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ISSN 1918-5693
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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

Gala AREC 2019
în imagini

pag.8, 12, 13
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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

Artrita precoce a stârpit logodnele 
romantice. Azi, probabil bărbaţii 
îngenunchează cu inelul în mână doar 
în filme. Dar până şi pentru scena 
asta se folosesc cascadori. ”Arată-ne 
inelul!”, am cotcodăcit noi, prietenele 
zăpăcite ale unei viitoare mirese. Nici 
dacă i-am fi cerut să ne arate un rinichi 
nu îngheţa aşa. N-avea inel, se logodise 
fără brizbrizuri. I-au trebuit vreo paişpe 
minute de graţioasă bâlbâială ca să 
transfere informaţia asta din capul ei în 
urechile noastre. Atunci am constatat că 
sunt capabilă să schimb subiectul mai 
repede decât schimbă Mika Hakkinen 
vitezele. Mi-am dat seama că viitorul 
ginerică n-avusese banii sau mintea de 
a-i procura un zorzon preţios. Victima 
acestui prejudiciu a simţit nevoia să 
revină asupra informaţiei, spre a-şi 
apăra jumătatea mai buimacă. Ne-a 
spus că el îi pregăteşte un inel, a aflat 
ea asta dintr-o sursă cu gura spartă, 
dar că nu e gata încă. Noi ştiam că 
el e hair-stylist, nu giuvaergiu, însă 
orice întrebare suplimentară ar fi fost 
penibilă, în contextul dat. Două luni 
mai târziu, când el a părăsit-o pentru 
colegul lui de salon şi i-a explicat că 
toată viaţa lui s-a simţit, de fapt, un 
gay îndesat într-un corp de... într-un 
corp de gay, ce mai, am priceput că tot 
acolo era îndesat şi inelul de logodnă, 
probabil. 

Ai carte (de identitate), ai parte
Alina şi Vali erau iubiţi de şase ani, 
logodiţi de cinci ani jumate şi pacostea 
familiilor de vreo cinci ani, de când 
cuscrii aşteptau nunta. Valică dormea 
pe dânsul, în sensul că logodna în sine i 
se părea o formă de convieţuire absolut 
onorabilă. A avut el o bănuială că e ceva 
în neregulă, când s-a dus la poliţie să-şi 
schimbe buletinul, ca să-şi facă mutaţia 
la Alina. Atunci, madam plutonieră de 
la ghişeu era să facă strabism uitându-
se cum cetăţeanul cărcălise pe cerere 
calitatea lui de logodnic. Tanti i-a 

răcnit din spatele oberlihtului special 
amenajat că statul ocroteşte familia, nu 
ţiitorii dezmăţaţi. Atunci, Vali s-a târât 
spre casa Alinei cu greu, ca sergentul 
lui Alecsandri, şi i-a spus: ”Pui, am o 
veste cam naşpa. Trebuie să ne luăm 
urgent, că altfel dobitocii ăştia nu-mi 
fac buletin cu adresa ta. Sau stai, ar 
mai fi o soluţie, poţi să mă iei chiriaş, 
mergem la fisc şi mă declari şi plăteşti 
impozit”. Legenda spune că n-a apucat 
să spună, de fapt, decât ”trebuie să 
ne luăm, că altfel...”, după care s-a 
făcut întuneric, fiindcă ea l-a lovit cu 
pumnişorul peste bot. A fost clipa lui 
norocoasă, când s-a bucurat sincer că 
nu-i dăduse inel de logodnă, ca să mai 
fie şi ăla pe degetul ei beligerant şi 
să-i spargă buza. Georgică era sufletul 
găştii, când eram studenţi. Aşa că noi 
nu ne-am supărat prea tare pe el când, 
la o degustare de baxuri de tămâioasă, a 
pupat-o salivos pe iubita lui şi ne-a spus 
nouă, curioşilor mai puţin însiropaţi 
decât el: ”Ce vreţi, bă, o iubesc p-asta 
şi-o iau şi de nevastă, dacă mi-o dă tac-
su”. Noi am râs ca proştii, dar ipotetica 
miresică s-a zmeurit toată în obrăjori, a 
făcut o duioasă abstracţie de alcoolemia 
lui şi-a ţipat apoi ca un pescăruş nervos. 
Avea patru sute de emoţii mari şi vreo 
şase sute de emoţii mai mici, plus un 
zâmbet ca o spărtură. A sărit de pe 
taburet de zici că-i intrase o piuneză-n 
fund şi-a gâjâit un ”Da!!!” ridicol. 
”Ce da?”, şi-a gogonat el memoria? 
Uitase deja, în cinşpe secunde de la 
ruperea zăgazului verbal. Barem a 
doua zi Georgică nu mai ştia absolut 
nimic, avea amnezie selectivă. Ţinuse 
minte că gazdele aveau un covor cu 
frunzuliţe vernil, rombuleţe bej, liniuţe 
mov, cerculeţe grena, bulinuţe verzi, 
buburuze albastre, ciucurei crem şi 
rămurici kaki. Dar nu-şi mai amintea 
nicio silabă din emoţionanta sa cerere 
în căsătorie, spre groaza şi rudotelele 
tinerei din viaţa lui.

Simona Catrina

Vrei tu neapărat 
să fii nevasta 

mea? Ok!
-prima parte-

Asociaţia not for profit ARTA invită 
membrii şi publicul fidel să sărbătorim 
împreună Noul An într-o atmosferă 
rafinată şi elegantă, într-una dintre 
cele mai luxoase săli din Kitchener-
Waterloo, St George Banquet Hall, 665 
King St N, Waterloo On N2J 4G8. Este 
al 18-lea an de când asociaţia noastră 
uneşte comunitatea românească de 
Anul Nou.
Vă promitem că va fi o noapte magică 
avându-l pe Gilmar “The Lord of the 
Music” plimbându-ne în timpul nostalgic 
cu melodii româneşti sau străine, cu 
vocea lui fascinantă şi captivantă.
Vă întâmpinăm pe covorul roşu ca şi 
anii trecuţi, unde aveţi posibilitatea să 
vă faceţi o fotografie, pentru jurnalul de 
amintiri al vieţii, legată de eveniment.
Prin fiecare bilet cumpărat de la noi, 
încurajaţi asociaţia să organizeze 
evenimente gratuite pentru copii, tineri 
şi seniori.
Este un eveniment “adults and teens 
only”. Adolescenţii vor sta la o masă 
specială pentru ei. Restaurantul nu ne 
mai permite să avem copii în mijlocul 
nostru, din motive de securitate. 
Locurile sunt limitate!
$110 adulţi   
$95 adolescenţi (13-18 ani)

Meniu:
-  cocktail de bun venit cu vodcă, suc 
de portocale şi cranberry 
-  aperitive tradiţionale româneşti 
cu muşchiuleţ afumat, cârnăciori, 
şunculiţă, brânzeturi, cherry tomatos, 
măsline pe un pat de salată verde.
-  salată verde organică acompaniată 
de un dressing de oţet balsamic şi 
zmeură.
- o varietate de chifle şi unt
- friptura de curcan servită cu cranberry 
stuffing şi sos, însoţită de pure de 
cartofi şi legume de sezon (conopidă, 
brocoli şi morcovi)
- 3 sărmăluţe româneşti cu smântână
- desert compus dintr-o prăjitură 
românească şi un platou cu fructe pe 
masă
- două sticle de vin alb şi roşu pe masă
- 4 sticle de apă minerală pe fiecare 
masă
- cafea şi ceai din abundenţă toată 
noaptea
- un pahar de şampanie
- masa de la miezul nopţii: purcel de 
lapte la proţap - stil sârbesc

Cash bar de la ora 6:00 la ora 1:30
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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

Meniu:
- 2 sticle de vin pe masă
- Aperitive (brânzeturi și mezeluri 
europene asortate, salată boeuf, 
salată de ciuperci, crudități)
- Supă de pui cu tăieței
- Sarmale cu smântână
- Cotlet de porc și piept de pui, garnitură 
de cartofi și legume asortate, salată 
proaspătă, Desert
- Șampanie la miezul nopții
- Bufet rece.

Divertisment:
- Dansuri tradiționale românești;
- Samba și Cabaret cu dansatori 
  profesioniști;
- Muzică video cu Dj Chica.

$100/adult până în data de 1 nov. 2019 
și $110/adult după această dată.
$75/copil 3-14 ani.

Cash bar - prețuri accesibile.

Bilete prin E-trasfer la rromanesc@gmail.com
Vă rugăm să ne contactați prin E-mail, Facebook, Text sau WhatsApp 
la telefonul 519.590.1088, înainte de plata biletelor, pentru a evita 
duplicarea locurilor.
Eveniment organizat de Dj CHICA & Event Resource

31 Decembrie @7PM

VĂ INVITĂM SĂ PETRECEM ÎMPREUNĂ 
LA CUMPĂNA DINTRE ANI !

KITCHENER

Parohia ,,Sfinții Petru și Pavel” din 
Kitchener a sărbătorit Duminică 20 
Octombrie 2019, cel de al doilea protector 
al său, Sfântul Longhin Sutașul. PS Ioan 
Casian al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Canadei a evidențiat importanța acestui 
sfânt mai puțin cunoscut credincioșilor, 
dar având o importanță deosebită în 
istoria mântuirii noastre. Deși este ostașul 
care a împuns coasta Mântuitorului pe 
cruce, el a devenit apoi unul din cei mai 
mari mărturisitori ai Învierii Lui Hristos, 
dându-și chiar viața pentru convingerea 
veridicității istorice a Învierii.

Preot Julian Stoica

HRAMUL
Parohiei “Sfinții Petru și Pavel”
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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

Modificări majore pentru 
serviciile acoperite de OHIP 

începând cu 1 octombrie 2019

KITCHENER

Conform revizuirii, serviciile care nu 
mai sunt acoperite includ:
Îndepărtarea dopului de ceară din 
ureche - acoperită numai atunci când 
este necesar medical.
Pentru mulți pacienți, înmuierea de 
ceară din ureche e ușor de utilizat, fără 
intervenție medicală. Îndepărtarea de 
ceară din ureche va fi acoperită atunci 
când cauzează pierderea auzului sau 
dacă este necesară îndepărtarea imediată 
pentru a diagnostica sau trata alte afecțiuni 
ale urechii. Pacienții care solicită medicului 
să îndepărteze ceara din ureche atunci 
când nu este necesar din punct de vedere 
medical, trebuie să plătească.

Examinarea laringelui în timpul 
examinărilor la stomac numai atunci 
când este necesar medical
Atunci când nu există suspiciuni sau 
dovezi cu privire la o problemă cu laringele 
pacientului, finalizarea unei examinări 
suplimentare a laringelui ca parte a analizei 
stomacului nu este necesară din punct de 
vedere medical sau de ajutor pacientului.
Acest lucru va preveni efectuarea 
serviciilor inutile de laringoscopie (o 
examinare a corzilor vocale) în același 
timp cu o examinare a stomacului.

Teste de sarcină în urină  
Testele de sarcină din sânge rămân 
asigurate pentru toți pacienții, deoarece 
oferă mai multe informații. Testele de 
sarcină în urină Dipstick efectuate în 
cabinetul medicului, care oferă informații 
mult mai puține, vor fi asigurate atunci când 
există o nevoie imediată de a determina 
sarcina pentru a preveni rănirea iminentă 
a pacientei.

Primele pentru fondul medicului pentru 
apeluri la domiciliu numai pentru 
pacienții vârstnici și pacienții sub 
tratament paliativ.
Primele pentru sprijinul apelurilor 
la domiciliu vor fi plătite numai în 

circumstanțele în care pacienții trebuie 
văzuți acasă, incluzând vârstnici fragili și 
cei sub tratament paliativ etc.

Înregistratoarele utilizate pentru 
monitorizarea afecțiunilor cardiace
nu vor mai fi acoperite, deoarece 
dispozitivele sunt o formă de tehnologie 
învechită.

OHIP va continua să finanțeze teste 
mai eficiente pentru a diagnostica 
infertilitatea 
dar testarea post-coitală a mucoasei 
cervicale nu va mai fi acoperită.

Eliminarea imaginii pentru majoritatea 
problemelor sinusale.
  
Actualizările recomandate de AWG au fost 
acceptate de Christine Elliott, vicepremierul 
și ministrul Sănătății. Aceste recomandări 
au fost aprobate și de Asociația Medicală 
din Ontario (OMA).
AWG este un grup condus de medici 
care își propun să utilizeze cele mai bune 
dovezi disponibile pentru a îmbunătăți 
calitatea îngrijirii pacientului și pentru a 
reduce serviciile inutile din punct de vedere 
medical. Acestea includ inițiative, cum ar fi 
eliminarea testelor duplicatorii medicale, 
depășite sau inutile.
Speranța este ca recomandările să 
funcționeze pentru a asigura o mai bună 
utilizare a resurselor de asistență medicală, 
inclusiv timpul de așteptare mai scurt.

Monica Laura 
Marin
Integrative 
Nutrition Health 
Coach

Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com

Monica Laura Marin
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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



AGENDA ROMÂNEASCĂ 1 Noiembrie * Nr.287pag.6

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 între orele 7:30am-5:00pm.
Avem disponibil 1 loc pentru copii între 1-4 ani.

 Tel. 519 894 6039
Email:    violeta_sindile@yahoo.com
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TORONTO

Gala AREC 2019Ediţia cu numărul 14 a Galei 
AREC (Asociaţia Inginerilor 
Români din Canada) a avut loc 
sâmbătă 26 octombrie 2019 
în Toronto la Riviera Events 
& Convention Centre, unde 
au participat peste 350 de 
persoane. Cu această ocazie au 
fost oferite o serie de diplome, 
în semn de recunoştinţă pentru 
dedicaţie şi profesionalism în 
activitatea depusă de-a lungul 
anilor, unor membri ai comunităţii 
româneşti, şi deasemenea au 
fost premiaţi cei mai buni elevi 
şi studenţi români.  Din partea 
României au fost prezenţi Dl. 
Bogdan Mănoiu, ambasadorul 
României în Canada, şi 
personalul Consulatului General 
al României la Toronto.
Felicitări organizatorilor !



Să purtaţi mereu în suflet amintirea zilei 
în care v-aţi unit destinele.

CASĂ DE PIATRĂ !
Din partea familiei, a prietenilor şi a tuturor celor 

dragi.

DIANA & SEBASTIAN 
BELU
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Consulatul General al României la Toronto

Alegerile Prezidențiale din 
anul 2019 vor fi organizate și 
se vor desfășura la Toronto 
în cadrul celor 2 secții de 
votare deschise în incinta 
Centrului de Conferințe al 
complexului FORESTERS 
situat la adresa 789 Don Mills 
Road, cod poștal M3C 1T5 
aflat în imediata apropiere a 
clădirii în care își desfășoară 
activitatea Consulatul General 
al României din Toronto

Accesul în secțiile de votare se va face în 
următoarele intervale :
- VINERI, 8 noiembrie 2019
  ( turul II - 22 noiembrie 2019 )
              între orele 12-21

- SÂMBĂTĂ, 9 noiembrie 2019
  ( turul II - 23 noiembrie 2019 )
             între orele 7-21

- DUMINICĂ, 10 noiembrie 2019
 ( turul II - în 24 noiembrie 2019 )
             între orele 7-21.

Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în 
străinătate, puteți vota la oricare din 
secțiile de votare menționate, pe baza 
unui document de identitate românesc 
valabil în ziua votării, respectiv: 
-carte de identitate,
-carte electronică de identitate,
-carte de identitate provizorie,
-buletin de identitate,
-paşaport diplomatic, paşaport 
diplomatic electronic, paşaport 
de serviciu, paşaport de serviciu 
electronic, paşaport simplu, paşaport 
simplu electronic, paşaport simplu 
temporar,
-iar în cazul elevilor din şcolile militare, 
carnetul de serviciu militar

ALEGERILE
PREZIDENȚIALE
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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:

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te simți bine în corpul tău, 
toate eforturile tale anterioare au dat 
roade. Dragoste: Îți place jocul seducției, 
pentru că îți pune în valoare frumusețea, 
șarmul, senzualitatea cu care ești înzestrat. 
Financiar: Banii trebuie calculați cu multă 
atenție, pentru că trebuie să îi dai în diverse
direcții.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai grija ce mănânci, cum te miști, 
cum manevrezi obiectele contondente. 
Dragoste: Cu cât te complaci mai mult în 
banal, cu atât relația voastră tinde să se 
banalizeze. Financiar: Nu este momentul 
marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri,
deci din punct financiar, ești balansat.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine 
în orarul de odihnă şi în obiceiurile 
alimentare. Dragoste: Suferinţele din amor 
nu te ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste 
foc fără motiv? Financiar: Sunt şanse la 
venituri colaterale şi ai noroc în investiţii şi 
în relaţiile cu instituţiile financiare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă legată de 
sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe 
chip, ceea ce se traduce şi printr-o stare 
fizică foarte bună. Dragoste: În cazul unei
relaţii nefericite, acum găseşti puterea să te
eliberezi. Financiar: Există probabilitatea 
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui 
contract sau a unei colaborări care te 
avantajează.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant, 
eşti dornic de aventură, de schimbare, de 
a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat 
avantajos privind investiţiile imobiliare, 
redecorările, reamenajările şi achiziţia 
obiectelor de folosinţă îndelungată.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci o vizită 
la stomatolog. Dragoste: Posesivitatea, 
dorinţa de a fi lângă tine permanent, de a 
răspunde numai la ordinele tale nu fac bine 
vieţii de cuplu. Financiar: Dacă nu ţi-ai 
fixat încă un obiectiv important, ar cam fi
cazul să o faci.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Probleme mai vechi, pe care le 
credeai rezolvate sau măcar uitate, pot 
reveni în actualitate mai intens. Dragoste: 
Iubirea pare să fie planul cel mai avantajat 
al acestei perioade, simți că un noroc 
planează peste iubirea ta. Financiar: Nu 
te aștepta la vesti prea bune legate de 
veniturile tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te pândește o boală neașteptată, 
un incident care îți cauzează o stare 
negativă la nivel fizic sau psihic. Dragoste: 
Ești ca un fluturaș care zboară din floare 
în floare, pentru a se bucura de parfumul 
iubirii. Financiar: Ești norocosul astrelor 
când vine vorba de bani, pentru că te poți 
trezi cu un plocon la poartă exact când 
aveai mai mare nevoie.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nimic nu-ţi strică starea de 
confort fizic; te bucuri de o sănătate bună. 
Dragoste: Ești fericit şi răsfățat în gesturile 
de afecțiune ale partenerului. Financiar: 
Este un moment decisiv pentru veniturile 
tale, de parcă trebuie să alegi ce e de făcut 
cu banii pe care i-ai acumulat.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă nu iei o pauză pentru a-ţi 
reîncărca bateriile, vei duce după tine şi 
în lunile următoare starea de oboseală 
cronică. Dragoste: Nu te aștepta la minuni 
sentimentale, treci printr-o perioadă cât 
se poate de fadă. Financiar: Este timpul 
unei investiții majore sau a unui proiect 
financiar care va avea urmări anul viitor.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Oboseala are consecințe asupra 
organismului iar excesul de zel îţi afectează 
starea de sănătate. Dragoste: Sufletul tău 
e apăsat de griji pe care nu ai curaj să le 
destăinui nimănui. Financiar: Situația 
ta financiară nu se anunţă prea bună în 
perioada următoare.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu prudenţă şi un control atent 
asupra tuturor factorilor de risc, nicio 
problemă de sănătate nu te poate atinge. 
Dragoste: Bate vântul schimbării prin 
viața ta sentimentală, dar te așezi cumva 
contra curentului, pentru că nu dorești 
schimbarea. Financiar: Ai cheltuieli mari, 
dar poţi câştiga mai bine.
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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).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu
Nicoleta Burlea

Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
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Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Contabilitate: Veronica Luca
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

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



1 Noiembrie * Nr.287 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.15

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

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

116 Queen st. North Kitchener

Dorris,
în seara asta norii-s
regala solie
a portului, a gării
și-a fluturilor
ce prin mine-au zburat
spre colțuri de batistă.
Să nu fi tristă...
Au nu e-n aurul de frunză
tot scopul înserării?
Eu sunt nebunul mării
ce casei îi așază temelie
pe cântec de chitară și nisip.
Au nu-i plecarea
spre-ntoarcere spre chip?

Dorris,

în seara asta norii-s
împărăteasca solie
a portului și-a gării...
Ei, și?
Nu-s eu nebunul mării
ce zărilor rămasu-le-am 
dator
cu împrumutul
ce ades mă ispiti?
‘’Totul e foc’’,
s-a juruit olarul
pe cântecul de lut,
târziul întrupându-mi-l 
ulcior.
Și i-am răspuns că sunt 
nemuritor,
că moartea mi-am vândut-o 

în talcioc
să-ți cumpăr un sărut.

Dorris,
în seara asta norii-s...

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

UN REGAT PENTRU O RIMĂ

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

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2010 HONDA FIT LX
($ 5690)

190000Km, Safety, 
Very Well Maintained,  

E-Test, Certified, 
Warranty, Very Clean, 

Car Proof, A/C, Safety, 
No Accident, No Rust, 

Rust Proof, Winter 
Tires On The Rims 

Extra, Aluminum Rims.

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.

MASTER METAL ROOFING
40 Years warranty. Residential & Commercial Experts. 
Our services: Metal roof system installed, Metal Roofing 
repairs, Leak diagnosis repairs, Skylights, Repair 
Chimney flashing. Free estimate/consultation. For more 
informations: 416-822-7334.

Nordhwood Hardwood Flooring
Ofera:
Custom Installations Hardwood Flooring, Engineering 
floor, laminate, sending, staining, varnish, Old Hardwood
Renovate stairways.
Reasonable rates 4169538973



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

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

519-570-1117


