimic. Sau din care fiecare 
înţelege ce vrea. Sau mai rău, înţelege ce 
poate. Mi-am adus aminte de un schimb 
de replici dintr-un film. Ea şi el, soţ şi 
soţie, snobi incurabili amândoi, stau cu 
ochii cât varza de Bruxelles în faţa unui 
tablou galben-muştar cu pete galben-
icter şi umbre de galben-chinez. Citez 
din memorie. El: ”Uite, cred ca aici e 
vorba de o introspecţie, de proiecţia unei 
dileme pe fondul unei absurdităţi sociale 
şi etice, într-o lume a contradicţiilor şi-a 
metafizicii. Tu ce crezi?”. Ea: ”Eu cred 
că o pisică a dat iama în cutia cu vopsele 
galbene şi asta i-a ieşit”. De unde deducem 
totuşi ca snobismul ei mai are o şansă de 
vindecare.

Toata lumea glumeşte pe seama tablourilor 
atât de abstracte, încât te întrebi dacă 

nu cumva sunt cu capul în jos. Ei, bine, 
acum câţiva ani, undeva în Germania, nu 
mai ştiu unde, a ieşit un scandal monstru 
la un vernisaj. La indicaţia pictorului, 
operele urmau să fie aşezate pe nişte mese, 
sprijinite de perete, deci nu spânzurate în 
cuie. Când onoratul artist şi-a făcut apariţia 
în mulţimea cultă, în aplauze păcănitoare, 
a rămas împăiat: cei care se ocupaseră de 
aranjamente puseseră cam jumătate din 
tablouri cu fundu-n sus.

Pictorul a fost păzit toată noaptea de staff-
ul personal, ca să nu-şi taie venele. A vrut 
să dea galeria în judecata, dar n-a reuşit, 
fiindcă proprietarii i-au arătat contractul, 
unde scria puchinos că autorul se obliga să 
aranjeze sau să supervizeze el însuşi opera 
sa. Mai ales când intitulează un tablou 
”Logodnica mea” şi pe pânza vezi un sân 
verde ieşind dintr-o pâlnie maro, totul pe 
un fundal diafan de zgârieturi tragice, în 
nuanţe şobolanii.

Legenda spune că, după ce-a ieşit din acest 
şoc posttraumatic, pictorul s-a uitat mai 
bine la tablourile cu pricina şi le-a întors 
el însuşi cu fundu-n sus, fiindca în acest fel 
transmiteau mai bine manifestul artistic.

Simona Catrina

De omorul 
artei

KITCHENER

Programul serii va mai cuprinde un spectacol 

folcloric cu Ansamblul AROY din 

Kitchener şi concursul Miss Banatul.

Intrarea este $30. Mâncarea (şniţel de 
porc, cârnaţi şi cotlet la grătar, cartofi prăjiţi, 
salată, prăjituri)  şi băutura vor fi oferite 
CONTRA COST (cash). Băutura variată va 
avea preţuri competitive. 
Locurile vor fi limitate. Vă invităm să vă 
rezervaţi biletele din timp.

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 
Bleams Rd., Kitchener, Ontario, sâmbătă 31 August 2019.

Sâmbătă 31 august 2019 (Long 
Weekend - Labour Day) în cadrul 
Festivalului Bănăţean vor avea 
loc activiăţi sportive şi culturale. 
Tradiţionalul turneu de fotbal va 
începe dimineaţa, iar seara începând 
cu ora 7pm va avea loc o petrecere 
românească avându-l ca invitat pe 
binecunoscutul Ionică Ardeleanu 

Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 51-lea

FESTIVAL BĂNĂŢEAN

Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la numărul de 
mai jos şi să lăsaţi mesaj, vă sunăm noi înapoi.

519.570.0172
Vă aşteptăm cu drag!

Ionică Ardeleanu
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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

TORONTO
Seara de poveste la Rainbow CC!!! 
Muzica si teatru. Bucurie si emotie. 
Toate impreuna. Motivul? Pai…dupa 
ce timp de un an au muncit la crearea, 
respectiv studierea personajelor 
propuse anul acesta, studierea 
tehnicilor vocale si tot ce tine de o 
aparitie pe scena cat mai “pro”, copiii 
de la clasele de canto si teatru s-au 
prezentat intr-o forma de zile mari. Cei 
de la clasa de muzica au putut vedea 
lacrimi in ochii mamelor, mai ales ca 
majoritatea cantecelelor le-au fost 
dedicate, iar copiii de la clasele de 
teatru, fiecare dupa varsta si dificultate, 
au uimit audienta cu performantele 
lor. Asadar…chiar daca nu au primit 
coronita la propriu, au primit multe 
aplauze, binemeritate. 
Dragi copii, noi, Alex Nicolescu si 
Nathalie Luca, instructoarele cu care 
va “luptati” in fiecare saptamana, din 
Septembrie pana in Iunie, va transmit 
ca va iubesc si sunt mandre de voi 
400%.

Vacanta frumoasa, ca o meritati din 
plin.

Rainbow Children’s Club

SPECTACOL
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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
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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:

Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

North Drafting and Design Inc.
                Nick Ichim, P. Eng.

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

Home design
Interior alterations design
Multi unit addition
Additions of deck/ balcony/ garage
Basement legal apartments
Load bearing wall removals

KITCHENER

S-a spus că pH-ul sângelui uman 
trebuie să fie ușor alcalin cu valori 
intre 7,35 şi 7,45. Mai jos sau mai 
sus de acest interval înseamnă că 
exista posibilitatea de boala în corpul 
fizic. Un pH de 7,0 este considerat 
neutru. Când pH-ul nostru este sub 
7,0 înseamnă că suntem acizi, la fel 
cum un pH peste 7,0 este alcalin pe 
scara pH.

Un pH acid poate să apară datorită 
mai multor factori care includ: o dietă 
nesănătoasă, toxine identificate în 
apa/mâncarea/aerul nostru, tensiune 
sanguină ridicată şi ceva care ne 
împiedica celulele să își procure 
oxigenul şi substanțele hrănitoare. 

O valoare a pH-ului acida va cauza 
următoarele:
- va scădea capacitatea corpului de 
a absorbi substanțele hrănitoare şi 
mineralele
- va scădea producerea de energie 
la nivel celular
- va scădea capacitatea corpului să 

repare celulele vătămate
- va scădea capacitatea de eliminare 
a toxinelor
- va scădea capacitatea de eliminare 
a metalelor grele.

Problema este ca noi ca şi societate 
nu suntem destul de educați în 
privința a ce anume produce o 
reacție alcalină şi una acidă în corp. 
Corpul nostru încearcă continuu să 
mențină o stare alcalina şi folosește 
ceea ce ingerăm pentru a păstra 
aceste niveluri.
Ne-am putea gândi despre corpul 
nostru ca despre un motor într-un 
vehicul, dacă nu schimbi uleiul sau 
nu faci revizii regulate, se va defecta. 
Exact la fel se petrec lucrurile în 
corpul nostru, dacă ne hrănim cu 
alimente ce produc aciditate, bem 
apă toxică, trăim într-un mediu toxic, 
sau nu facem detoxifiere în mod 
regulat, eventual se va defecta.

Cum pot să îmi realizez un pH optim?
Niveluri ridicate de acidoza sunt 

foarte des întâlnite şi se întâmpla 
deoarece așa este modul de viața şi 
mediul în care trăim. Dieta ne este 
compusa în mod normal din alimente 
acidice cum ar fi: cărnuri, produse 
lactate, uleiuri groase, băuturi 
alcoolice tari, băuturi carbogazoase, 
mâncăruri prelucrate, mâncăruri 
ce se pot consuma rapid şi dulciuri 
pentru a enumera doar câteva. 
Mâncam mult prea puțin mâncăruri 
alcalinice cum ar fi zarzavaturi si 
fructe proaspete şi apă alcalină 
pură. Doar având un regim alimentar 
sănătos şi bând ce e corect putem 
afecta în mare măsura nivelurile de 
pH ale corpului nostru. De fapt nici 
un fel de boala nu poate rezista în 
mediu alcalin, însă se dezvolta într-
un mediu acid. Avem la dispoziție o 
varietate mare de alimente şi băuturi 
şi trebuie să alegem mai bine. Cel 
mai eficient este să ne întoarcem la 
rădăcini şi să mâncăm doar alimente 
care cresc natural în aceasta lume şi 
să bem apa alcalina ceea ce este de 
fapt ceea ce corpul nostru are nevoie 

şi îşi dorește.

Pentru obținerea apei alcaline acasă 
se recomanda să folosiți un vas de 
sticla și o bandă pentru măsurarea 
PH-ului. În doi litri de apă (poate fi 
folosită și apă de la robinet), adaugăm 
o jumătate de linguriță de zeamă 
de lămâie, jumătate de linguriță de 
bicarbonat de sodiu și o jumătate de 
linguriță de sare (neiodata sau de 
Himalaia).
Dacă nu se atinge nivelul dorit al PH-
ului, se poate crește cantitatea de 
bicarbonat de sodiu. Se poate obține 
apa cu un PH de peste 8,5.

Există și filtre care sunt pentru uz 
casnic, însă sunt mai costisitoare.
 
Monica Laura Marin
519 635 0665
Integrative Nutrition Health Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com
monica.laura.marin@gmail.com 

Care ar trebui să fie PH-ul 
optim al sângelui uman?
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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

mcarabas@gmail.com

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

HAMILTON

Duminică 16 iunie, de sărbătoarea Rusaliilor și a Zilei Tatălui, românii 
din Hamilton s-au bucurat de o zi frumoasă la picnicul tradițional 
la Ferma din Ancaster. Invitați speciali au fost interpretul Grigore 
Zanfir și Ansamblul de Dansuri Doina, care ne-au oferit momente 
deosebite din folclorul nostru.
Berea rece, mititeii și alte preparate la grătar au completat o zi 
autentic românească. Mulțumim tuturor pentru prezență, și vă 
așteptăm la următorul picnic!

Preot Lucian Puşcariu

FATHER’S DAY 
PICNIC

TORONTO

Asociaţia Inginerilor Români din 
Canada (AREC)

vă invită la PICNIC

Va invitam cu mult drag sa participati la 
Editia a 6-a Picnicului de Vara!

Haideti sa petrecem impreuna o zi de 
neuitat, sa ne cunoastem mai bine, 
sa facem cunostinte noi, sa legam 
prietenii, sa participam in numar cat 
mai mare la diverse jocuri sportive si sa 
ne distram frumos.

Va invitam din nou cu intreaga familie: 
copii, parinti si bunici, chiar si stra-
bunici daca aveti, la traditionalul picnic 
care anul acesta se tine la Ballantrae 
Community Centre.

Va incurajam sa aduceti cu 
dumneavoastra sezlonguri, scaune 
pliante, mincare si bautura - dupa cum 
doriti sa consumati.

Va invitam sa va inscrieti la intrecerile 
sportive in parc. Intrecerile se vor face 
pe categorii de virsta.

Inscrieri la seminar@arec.ca cu 
mentiunea AREC Summer Picnic

Evenimentul e deschis tuturor, nu este 
doar pentru membri AREC ! 

Va asteptam cu mult drag!

 
Saturday, August 17, 2019
at 12 PM – 9 PM
 
Ballantrae Community Centre
5592 Aurora Road,
Whitchurch-Stouffville,
Ontario L4A 7X3
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WINDSOR
Ca în fiecare an, Caruselul Naţiunilor 
este un frumos eveniment aşteptat 
de locuitorii oraşului Windsor şi 
împrejurimi. Festivalul celebrează 
diversitatea culturală şi religioasă 
din societatea canadiană a peste 35 
de grupuri etnice, care prezintă ce 
au fiecare specific şi reprezentativ: 
tradiţii şi obiceiuri, muzică şi 
dansuri populare, expoziţii de artă 
şi costume populare şi nelipsitele 
mâncăruri tradiţionale.
Anul acesta, festivalul s-a desfăşurat 
în perioada 14-23 iunie 2019, în 
două weekend-uri. Sâmbătă 15 
iunie 2019,  “Satul Românesc” a 
fost aşezat ca în fiecare an în faţa 
Catedralei Sf. Gheorghe şi Andrei 
Şaguna, pe o zi înnorată dar plină 
de momente frumoase şi speciale, 
grupul inimos de organizatori, toţi 
voluntari care au dăruit din timpul 
lor ca acest frumos festival să fie 
reuşit, prin diversitatea bunătăţilor: 
sarmale, cârnaţi cu fasole, langoşii 
cu brânză, mititeii şi delicioasele 
prăjituri. Atmosfera a fost plăcută 
chiar dacă mai spre seară ploaia 
şi-a făcut apariţia, dar muzica 
a continuat şi toată lumea s-a 
distrat. Ne-au încântat grupurile 
de dansuri poloneze, copilaşii 
noştri “Românaşii“ de la Windsor 
şi formaţia de dansuri “Rapsodia” 
din Windsor, precum şi formatia 
“Transylvania Band and Bogdan 
Filimon” care prin muzica lor 
deosebită tradiţională românească 
a adus în sufletele tuturor o oază 
de fericire şi multă distracţie.
Mulţumim tuturor voluntarilor 
care s-au implicat, ca acest 
festival să iasă deosebit. Bunul 
Dumnezeu să ocrotească pe toţi 
şi să ne binecuvinteze cu harul cel 
dumnezeiesc.

Preot Lucian Moldovan, Windsor

CARUSELUL NAŢIUNILOR
Windsor 2019



LONDON
Picnicul de pe 16 iunie organizat de 
Romanian Club of London la London 
Life Recreational Grounds a avut loc 
într-o atmosferă încărcată de prietenie. 
Ploia nu i-a speriat pe românii din 
London şi împrejurimi, ca dovadă, cei 90 
de participanţi! 
Micii, gustările şi desertul delicios au fost 
la înălţime, preparate cu drag şi savurate 
pe masură, de la mic la mare, de toţi cei 
prezenti. În timpul după amiezii, iubitorii 
de activităţi sportive au jucat volei, tenis 
şi fotbal. Muzica aleasă cu pricepere 
a antrenat la dans o bună parte din 
participanţi. 
Spre seară, când soarele a ieşit şi ne-a 
zâmbit triumfător, RCL a oferit şampanie 
şi tort, în cinstea tuturor taţilor sărbătoriţi 
de Fathers Day!
Următorul eveniment organizat de 
asociaţia RCL va avea loc duminică 
7 iulie 2019, între orele 4pm-9pm, în 
acelaşi loc: London Life Recreational 
Grounds. Intrarea GRATUITĂ, donaţiile 
sunt binevenite.

Vă aşteptăm !

PICNIC
organizat de 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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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sunt posibile unele stări de 
nervozitate excesivă, cauzate de prezenţa 
lui Uranus în Peşti. Dragoste: O perioadă 
liniştită, frumoasă, în care relaţia cu 
partenerul de viaţă merge foarte bine. 
Financiar: Ar fi bine să fii prudent şi să 
încerci să reduci cheltuielile.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Unele probleme vechi pot 
cunoaşte acum o lentă revenire la normal. 
Dragoste: Dacă nu ai încă un partener, 
vei resimţi singurătatea mai profund ca 
oricând, dar nu trebuie să faci o tragedie 
din asta. Financiar: Posibil să primeşti nişte 
sume promise încă de luna trecută, care, din
diverse motive, nu a ajuns la tine la timp.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Prin ceea ce faceţi unul pentru 
altul daţi consistenţă relaţiei voastre, ceea 
ce vă inspiră încredere pe termen lung. 
Financiar: Eşti cu gândul la o afacere sau la 
o investiţie deosebită care te entuziasmează.
Merită să faci tot ce-ţi stă în putinţă să-ţi 
atingi ţelurile.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Scapi de o problemă de sănătate 
care te preocupă la maximum. Dragoste: 
Ţi se pare că te minte, dar nici tu nu eşti 
sinceritatea întruchipată. Una gândeşti şi 
alta spui. Financiar: Ţine minte trei cuvinte: 
cumpătare, echilibru, acumulare!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic nou în privinţa stării tale 
de sănătate, lucrurile se menţin pe un teren 
stabil. Dragoste: Nu uita cuvântul cheie al 
acestei perioade: iniţiativa! Financiar: Banii 
sunt suportul multor evenimente fericite, 
deci gândeşte-te cum să-i foloseşti pentru 
a-ţi oferi şi ţie şi celor dragi o bucurie.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu coloana 
vertebrală sau inima, aşa că încercă să fii 
prudent. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia cu partenerul de viaţă 
datorită pretenţiilor tale exagerate.
Financiar: Pe termen scurt se întrevăd 
destule probleme cauzate de lipsa banilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea de sănătate este mai 
bună decât în ultimele luni. Dragoste: E 
luna ta în amor, deci profită din plin de 
evenimente frumoase care îţi sunt doar ţie 
oferite. Financiar: Şi în privinţa banilor 
te afli printre cei privilegiaţi, pentru că se 
poate vorbi de sume mai mari, de investiţii 
deosebite, de creşteri salariale, de afaceri 
prospere.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea depinde mult şi de 
cheful tău de viaţă. Dragoste: Elementul 
surpriză apare brusc între tine şi partener 
şi dă peste cap toate planurile, deci nu te 
aventura în direcţii riscante. Financiar: Te 
simţi cu un pic mai bogat ca ieri, ceea ce îţi 
dă încredere că se poate şi mai bine de atât.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite care 
să afecteze sănătatea. Dragoste: Primeşti 
vestea mult aşteptată sau răspunsul de care 
depindea liniştea ta interioară. Financiar: 
Banii sunt pe un nivel calm, fără a te avânta 
în cheltuieli prea mari.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei masuri de pe acum, prin 
care să-ţi asiguri sănătatea pe termen lung, 
nu vei mai avea motive de îngrijorare. 
Dragoste: Trecutul mai are încă un rol în 
sufletul tău. Financiar: Banii sunt planul 
celor mai serioase decizii, pentru că nu 
poţi lăsa la voia întâmplării veniturile şi 
cheltuielile.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă excelentă, ţi 
se citeşte pe chip sănătatea şi frumuseţea. 
Lumea te va privi acum cu alţi ochi, cu 
un soi de admiraţie şi atracţie. Dragoste: 
Trăieşti momente romantice şi fericite 
alături de persoana iubită. Financiar: Jupiter 
se menţine în mişcare retrogradă, ceea ce îţi 
cauzează probleme financiare.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă bună, sănătatea nu-ţi 
dă dureri de cap. Dragoste: Dacă sunteţi un 
cuplu solid, obişnuit deja cu vicisitudinile 
vieţii, veţi depăşi fără probleme un moment 
critic. Financiar: Ai toate şansele să primeşti 
o propunere profitabilă, merită să-i acorzi 
atenţie maximă.

CÂMPUL ROMÂNESC

Săptămâna 
Internațională de Cultură

Hamilton - 2019
Luni 1 iulie, oră 19:00
1. Preot Dr. Dumitru Ichim, Kitchener, 
Ontario și ing. Dumitru Răchitan, 
Toronto, Ontario: Primirea oaspeților
2. Preot Dr. Dumitru Ichim, Kitchener, 
Ontario: Rugăciunea de deschidere
3. Claudia Voiculescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
București : “Ateneul Român – Simbol 
al Culturii și Spiritualității Românești, 
istorie și actualitate”
4. Dr. Elena Armenescu, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, 
București: “Mircea Eliade și muzele lui”
5. Julian Ichim, activist și journalist, 
Kitchener, Ontario: “Globalism și 
cultura McDonald”

Marti 2 iulie, ora 19:00
1. Horia Ion Groza, scriitor, San Diego, 
California, USA: “Sfântul Paisie de la 
Neamțu și Paisianismul”
2. Claudia Voiculescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
București : “Oameni care fac cinste 
neamului: Emil Panaitescu”
3. Cristina Liberis, ziarist și producător 
Trinitas TV, București: “Preoti români – 
Jertfă și rugăciune pentru Unire”
Moderator Prof. Sebastian Doreanu

Miercuri, 3 iulie, ora 10:00
Excursie la Cascada Niagara.
Miercuri, 3 iulie, ora 19:00
1. Dr. Elena Armenescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
București: “Secretele fericirii și ale 
longevității”.
2. Mircea Ștefan Bartan, scriitor și 
poet, Cleveland, USA: “Vasile Militaru 
și destinul tragic al poporului român”.
3. Prof. Sebastian Doreanu, scriitor 
și jurnalist , Denver, Colorado, USA : 
“Condiția scriitorului român în Exil’’
4. Cristina Liberis, ziarist și producător 
Trinitas TV, București: “Zidul de timp”.
Moderator Prof. Sebastian Doreanu

Joi, 4 iulie, ora 10:00
Excursie la comunitatea menonită din 

St. Jakob, Ontario.
Joi, 4 iulie, ora 16:30
Masă rotundă: Pr.Didel Furtună - 
‘’Crimele’’ lui Dumnezeu în Vechiul 
Terstement.Moderator Prof. Sebastian 
Doreanu
Expozitie de carte veche.

Joi, 4 iulie, ora 19:00
1. Claudia Voiculescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
București: “Pagini de istorie literară – 
Cenaclul Literar, George Bacovia”
2. Horia Ion Groza, scriitor, California, 
USA: “Suferință și demnitate – 
Peregrinările unei familii în Siberia”
3. Prof. Dr. Rodica Gârleanu Costa, 
scriitor, Oakville, Ontario: “Actualitatea 
filoofiei lui Mircea Vulcănescu”.
4. Moment poetic – în lectura autorilor.
Moderator Prof. Univ. Dr. Nicholas 
Andronesco

Vineri, 5 iulie, ora 10:30
Sfânta Liturghie: Preot Didel Furtună
Vineri, 5 iulie, ora 16:30
Masă rotundă - Cristina Liberis: Ce 
este Trinitas TV? Lansare de cărți. 
Moderator Milena Litoiu
Vineri, 5 iulie, ora 19:00
1. Prof. Univ. Dr. Tudor Spătaru, 
Columbia Univ, New York. USA: 
Eseu despre “Resurrection from Hell” 
(“Învierea din Iad”) de Nicolae Dabija 
în traducerea lui Nicholas Andronesco.
2. Prof. Univ. Dr. Nicholas Andronesco, 
University of Bridgeport, Connecticut: 
“Elemente de economie in opera lui 
Mihai Eminescu”.
3. Proclamațiie: “Reunirea Barasabiei 
si Bucovinei cu România”, Câmpul 
Românesc, Canada, 2019.
Moderator, Milena Munteanu

Sâmbătă, 6 iulie, ora 14:00
Programul cultural-artistic al Cenaclului 
Literar Nică Petre, de pe lângă revista 
Observatorul din Toronto. Moderator 
Dumitru (Puiu) Popescu.
Banchetul de Rămas Bun!
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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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: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

416-800-0832 sau  519-594-1712

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

Ansamblul de dansuri ARTA, infiintat in 
anul 2008, din care au facut parte peste 
70 de dansatori, promoveaza folclorul 
romanesc cu dansuri variate din toate 
regiunile Romaniei. Ansamblul are in 
proprietatea sa doua seturi de costume 
autentice din Banat si Ardeal si este 
rasfatatul festivalurilor multiculturale 
din regiune, unde este invitat in fiecare 
an.
Ansamblul functioneaza pe baza 
principiilor democratice si respectarea 
unui statut votat de dansatori inca de 
la inceputul formarii sale. Dansatorii tin 
repetitiile vinerea in sala de la Scoala 
franceza Cardinal Légèr din Kitchener 
si primeste noi membri in cadrul sau. 
Lozinca noastra este sa invatam cu 
placere si cu drag noi dansuri populare 
fara competitie, in functie de talentul 

si posibilitatile membrilor. Suntem un 
ansamblu de dansatori amatori care 
primeste dansatori de toate virstele si 
toate nivelurile.
Coordonatorul ansamblului este 
domnul Lucian Bradea iar coregraful 
instructor doamna Gabriela Dragnea.

Ansamblul ofera si cursuri gratuite 
pentru copii.

Acceptam inscrieri pentru luna 
septembrie, cand vom incepe repetitiile 
pentru noua stagiune, vineri de la ora 
7:00 la ora 9:00 p.m., iar copiii de la ora 
6:30 la ora 7:00 p.m.

Pentru inscrieri va rugam sa o contactati 
pe doamna Paulina Popescu 519 741-
8395

Ansamblul de dansuri 
ARTA, din Kitchener
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

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

116 Queen st. North Kitchener

- Umbră-a florii de gutui,
poți tu vorba-mi s-o descui?
- Prin cuvinte tot cuvint,
dar n-am cheia de argint.
- Fir și gând de borangic,
unde nodul să il zic?
- Încearcă și te-ngutuie
dor cum prin lumini se suie.
Spre ospăț tâlcului rază?
Adu-i cerul din turcoază.
- Când iubești unde ți-e ghimpul
de nu te mai află timpul?
- Il dau ac de foc albinii
ca să coase strai luminii.
- Sprâncenatei de lăstun
să-ndrăznesc zboru-mi să-i spun?
Stea îi licăre în pleoape

cum s-o chem să se-adape?
Stih cu stih, cum s-o cuprind
în zidire de colind?

Floarea ta din mine du-i,
doar o zi să-i fiu 
gutui!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

UMBRĂ-A FLORII DE GUTUI...

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

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

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS, VHS-C si casete 
video din sistemul european pe DVD sau USB la 
preţul de $20/ora-inregistrata. Tel: 519-594-1712.

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)
www.scoalaromana.ca
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

2010 LINCOLN MKZ
($ 5995)

Financing, Safety, 
E-Test, Certified, A/C,

AWD, Warranty,Sunroof, 
Power Windows/Mirrors/

Doors, Car Proof, 
Bluetooth, Leather 

Seats, Heated Seats, 
Fog Lights, Garage 

Door Opener, Very Well 
Maintained, Very Clean.

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

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

Ofer servicii de supraveghere a copiilor de scoala si 
gradinita atat in perioada scolii cit si in vacanta. Sunt 
disponibila in fiecare zi a saptamanii. Ma puteti contacta 
la nr de telefon 6475694367 sau email
cristinaleahu89@yahoo.com. 



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


