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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

* Joi 29 aug. - Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul * Duminică 1 sept. - Începutul Anului Bisericesc * Duminică 8 sept. - Naşterea Maicii Domnului *

$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
5 Septembrie 2019
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22 August 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

Alegătorii care doresc 
să voteze în străinătate, 
la alegerile pentru 
Preşedintele României 
din anul 2019, se pot 
înregistra ca alegători 
în străinătate, prin 
intermediul unui 
formular on-line, până 
cel mai târziu la data de 
11 Septembrie 2019, ora 
23:59:59.

VOTUL PRIN 
CORESPONDENŢĂ
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FESTIVAL BĂNĂŢEAN
BALUL STRUGURILOR

PICNIC
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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.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

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

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

Jumătate din căsnicii ajung la coşul cu 
divorţuri. Trei sferturi din dosare conţin 
particulele ”mamă”, ”tată”, ”socru”. Şi 
aproape toate dosarele conţin cuvântul 
”soacră”.

Cuibuşor de nebunii
 Denisa era o fată fericită, măritată 
cu Horia. Primiseră cadou de nuntă 
o garsonieră de la părinţii lui şi o 
garsonieră de la părinţii ei – ăştia bătrâni 
nu reuşiseră să se înţeleagă asupra 
faptului, deci s-au luat la întrecere, 
cine face mai repede credit ipotecar. Au 
ajuns cu limba scoasă la linia de sosire 
în acelaşi timp, poate şi pentru că, din 
toată fauna de bănci din jungla actuală, 
s-au dus toţi la aceeaşi sucursală. Ba 
mai mult, au cumpărat casele la 200 
de metri una de alta. Pe urmă, socrii 
au făcut o şedinţă de aşa-zisă familie 
(unde au uitat să-i invite şi pe tinerii 
căsătoriţi), urmau să decidă în care 
dintre cele două adăposturi vor locui 
iezii. S-au ocărât civilizat câteva ore, 
apoi a venit Horia într-o vizită inopinată, 
voia nişte murături de la mă-sa. A picat 
pe discuţie şi, în timp ce mesteca o 
gogonea, întrebat fiind unde vrea să-şi 
tricoteze cuibul, le-a zis două chestii: 
că se simte ca la tribunal, la divorţul 
părinţilor, cum a văzut el în filme, ceea 
ce e cool. Iar în altă ordine de idei, la 
el e simplu: vrea să stea în garsoniera 
care are mai multe îmbunătăţiri. Au 
câştigat la puncte socrii mici, fiindcă 
garsoniera luată de ei avea de toate, cum 
avea şi cealaltă, dar asta avea în plus o 
hotă. Una peste alta, tânăra familie s-a 
mutat aşadar unde-a decis capul creţ al 
familiei, apoi i-a închiriat unei studente 
garsoniera rămasă goală puşcă. Asta nu 
le-a fost iertat niciodată de către soacra 
mare (care, paradoxal, cumpărase o 
garsonieră mai mică). Au divorţat peste 
un an, când Denisa l-a găsit pe Horia 
meditând-o la matematică pe chiriaşă, 
în patul din locuinţa închiriată (”Ce 
vrei, dragă, e garsonieră, n-a avut loc 
de masă şi scaune, trebuia să stăm pe 
ceva!”). Da, doar că, pe cât posibil, 
puteau să stea pe ceva cu hainele pe ei 
– că oricum nici de şifonier nu era loc.

Soacra sună întotdeauna de două ori
 Rar am văzut o soacră care să sune o 
singură dată. Se termină ţârâitul din 
telefon? Nu-i nimic, de-aia avem buton 
cu Redial. Cum îşi permit să doarmă 
când sună mami? Când în sfârşit nora 

răspunde cu vocea plină de holmotoace, 
soacra întreabă de fiu-său. Ăla doarme 
cu buricul orientat către Ursa Mare, 
n-aude niciodată telefonul (din 
fabricaţie, bărbaţii n-aud nimic în somn, 
în afară de alarma de la adorata lor 
maşină). Atunci, ca să nu-şi deranjeze 
odorul din somnul de frumuseţe, soacra 
admite să-i facă noră-sii capul varză. 
Asta mică mormăie cu un glas de zici 
că-i luată ostatică de rebelii ceceni şi are 
scoci la gură. Nimic n-o descurajează pe 
mama soacră, dă-o încolo de odihnă, că 
avem timp să ne umflăm de somn pe 
lumea cealaltă. Întotdeauna, veţi vedea, 
reîncarnarea şi paradisul sunt mai solide 
în discursurile socrilor. Soacra îţi atrage 
atenţia că, din greşeală, ţi-ai luat bilete 
de vacanţă în Grecia, în loc să-ţi iei la 
Eforie. Nu poate pricepe de ce nu-ţi 
ajunge un pat ca să te simţi bine la mare 
şi ce-i rău în a mânca hamsii cu chifle, 
în loc să dai banii pe panaramele alea 
de creveţi. Ce fel de oameni mănâncă 
gândaci? Deschizi gura ca să-i spui că 
ăia nu sunt gândaci, sunt crustacee, dar 
îţi dai seama că te afunzi şi mai rău în 
năvod, aşa că taci. Oricum îţi obturează 
ea gura cu alt subiect: de ce vă cumpăraţi 
pizza din oraş, când eu v-am adus 
destule sarmale cât să vă ajungă toată 
săptămâna? Păi aşa credeţi voi că se fac 
banii, îndopându-vă cu porcării? Venise 
în lipsa lor să le aducă oala cu mâncare 
şi, rănită fiind când a văzut fast-food în 
frigider, le lăsase un bilet: ”Văd că aţi 
preferat piţa şi lazania, nu-i nimica, vă 
las şi sarmalele mele modeste! Dar când 
o să faceţi gaxtrită să nu veniţi la mine!”. 
Auci! Ei nu îndrăzniseră niciodată să-i 
spună că sarmalele ei aveau mai multă 
grăsime decât grăsimea însăşi şi mai 
mult orez decât Vietnamul. Desigur, nu 
i-ar putea răni sentimentele. Câtă vreme 
ai o soacră, nu vei avea nicio grijă că te 
îneci cu pufuleţi în casă şi mori singur, 
ca un idiot, fără o lumânare la cap. Ea 
te sună din cinşpe-n cinşpe minute şi, 
dacă nu răspunzi, sună la 112. Şi acolo 
o cunoaşte toată lumea, deci poţi conta 
pe promptitudinea serviciilor. Ţin minte 
o nevastă proaspăt înşelată, nervoasă, 
plânsă, încă neconsolată, care s-a trezit 
cu soacră-sa la uşă (normal), iar asta i-a 
zis: ”Ce mizerie e aici! Am la ţară un 
porc pe care nu l-aş lăsa în apartamentul 
vostru!”. Iar noră-sa i-a răspuns: ”Am 
aici un porc pe care nici eu n-am să-l 
mai las în apartamentul nostru!”. 

Simona Catrina

Soacrele care au 
îngrăşat avocaţii 

de divorţuri

Din seria

partea a II-a
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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

WE’RE HIRING
“Busy, well established family practice 
located in Kitchener looking for a 
dental assistant to join our team for a 
full time position, with  attractive pay 
and benefits package.  Please contact 
Dr. Simona Rusu at 519-591-6896”

“Cabinet stomatologic în Kitchener 
căutăm asistentă dentară pentru 
o poziţie permanentă, 4 zile pe 
săptămână, cu salariu atractiv şi 
pachet de beneficii.  Contactaţi Dr. 
Simona Rusu tel: 519-591-6896”

KITCHENER
FESTIVALUL şi

BALUL
STRUGURILOR

Asociația “Vulturul” din Kitchener vă invită Sâmbătă, 
5 Octombrie 2019, la FESTIVALUL si BALUL 
STRUGURILOR.
Începând cu ora 7:00 PM, vă așteptăm cu drag să 
petrecem momente de voie bună și să degustăm din 
preparatele culinare și mustul, specifice începutului de 
toamnă:
·  ciorbă țărănească
·  mititei
·  friptură de pui și șnițel
·  garnitură și salată
·  desert cu dulciuri și, bineînțeles, struguri

Programul artistic va fi asigurat de CmS Global 
Entertainment.

Costul biletelor:
$55 pentru adulți, $25 pentru copiii pâna la 12 ani.

Vă așteptăm la POLISH LEGION, 601 Wellington St. N, 
KITCHENER.
Pentru bilete sunaţi la:
- Doru Cremenescu          226.972.2952
- Peter Scopu                   647.884.3315
- Nicu Boboc                    226.647.6572
- Costin Ograda-Bratu     519.569.8972

Sfaturi pe care să le 
puteți integra în viața dvs. 
dacă sunteți în căutarea 

sănătății și a fericirii

KITCHENER

Fiți propriul dvs. avocat
Când vine vorba de sănătatea 
dvs., nimeni nu vă cunoaște 
propriul corp mai mult decât dvs. 
De mai multe ori, am auzit de la 
pacienți ca li s-a spus „oh, sunteți 
bine” sau „sunteți doar stresată”, 
pentru a afla mai târziu că a fost 
ceva mai grav.

Respirați complet
Respirația îți schimbă fiziologic 
corpul. Transformă literalmente 
celulele corpului de la a fi 
depozitatoare de grăsimi în 
arzătoare de grăsimi. Celulele 
tale au întotdeauna două 
opțiuni - fie eliberează energie, 
fie formează grăsime. Prin 
formarea grăsimii, o celulă poate 
prelucra alimentele cu mai puțin 
oxigen. Vedeți, este oxigenul 
care furnizează combustibilul 
pentru a produce energie. Din 
păcate, dacă nu respirați în 
mod corespunzător, nu furnizați 
suficient oxigen celulelor dvs. 
și sunt obligați să folosească 
„calitatea scăzută de oxigen” 
sau calea de procesare a 
depozitării de grăsimi. Acesta 
este motivul pentru care oamenii 
supraponderali se simt adesea 
obosiți. Celulele lor nu eliberează 
suficientă energie.

Faceți un test de sânge
Majoritatea oamenilor fac un 
test de sânge doar atunci când 
este la indicația medicului. 
Chiar și atunci, câți oameni văd 
vreodată rezultatele sau știu ce 

înseamnă? De cele mai multe 
ori auziți și faceți tot ce vă spune 
medicul dvs.

Ajutați-vă digestia
Există o serie de factori 
care contribuie la sănătatea 
microbiomului intestinal, inclusiv
mediul dvs., cantitatea de 
exerciții fizice și somnul pe 
care îl aveți și, desigur, stresul. 
Dar factorul numărul unu care 
determină ce bacterii trăiesc în 
intestinul dvs. (și care sunt cele 
care mor) este dieta dvs.
 
Stați la soare
Vă recomand întotdeauna să 
obțineți Vitamina D naturală de 
la lumina soarelui ori de câte ori 
puteți. Încercați însă să obțineți 
30 de minute de lumină solară 
pe pielea dvs. înainte de 10 
dimineața sau după 3-4 după 
amiaza.

Deconectați-vă
De câte ori v-ați verificat e-mailul 
astăzi? Facebook? Instagram? 
Suntem o societate care este 
conectată nebunește și care ne 
are în permanență cu capul în 
jos. Am întâlnit recent o femeie 
care, după ce mi-am dat seama 
că mergea de-a lungul plajei cu 
capul în jos întreaga perioadă, 
avea literalmente cuvintele „a 
privi în sus” tatuate pe picioare. 
Încercați să petreceți o zi întreagă 
deconectată de la tehnologie. 
Puneți-vă telefonul în mod 
silențios, păstrați-vă laptopul 

închis și opriți televizorul. În 
schimb, petreceți timpul în aer 
liber. Natura este propriul dvs. 
tip de medicament magic - și 
este gratuit! - atât de mult încât 
medicii din Marea Britanie chiar 
îl prescriu pacienților.

Schimbați-vă atenția
Schimbând-vă atenția, puteți 
începe să înțelegeți de ce mai 
faceți lucrurile pe care le faceți 
în continuare. Renunțați  să vă 
faceți rău singuri. Renunțarea 
are atât de multe forme, de la 
părăsirea unui loc de muncă care 
nu vă place până la încheierea 
unei relații nesănătoase.  A părăsi 
sau a lăsa ceva în urmă poate 
fi deranjant, dar încercați să vă 
concentrați asupra lucrurilor în 
care sunteți încă interesați.
Am renunțat la atâtea lucruri din 
viața mea, dar am învățat că 
lucrurile cu care am rămas sunt 
lucrurile care mă interesează cu 
adevărat. 
 

Monica 
Laura 
Marin

Integrative Nutrition Health 
Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com

Monica Laura Marin
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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

Saturday, October 26, 2019 at 6 PM
Riviera Events & Convention Centre Inc.

2800 Highway 7, Vaughan, Ontario L4K 1W8

NOU BUSINESS

Clinică de Cosmetică Neinvazivă
şi Tratamente ale Pielii

KITCHENER

În urmă cu 
câteva luni, 
Daniela Baias 
originară din 
Timişoara, a 
pus bazele 
unei clinici 
de cosmetică 

neinvazivă oferind tratamente faciale 
şi epilare definitivă de grad medical. 
Locaţia este în Kitchener la intersecţia 
străzilor Belmont şi Gage, în incinta 
Belgage Medical Arts. Pe lângă 
diferite tratamente cu tehnologie laser 
avansată pe care le oferă, pacienţii 
mai pot beneficia de tratamente faciale 
performante cu produse cosmetic 
de grad medical. Am stat de vorbă 
cu Daniela şi am primit următoarele 
informaţii legat de serviciile pe care le 
oferă:
“La clinica noastră oferim tratamente 
cu tehnologie laser avansată. Pentru 
tratamentele estetice folosim laserul 
PicoSure cu tehnologie picosecond, 

cel mai nou şi avansat sistem de laser 
dedicat tratamentelor cosmetice. 
Laserul PicoSure are cea mai mare 
eficacitate în eliminarea pigmentaţiei 
nedorite, ridurilor superficiale şi 
tatuajelor. 
Durata tratamentelor este scurtă, 15 - 
30 de minute cu timp de recuperare de 
la 4 la 24 de ore. Pentru rezultate clare 
şi evidente este necesară o serie de 
aproximativ 4 până la 6 şedinţe. 
De asemenea oferim epilare definitivă 
cu laser Alexandrite 755nm şi laser 
Nd:YAG 1064nm. 
Tratăm toate tipurile de culoare ale 
pielii. Durata unei şedinţe depinde de 
zona care este tratată şi este cuprinsă 
între 5 şi 30 de minute. 
Pentru a obţine o reducere de 
aproximativ 90%, o serie de tratamente 
sunt necesare. Numărul de tratamente 
şi eficacitatea este discutată în timpul 
consultaţiei oferite gratuit. 
Tratamentele faciale ce le oferim sunt 
performante, cu produse cosmetice de 

grad medical. 
Oferim şi tratamente pentru 
îndepărtarea aluniţelor, 
verucilor, papiloamelor, 
etc. Pentru leziunile mai 
mari aplicăm soluţie 
desenzibilizantă sau 
anestezie locală injectabilă.”

Daniela Baias - Medical 
Aesthetician/Laser Technician 
absolventa a Colegiului 
International de Cosmetologie 
din Vancouver în anul 
1996. Deţinătoare a uneia 
dintre cele mai prestigioase certificări 
în domeniu, Diplome International 
CIDESCO, obţinută în anul 1998, vă 
stă la dispoziţie de luni până vineri 
între orele 9-18, sâmbătă de la 9 la 14, 
şi poate fi contactată prin următoarele 
metode:
email:  clinic@dgskincarelaser.com 
booking:   https://www.dgskincarelaser.
com/booking-nownew-page/   

website:
            www.dgskincarelaser.com 
facebook:
         D & G Skin Care and Laser Inc. 
instagram:
                      dgskinlaser 
vagaro:
h t t p s : / / w w w . v a g a r o . c o m /
dgskincarelaser/  
Tel.:              (519)-208-1523

D
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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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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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

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

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

TORONTO

Asociaţia ARTA din Kitchener 
organizează

SEARĂ DE FILM

Sâmbătă, 24 August 2019, de la ora 
11.00 am, Biserica Ortodoxă Română 
“Sfinții Patruzeci de Mucenici” vă invită 
la Picnic.
Va avea loc la Simeon Park Magna, 
13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, 
L0H 1G0.

Vă așteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere și alte surprize.

Parcul oferă facilități pentru toate 
vârstele: terenuri de fotbal, tenis, volei, 
baschet, piscină pentru copii și adulți, 
spații de joacă și plimbări pe malul 
lacului.

Intrarea în parc costă $5/ mașină.

Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru continuarea proiectului de 
pictură a bisericii noastre.

Va mulțumim pentru suport și 
generozitate!

Cu respect și considerație,
______________________________
Pr. Florian Ene 
647-338-6077
______________________________

Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici”
33 Mosley Street,
Aurora, ON, L4G 1G8

www.boraurora.com

PICNIC
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TORONTO
Ne-am plimbat prin pădure, am făcut şi petrecere în 
pijamale şi concurs de puzzle, ne-am căţărat pe pistele 
de alpinism şi ne-am bătut …în singura bătaie permisă 
aici: cea cu baloane cu apă. Instrumentele nu stau nici ele 
în cui, dansul se pregateşte şi…uite aşa…se mai scurge 
o vară. Şi ca să nu avem timp liber nici un pic, am învăţat 
să coasem pe etamină. Aşa…cum învăţau părinţii noştri 
de la bunicii lor. Cruciuliţe colorate care au dezvoltat în 
copiii noştri o adevărată pasiune. Putem spune liniştit că 
avem ore de “cusutmania”. Urmează să ne confecţionăm 
trăistuţe. Din alea din pânză de sac, împodobite cu flori 
multicolore. Mâncarea e superbună, gătită pe loc de un 
bucătar pasionat, locaţia e mirifică iar focul de tabăra nu a 
lipsit nici el. Daca suntem obosiţi??? Da’ de unde!!! E loc 
de încă multă distracţie!!!
Vă salutăm cu mult drag şi vă aşteptăm şi pe voi la anul. 
Noi, cei prezenţi aici, ne-am abonat deja.
Din septembrie vă aşteptăm la cursurile de canto şi teatru. 
Revenim cu detalii pentru înscriere.

Nathalie Gheorghiu

La tabăra peste 
noapte de la 
Rainbow CC 

distracţia e în toi



TORONTO

La tabăra peste noapte de la 
Rainbow CC distracţia e în toi



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

Dragi români,
Vă anunţ cu o desosebită plăcere că 
la librăria KPL din Kitchener, în urma  
demersurilor luate de Asociaţia ARTA 
s-a deschis începând cu 15 iulie 
colecţia în limba română, care conţine 
cărţi, DVD, filme şi muzică.
Mulţumim lui Magdalena Manea care 
ne-a donat 4 cărţi pentru colecţia 

noastră şi lui Ela Mihu care ne-a oferit 
o copie a romanul său “Paşi”.
Vă rog să vă duceţi la bibliotecă şi să 
începeţi să citiţi cărţi în limba română. 
În felul acesta colecţia se va mări 
pentru că există interes din partea 
românilor. Lectură plăcută în limba 
maternă!
Paulina Popescu, Asociaţia ARTA

Cărţi în limba română

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti în formă fizică şi psihică destul 
de bună, dar ai ceva probleme cu somnul. 
Dragoste: Nu te mai amăgi, ştii clar că ceva 
s-a schimbat în viaţa de cuplu. Comunicarea 
deschisă este esențială acum. Financiar: 
Vara tentațiile sunt mari iar cheltuielile pe 
măsură - concedii, ieșiri, petreceri. Dacă nu 
ești atent, veniturile se duc imediat.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Dacă ai grijă de forţele tale, 
şi starea ta fizică va fi în condiţii bune. 
Dragoste: Timiditatea pare să fie principalul 
duşman al inimii tale, pentru că nu reuşeşti 
să-i arăţi persoanei iubite ce simţi cu 
adevărat. Financiar: Nu vine nimic în plus, 
dar veniturile sunt suficiente.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul acumulat naşte reacţii 
agresive din partea ta şi se poate lăsa cu 
efecte negative. Dragoste: Visul tău cel 
mai mare în plan sentimental poate deveni 
realitate deoarece acum este o perioadă 
specială pentru sufletul tău. Financiar: E 
nevoie de mai multă cumpătare, prudenţă şi 
planificare atentă pentru a face faţă tuturor 
cheltuielilor.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu te lua după păreri neavizate 
sau după sfaturi de pe internet, chiar dacă 
unii spun că le-au încercat cu succes pe 
pielea lor. Dragoste: Ceva te trage înapoi şi 
blochează evoluţia relaţiei tale. Financiar: 
Tot ce ai trebuie calculat cu grijă ca să-ţi poţi 
plăti facturile.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Atenția pe care o acorzi 
alimentației și formei fizice dă rezultate. 
Nu ai niciun motiv de îngrijorare, eşti întro 
formă excelentă. Dragoste: Eşti tandreţea 
întruchipată, un exemplu de afecţiune şi 
dăruire pentru oricine. Financiar: Banii sunt 
pe un nivel liniştit, ba chiar îţi poţi oferi şi 
unele capricii personale pe care nu ți le-ai 
permis până acum.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea mai scârțâie pe ici, pe 
colo, şi treci de la o extremă la alta frecvent. 
Dragoste: Comunici foarte bine cu persoana 
iubită, vă oferiţi unul altuia mai multă 
afecţiune pentru că aveţi şi ceva mai mult 
timp liber pentru a sta împreună. Financiar: 
Te descurci bine cu banii, manipulezi totul 
cu inteligență și responsabilitate.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Doar persoanele trecute de prima 
tinereţe ar putea acuza unele probleme, mai 
ales boli mai demult instalate, cu care s-au 
obişnuit deja. Dragoste: Pot apărea discuţii şi 
certuri datorită tendinţelor tale de dominare. 
Financiar: Banii vin, dar aşa cum vin, aşa se 
şi duc, căci lista ta de dorinţe e lungă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite, dar 
trebuie să fii prudent deoarece ai putea 
avea unele necazuri cu gâtul sau urechile. 
Dragoste: O duci bine în plan sentimental, 
cu şansa de a te îndrăgosti din nou. 
Financiar: Nu există vreun stres major, 
tratezi problemele băneşti cu detaşare.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu eşti prea mulţumit de tine, te 
simţi mai greoi, lipsit de vlagă. Mai puține 
excese alimentare, mai multă mișcare! 
Dragoste: Ai vrea o schimbare, dar nu ştii de 
unde să începi. Ar fi bine să îţi spui totuşi că 
trecutul e trecut. Financiar: Banii sunt pe un 
nivel just, meritat, deci nu te poți plânge.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Activitatea fizică te repune, 
practic, pe picioare. Dragoste: Partenerul 
este acum principalul motiv de stres în 
viaţa sentimentală, pentru că nu mai este pe 
aceeaşi lungime de undă cu tine. O escapadă
în doi pentru un weekend ar putea lămiri 
niște lucruri. Financiar: Eforturile tale sunt 
apreciate și considerate cu scopul de a fi 
remunerate.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Te simți copleșit de 
responsabilitățile cotidiene. Dacă ai temeri 
mari legate de sănătate, mergi la medic și îți
va veni inima la loc! Dragoste: Dacă nu 
ţi-ai găsit încă perechea sau dacă suspini 
în taină după cineva, acum este momentul 
să-ți încerci norocul. Financiar: Posibile 
încurcături financiare sau cheltuieli 
impulsive (și inutile).

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eventualul disconfort pe care îl 
resimți are la bază mai degrabă o indispoziţie 
psihică decât una fizică. Dragoste: Poate 
fi doar o aventură de vară, o escapadă de 
vacanță, dar, atât cât durează, îţi aprinde 
călcâiele şi te simţi excelent. Financiar: 
Lucrurile sunt calme, pe un teren sigur.

D & G
Skin Care
and Laser

106B-525 Belmont Ave W
Kitchener, ON N2M 5E2

clinic@dgskincarelaser.com
(519)-208-1523

dgskincarelaser.com

TEN CU TULBURĂRI DE KERANITIZARE
PIGMENTAȚIE
TEN SENSIBIL ȘI IRITAT
CUPEROZĂ
ACNEE

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

Pentru informaţii şi rezervări:
https://www.facebook.com/graiulromanescwindsor.canada/
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CÂMPUL ROMÂNESC
Duminică 18 august, la Câmpul Românesc de 
la Hamilton a avut loc Sărbătorea Hramului 
Capelei “Adormirea Maicii Domnului”, un 
eveniment care a intrat deja în tradiţia 
Românilor care locuiesc în oraşele Toronto, 
Kitchener, Hamilton, Pickering, Barrie sau 
Oshawa.
Sfânta Liturghie oficiată de Pr. dr. Dumitru 
Ichim şi Pr. Didel Furtună în Capela 
“Adormirea Maicii Domnului”, locul de 
închinare şi rugăciune a celor ce s-au 
stabilit pe aceste meleaguri cu zeci de ani în 
urmă, a constituit evenimentul principal, de 
mare înălţare sufletească şi binecuvântare 
cerească.
Spaţiul a fost neîncăpător şi credincioşii au 
înconjurat Capela ca să poată asculta Sfânta 
Liturghie. Au răsunat codrii din împrejurimi 
când corurile reunite au dat răspunsul 
preoţilor care ţineau slujba. 
Sutele de Români care au venit la această 
sărbătoare s-au bucurat nu numai de o zi 
cu soare splendidă şi o slujbă minunată la 
capelă, dar şi de mâncărurile tradiţionale 
pregătite de membrii Parorhiei “Sf. Maria 
şi Sfinţii Martiri Brincoveni” din Kitchener 
şi membrii Asociaţiei Culturale Române, 
organizatoarea evenimentului. 
Copiii au avut şi bucuria de a avea la dispoziţie 
bazinul de înot. 
Muzica şi buna dispoziţie a fost asigurată de:
• Grigore Zanfir şi fetiţa lui cea mare – cu o 
voce de excepţie şi un repertoriu vast, a ţinut 
participanţii pe ringul de dans pe toată durata 
sărbătorii; un artist minunat, un om blând cu 
inima plină de dor Românesc 
• Grupul “The Dreamers” care au fost la prima 
lor apariţie în public, trei tineri promiţători: 
Thomas, Alex şi Daniel solistul grupului
• Muzica şi aranjamentul muzical a fost 
asigurat de CmS Global Entertainment, Mike 
Carabas. 
Acest eveniment a fost mai mult decât un 
spectacol, a fost o “Trăire Românească” 
în care fiecare s-a regăsit: de la rugaciune, 
meditaţie, la manifestări de tradiţii şi cultură, la 
degustări de mâncăruri specifice Româneşti – 
toate îmbinate într-o atmosferă de sărbătoare 
pe un pământ Românesc.
Acest eveniment de succes nu s-ar fi putut 
realiza fără dedicaţia şi munca depusă de 
voluntari.
Mulţumim pe această cale membrilor Parorhiei 
“Sf. Maria şi Sfintii Martiri Brâncoveni” din 
Kitchener patronată de părintele Didel Furtuna 
şi voluntarilor la eveniment, enumerăm 
câţiva dintre ei: Muscalu C-tin, Dragomiras, 
Rădulescu, Laurenţiu, Popa Mircea, Mihaela 
Dragomiras, Carmen Radulescu, Andreia 
Popian, Elena Abagiu, Elena Muscalu, 
Adrian, Ion Tudor.
Mulţumim voluntarilor Asociaţiei Culturale 
Române: George Popa, Anca şi Aurica 
Olteanu, Nela Cornea, Alex şi Olivia Colceriu, 
Mihaela Moisin, Florin Sandulescu, Emilia 
Rachitan, Eugen Calciu, Valentin Coman, 
Radu Ichim, Dan Monolescu.
Multumim deasemenea tuturor celor care aţi 
ales să petreceţi această minunată sărbătoare 
la Câmpul Românesc, şi vă aşteptăm la 
următoarele evenimente organizate de 
Asociaţia Culturala Romană – Hamilton la 
Câmpul Românesc.

Comitetul de organizare
ACR Hamilton, ON

Sarbatorea Hramului Capelei
“Adormirea Maicii Domnului”

Câmpul Românesc - 18 August 2019
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OTTAWA

INFORMAȚII GENERALE
Alegerile prezidențiale din 2019 vor 
avea loc în zilele de 10 noiembrie (turul 
I) și 24 noiembrie (turul II).
Cetățenii români cu drept de vot aflați 
în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni 
pentru a-și exercita dreptul de vot:

Opțiunea 1 – prin corespondență
Alegătorul care optează pentru votul prin 
corespondență trebuie să completeze 
un formular on-line, în care să 
menționeze numele, prenumele, codul 
numeric personal, adresa de domiciliu 
sau reşedinţă, adresa de e-mail, 
precum şi opţiunea de transmitere în 
ţară sau la reprezentanţa diplomatică 
a votului exprimat prin corespondenţă. 
La acest formular, alegătorul trebuie să 
anexeze copia scanată sau fotografia 
actului de identitate românesc valabil 
şi a unui document care dovedeşte 
dreptul de şedere, eliberat de autoritățile 
canadiene și anume:

1. Pentru cetăţenii români care deţin 
şi cetăţenia canadiană, documentele 
de identitate eliberate de autorităţile 
canadiene (carte de identitate, 
paşaport, certificat de naturalizare / 
cetăţenie etc.) reprezintă dovada de 
reşedinţă în Canada.

2. Pentru cetățenii români care nu 
sunt și cetateni canadieni, dreptul de 
reședință în Canada poate fi dovedit 
prin următoarele documente emise de 
autoritățile canadiene : 
a. titlu de călătorie 
b. titlu de călătorie pentru refugiaţi 
c. certificat de identitate 
d. card de rezident permanent 
e. fişă privind dreptul de şedere IMM 
1000 
f. permis de şedere temporară 

g. permis de muncă 
h. permis de studii 
i. permis pentru refugiaţi 
j. permis de conducere.

3. Documentele speciale emise 
cetăţenilor români angajaţi ai misiunilor 
diplomatice / oficiilor consulare şi ai 
organizaţiilor internaţionale cu sediul 
în Canada, precum şi cele emise 
membrilor de familie ai acestora 
reprezintă dovada de reşedinţă în 
Canada. 
În vederea exercitării dreptului de vot 
la alegerile prezidențiale din 2019 
este necesară prezentarea unui singur 
document din cele enumerate mai sus.

4. Pentru cetățenii români care se 
află în străinătate pentru a urma un 
tratament medical, de mai mult de 90 
de zile, documentele emise ori avizate 
de o autoritate medicală, pe plan local, 
reprezintă dovada de reședință în 
vederea exercitării dreptului la vot la 
alegerile prezidențiale din 2019.

5. Pentru cetățenii români cu reședința 
pe teritoriile altor entități nerecunoscute 
ca state, documentele deținute pe plan 
local reprezintă dovada de reședință în 
vederea exercitării dreptului la vot la 
alegerile prezidențiale din 2019.

După finalizarea procedurii de pre-
înregistrare pe portal, alegătorul va 
primi un email de control, pe care 
trebuie să-l confirme, în caz contrar 
validarea înregistrării neputându-
se realiza. Precizăm că validarea 
înregistrării alegătorului din străinătate 
se face de către AEP, în termen de 5 
zile de la confirmarea de către alegător 
a email-ului de control.

Opțiunea 2 – votul la o secție de 
votare pentru care s-au înregistrat 
în Registrul electoral și pentru care 
au optat să voteze cel puțin 100 de 
alegători înregistrați.

Alegătorul român care optează să 
voteze în străinătate la o secție de 
votare va completa un formular on-line, 
în care va înscrie numele, prenumele, 
codul numeric personal, localitatea şi 
statul unde optează să voteze, la care 
anexează copia scanată sau fotografia 
actului de identitate. Menționăm că o 
secție de votare poate fi înființată la 
cererea a minimum 100 de cetățeni din 
aceeași localitate sau dintr-un grup de 
localități.

În conformitate cu reglementările 
locale, în Canada nu este permisă 
înființarea unor secții de votare în afara 
oficiilor diplomatice și consulare.

Opțiunea 3 – votul la oricare 
dintre secțiile de votare organizate în 
străinătate, dacă nu au optat pentru 
votul prin corespodență.

IMPORTANT: Pentru a putea vota 
prin corespondență (opțiunea 1) 
sau la o secție de votare înființată în 
localitățile sau grupurile de localități 
în care au optat să voteze cel puțin 
100 de alegători (opțiunea 2) ESTE 
NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe 
portalul http://www.votstrainatate.ro/. 
Acest portal este gestionat exclusiv de 
Autoritatea Electorală Permanentă.
IMPORTANT: Formularele de 
înregistrare vor fi active până în data 
de 11 septembrie 2019.
IMPORTANT: Formularele de 
înregistrare vor fi active până în data 
de 11 septembrie 2019.

Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător 
în străinătate, puteți vota la oricare 
din secțiile de votare organizate în 
afara țării, pe baza unui document de 
identitate valabil în ziua votării (cartea 
de identitate, cartea electronică de 
identitate, cartea de identitate provizorie, 
buletinul de identitate ori paşaportul 
diplomatic, paşaportul diplomatic 
electronic, paşaportul de serviciu, 
paşaportul de serviciu electronic, 
paşaportul simplu, paşaportul simplu 
electronic, paşaportul simplu temporar, 
titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor 
din şcolile militare, carnetul de serviciu 
militar, valabile în ziua votării)

IMPORTANT! Secțiile de votare din 
străinătate vor fi deschise timp de trei 
zile pentru fiecare tur al alegerilor:

VINERI, 8 și 22 noiembrie 2019, între 
orele 12-21

SÂMBĂTĂ, 9 și 23 noiembrie 2019, 
între orele 7-21

DUMINICĂ, 10 și 24 noiembrie 2019, 
între orele 7-21.

Alegătorii care la ora 21.00 se află la 
sediul secţiei de votare, precum şi cei 
care se află la rând în afara sediului 
secţiei de votare pentru a intra în 
localul de vot pot să îşi exercite dreptul 
de vot. Doi membri desemnaţi de 
biroul electoral al secţiei de votare, din 
cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 
dacă în afara sediului secţiei de votare 
se află alegători care aşteaptă să îşi 
exercite dreptul de vot şi constată şi 
monitorizează ordinea în care aceştia 
au acces în localul de vot. Alegătorii 
aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota 
până cel mult la ora 23.59.

Alegeri pentru Președintele României – 2019
– Votul în Canada –

Ambasada României la Ottawa
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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

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

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
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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

Cuvintele se-ascund în partea dreaptă...
Oare presimt spre jertfă Junghiatul,
De umbra lor cer inima-mi ca treaptă
Ca soarele din ape luminatul?

Când singur fără ele voi rămâne,
Ca frunza care și-a pierdut cuvântul,
N-ai să fii trist de pomul Tău, Stăpâne,
Că nu-l va mai găsi-n grădină vântul?

Întru adâncul Tău nu-i nici un dacă,
Măcar un licurici când scânteiază?
De poate pâinea-n Trup să se prefacă
Poți spune robul Tău că nu contează?

Iubire, tot cuprinzi, ca mozaicul,
Chiar însăși pleava mea e neam cu Spicul!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALM LA MOZAICUL BIZANTIN

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
Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se pot accesa 
filme noi, seriale, show-uri, muzică, documentare, canale 
de televiziune din toată lumea. Aparatul costă $170, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2004 NISSAN SENTRA
($ 2995)

220000Km, Safety, 
Very Well Maintained,  

E-Test, Certified, 
Warranty, Very Clean, 

Car Proof, A/C, Safety, 
All Fluid Changed.

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.



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


