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Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

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

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

programare la 519-578-9670.

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

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

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

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

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760
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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

Ursuleţul roşu
loveşte din 

nou
S-au scumpit fulgerător ursuleţii de 
pluş (care numai de pluş nu sunt, 
acum îi fac chinezii din acryluri 
umplute cu tărâţe). Se apropie ziua 
aceea minunată în care e obligatoriu 
să cari un urs în braţe – tu, băiete, ca 
să i-l dai lui Pisi a ta, doar-doar se 
culcă cu tine. Iar tu, fato, ca să vadă 
lumea că ipochimenul nu e zgârcit. Şi 
că vrea să te culci cu el.
Nu fac mişto de cea mai drăguţă 
sărbătoare americană a românilor. E 
doar o analiză de caz. E la modă să 
bombăneşti împotriva dulcegăriilor 
din această zi sublimă, deci toate 
femeile care nu primesc nimic se bat 
cu pumnul în piept(ul lor cam mic) şi 
strigă că nu le pasă de această tradiţie 
stupidă. Asta seamănă dramatic şi 
vizibil cu situaţiile în care femeile 
necerute de neveste declară că, de 
fapt, nici nu vor să se mărite, că 
iubirea nu atârnă de-o hârtie, că 
relaţiile lor sunt libere şi profunde, 
chiar dacă au şi copii rezultaţi, cum 
se spune acum. Tătânele nu vrea 
să-şi pună pirostria când nu-l doare 
capul, deci cuplul înfloreşte într-un 
concubinaj comod pentru el, enervant 
pentru ea. Diferenţa dintre ei este că 
femeia rămâne ipocrită, de multe ori, 
şi taie macaroana oricui o întreabă 
când o ia ăla de nevastă. N-are nevoie 
de cununie, ea e fericită aşa. O singură 
nedumerire am aici: dacă un certificat 
de căsătorie contează mai puţin decât 
un beţişor de curăţat urechi, atunci 

cum se face că bărbaţilor le e frică de 
el? Revenind la ursuleţiadă, a început, 
aşadar, strechea. Femeile care nu s-au 
prins încă dacă bărbaţii chiar le iubesc 
sau stau atârnaţi de ele din comoditate 
aşteaptă să vadă ce primesc. Astfel, 
speră să-şi dea seama unde se plasează 
frumoasa şi întortocheata lor relaţie. 
Pe de altă parte, au şi bărbaţii dilema 
lor: dacă nu cumpără ursuleţi, găsesc 
acasă bosumflări fatale. Sentinţa 
pronunţată de doamne va consta 
în privarea de sex şi interzicerea 
anumitor drepturi. Cu executare şi 
posibilitate de iertare condiţionată, 
peste trei luni. Dacă totuşi cumpără 
ursuleţi, bărbaţii ştiu că ei vor fi ca o 
declaraţie de dragoste, mai ales că ai 
dracului producători au scris pe toţi 
”I love you”. Iar asta e o complicaţie 
care poate nărui armonia din incerta 
lor iubire. Ca să nu mai vorbim de 
toate acele Pisi care, de Valentine’s 
Day, aşteaptă cererea în căsătorie. 
Adică un ursuleţ în burta căruia 
bărbatul să fi ascuns, în prealabil, un 
inel supeeeeerb. Dar cum majoritatea 
pluşaţilor nu prezintă urme de incizii 
abdominale recente, dezamăgirea cât 
p-aci logodnicei e fără echivoc. Şi 
cum spuneam, s-au scumpit ursuleţii, 
e sezonul lor, iar comercianţii nu sunt 
proşti ca noi, cei care încă mai credem 
că Ziua Îndrăgostiţilor e pentru 
îndrăgostiţi.

Simona Catrina

TORONTO
Lectoratul de limba română de la Glendon College, York 

University vă invită la inaugurarea expoziției 

 30 de ani de la Revoluția 
Română din 1989

Reflectarea în Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe
prezentată în colaborare cu Colegiul Glendon, Universitatea York

Fotografiile de epocă și documentele diplomatice prezentate acoperă teme 
precum: „Scrisoarea celor șase”, prăbușirea regimurilor comuniste în statele 
central și est-europene, participarea externă la lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres al PCR din noiembrie 1989, activitatea emigrației românești din 
Occident, evenimentele revoluționare din decembrie 1989 din România, precum 
și schimbarea de regim și tranziția spre o societate democratică.

Participă:
Ambasador BOGDAN MĂNOIU – CHARGÉ D’AFFAIRES A.I. AL ROMÂNIEI ÎN 
                                                      CANADA
Prof. IAN ROBERGE – PRINCIPALUL COLEGIULUI GLENDON, YORK U.
Prof. DAN BERBECEL – GLENDON COLLEGE, YORK U.
Prof. CĂLIN ANDREI MIHĂILESCU – U. OF WESTERN ONTARIO

Data: 10 FEBRUARIE , 2020
Ora:   2 p.m.
Sala: BMO SKYROOM A 300
Locaţia: GLENDON COLLEGE, 2275 Bayview Ave., Toronto

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener
- Duminica, 9 februarie 2020
  10:00 AM – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;
  12:15 PM – Agapă frățească
    1:00 PM – Adunarea Generală Anuală a Parohiei

Biserica Ortodoxă “Sfântul Gheorghe” din Toronto
- Duminică 1 martie 2020, GALA MĂRŢIŞORULUI - Spectacolul Tinerelor 
Talente, la Sala DACIA.
- Duminică 29 Martie 2020, Ziua Basarabiei, moment aniversar, ora 1pm, 
sala Dacia

Misiunea Sfânta Maria şi Sfinții Martiri Brâncoveni din Kitchener
- Suntem în măsură să vă informăm că începând din 2 Februarie 2020 
avem o nouă locație. Noua adresă unde ne vom desfășura activitatea 
este 40 Bridge Street West, Kitchener, ON, N2K1K7, la aproximativ 800 
m distanță de biserica St. Paul’s Lutheran Church (544 Bridgeport Rd E), 
locul unde până acum am funcționat.

Comunitatea Românească de la Niagara
- Romanian Community of Niagara si Parohia Bisericii Ortodoxe Romane 
din Niagara organizeaza sambata 15 februarie cu incepere de la ora 5 
pm o petrecere de Ziua Indragostitilor la sala sociala din 4992 Huron 
Str, Niagara Falls. Meniul este: pui, piure de cartofi, salata greceasca, 
mujdei, ciorba de burta gatite cu drag de Dna Claudia Largeanu iar la 
desert avem tort din mana priceputa a Danielei Buzila. 
O donatie de minumum 10-15 $ de persoana e binevenita. 
Pentru informaţii suplimentare şi rezervări sunaţi la Ruxandra: 
905.353.4933

Asociaţia ARTA din Kitchener
- Sâmbătă 7 martie 2020 - Ziua Femeii

Dj Chica & EVENT Resource
- Sâmbătă 7 martie 2020 - Ziua de 8 Martie

EVENIMENTE
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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

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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Unele tipuri de asigurari 
sunt obligatorii (pentru 

casa, masina, business), altele (facultative), ar 
trebui considerate ca elemente ale securitatii 
dvs.financiare, prezente si viitoare.
Nu uitati: cu cit sunteti mai tineri, cu atit 
asigurarile sunt mai putin costisitoare!
Avind in vedere acest considerent, sa comparam 
citeva cifre: pentru acelasi individ, acelasi 
produs, cu aceeasi companie, costul lunar pentru 
asigurarea inceputa la doua virste diferite, este 
urmatorul:
a. Asigurare de viata permanenta: 43.74 
CAD la 22 de ani vs. 92.79 CAD la 42 de ani;  
b. Asigurarea de boli critice: 41.08 CAD 
la 22 de ani vs. 103.76 CAD la 42 de ani; 
Tinerii, deseori, evita a se asigura, pentru ca 
ei considera ca la aceasta virsta nu au nevoie, 
ca nu isi pot permite financiar, ori ca este prea 
dificil de inteles. Dar, destul de des aud de la 
clienti tineri: “Daca as fi stiut cat de accesibila 
poate fi asigurarea, as fi luat-o in consideratie 
mai devreme”.
Am observat ca, multi tineri (si nu numai tineri) 
considera acest subiect doar atunci cand, un 
eveniment major (fericit sau nefericit) apare in 
viata lor: casatorie, nasterea unui copil, accident, 
boala, decesul cuiva apropiat. Cu siguranta nu ar 

trebui sa se intimple asa!
Citeva sugestii: 
a) din momentul in care incepeti sa lucrati, ar 
trebui sa luati in considerare asigurarea in cazul 
unei dizabilitati, constientizind ca, cel mai 
valoros lucru ce il aveti, nu este casa sau masina 
ci, capacitatea dvs. de a lucra si de a avea un 
venit;
b) nu neglijati o asigurare pentru boli critice (din 
ce in ce mai frecvente, si cu efecte devastatoare), 
care poate fi structurata astfel incit sa va 
recuperati la sfirsitul contractului,  in intregime 
sumele platite ca premium, daca nu ati folosit 
asigurarea.
c)nu uitati faptul ca, odata ce terminati scoala 
si/sau depasiti o anumita varsta, nu mai santeti 
acoperiti de planurile de sanatate ale parintilor. 
Amanunt, deseori scapat din vedere!
d) odata cu trecerea anilor, sanatatea se 
deterioreaza, iar disponibilitatea si costul 
acestor asigurari …..
Pentru mai multe informatii, contracte de 
asigurari si servicii financiare, va stau la 
dispozitie la 519-781-2069 sau 
               EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor / Insurance Broker 

Despre asigurarea 
personală a tinerilor

ROM-CAR
is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.

For info call 519.781.2929

AURORA
Biserica “Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora

PICNICUL DE IARNĂ
Sâmbătă, 8 Februarie 2020, de la orele 11:00 a.m., Biserica “Sfinții Patruzeci de 
Mucenici” din Aurora vă invită la Picnicul de Iarnă ce va avea loc la: Simeon Park 
Magna, 13190 Woodbine Ave, Gormley, ON L0H 1G0

Vă așteptăm cu drag!
Pentru programul liturgic și evenimentele organizate de biserica noastră, vă 
rugăm să accesați: https://boraurora.com/ 
Doamne ajută,
Pr. Florian Ene 
647-338-6077
Adresa bisericii: 33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 1G8
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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

Accent Montreal

Coronavirusul din China: cum se transmite 
și cum ne protejăm?

Pentru a treia oară în 20 de ani, un 
coronavirus a trecut de la animal la 
om. Potrivit Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), primele cazuri i-au 
fost semnalate în data de 31 decembrie 
2019, atunci când autoritățile chineze au 
declarat mai multe cazuri de pneumonie 
în orașul Wuhan din provincia Hubei, 
provocate de un virus ce nu se potrivea 
cu niciunul cunoscut.
O săptămână mai târziu, pe 7 ianuarie 
2020, China a confirmat identificarea 
unui nou virus, aparținând familiei de 
coronaviruși din care fac parte viruși 
precum cel al banalei răceli, dar și 
SARS (Sindromul respirator acut 
sever) sau MERS (Sindromul respirator 
din Orientul Mijlociu). Acest nou virus a 
fost numit temporar „2019-nCoV”.

Până în prezent, toate cazurile din afara 
Chinei par a fi persoane care au venit 
din provincia Hubei sau din regiunea 
înconjurătoare. În următoarele zile sau 
săptămâni vom putea afla dacă virusul 
va începe să se răspândească în aceste 
țări. În această situație, OMS ar putea 
declara starea de urgență globală.

Ce sunt virușii?

Virușii sunt cele mai mici 
microorganisme infecțioase cunoscute. 
Ei nu se pot multiplica decât după ce 
au pătruns în celulele unei alte ființe 
vii, însă pot rămâne în stare latentă 
timp de mii de ani până intră în contact 
cu o gazdă. Există cercetători care 
consideră că virușii nu sunt organisme 
vii, deoarece nu au metabolism și deci 
sunt incapabili să producă energie 
pentru a se reproduce. De aceea 
îi vedem adesea definiți ca fiind la 

frontiera dintre materia inertă și materia 
vie.
Viruși se reproduc așadar utilizând 
metabolismul celulelor vii pe care le 
infectează, i.e. înlocuind comenzile 
ADN-ului sau ARN-ului original al 
celulei cu propriile instrucțiuni genetice, 
care presupun, de cele mai multe ori, 
producerea a cât mai multor copii ale 
virusului.
În vreme ce bacteriile sunt, în marea 
lor majoritate, benefice sau inofensive 
pentru oameni, virușii nu au niciun scop 
benefic pentru organism.

Familia coronavirus (CoV)

Virușii aparținând acestei familii își 
datorează numele aspectului de 
coroană ce apare pe suprafața lor – în 
limba latină cuvântul corona înseamnă 
coroană.
Coronavirușii sunt zoonotici, ceea 
ce înseamnă că sunt transmiși între 
animale și oameni. Coronavirușii umani 
au fost identificați pentru prima dată la 
mijlocul anilor ’60, iar în prezent există 
șapte astfel de tulpini care ne pot infecta. 
Investigații detaliate au descoperit că 
SARS-CoV a fost transmis de la pisici 
civet la oameni și MERS-CoV de la 
dromaderi la oameni.
Coronavirușii cauzează de obicei boli 
respiratorii iar semnele comune de 
infecție includ febră, tuse, scurtime 
de respirație și dificultăți de respirație. 
În cazuri mai severe, infecția poate 
provoca pneumonie, sindrom respirator 
acut sever, insuficiență renală și chiar 
moarte.

Cum se transmit acești viruși și 
cum putem preveni răspândirea 

infecției?

De regulă, coronavirușii se răspândesc 
prin contact direct, dacă o persoană 
infectată strănută sau tușește în 
apropiere. În cazul virusului Wuhan, 
autoritățile chineze au informat că 
acesta se poate răspândi înainte 
de apariția simptomelor, ceea ce 
îngreunează limitarea transmiterii între 
oameni. De asemenea, viteza sa de 
propagare este mai rapidă decât cea 
a SARS: numărul infecțiilor cu SARS 
a atins o mie în câteva luni, cel cu 
acest nou tip de coronavirus a ajuns la 
aproape 3,000 în trei săptămâni, după 
cum precizează New Scientist.
Așadar, recomandările pentru a preveni 
răspândirea infecției cu acest nou 
coronavirus sunt extrem de importante 
și ele includ:
● Spălarea periodică a mâinilor cu apă 
și săpun pentru cel puțin 20 de secunde 
sau dezinfectarea mâinilor cu soluții pe 
bază de alcool;
● Evitarea atingerii ochilor, nasului și 
gurii cu mâinile murdare. Acest lucru 
este important deoarece nu se știe 
exact cât timp noul tip de coronavirus 
supraviețuiește în afara organismului 
uman și deci dacă ne putem infecta prin 
contact direct cu suprafețe contaminate 
(clanțe, mese etc.);
● Tușitul și strănutatul în brațul flexat 
sau folosirea unui șervețel pentru 
a acoperi gura și nasul, aruncarea 
imediată a șervețelului și spălatul pe 
mâini;
● Evitarea contactului cu persoane care 
au febră și care prezintă tuse;
● Prezentarea imediată la spital și 
divulgarea istoricului de călătorii 
recente în caz de dificultăți respiratorii, 

febră și tuse.
Deocamdată nu este foarte clar cât de 
repede se poate răspândi acest nou 
coronavirus, însă specialiștii recomandă 
ca orice persoană care crede că a fost 
expusă în urma contactului cu cineva 
infectat, să își monitorizeze starea de 
sănătate timp de 14 zile.
Reamintim în acest context că gătirea 
completă a cărnii și a ouălor este de 
asemenea foarte importantă, făcând 
parte din recomandările generale ale 
OMS pentru prevenirea răspândirii 
infecțiilor cu coronaviruși.

Tratament

Nu există un tratament specific pentru 
coronaviruși și nu avem încă un vaccin 
împotriva acestor agenți patogeni. Ce 
se poate trata sunt simptomele, cel mai 
adesea cu medicamente pentru febră, 
durere și decongestionante.
Subliniem faptul că antibioticele nu 
acţionează asupra virușilor, acestea 
fiind create pentru a distruge bacterii. 
Totuși, în cazul în care un coronavirus 
provoacă o infecție bacteriană 
secundară, medicii pot prescrie 
antibiotice.
Cum au fost controlate precedentele 
două epidemii cu coronaviruși 
periculoși, SARS și MERS? Cu măsuri 
de sănătate publică la nivel individual 
și colectiv ca cele enumerate mai sus: 
spălat pe mâini, măști medicale, izolare 
etc. Nu sunt soluții high-tech, însă ele 
sunt de bază și funcționează.

Acest articol a fost revizuit de dr. 
Alexandru Nicolescu-Zinca, director la 
Super-cliniques GMF-Réseau.

www.accentmontreal.com

Un nou virus face ravagii în China, infectând mii de persoane. Virusul s-a dovedit letal în peste 
o sută de cazuri și s-a răspândit în mai bine de 15 țări, printre care și SUA și Canada. Ce este 
acest coronavirus, cum se manifestă, care sunt metodele de prevenție și de tratament?



6 Februarie * Nr.293 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5

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

VORBESC
ROMÂNEŞTE

Violeta Day Care
Grădiniţă

cu Program între orele 7:30am - 5:00pm.

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

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină 
vânătorească compusă din supă de 
fazan, gulaş de căprioară, friptură de 
pui cu piure de cartofi, şi prăjituri. Ceai 
şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul 
Hi-Trend vor prezenta un program de 
dansuri etno.  

15 februarie 2020
ora 7:00pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:

519-570-0172
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

- $25/persoană
         pentru copii 3-12 ani

- $60/persoană
      pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu Ionică Ardeleanu – Live!

Financiar

Ca sa obtii un Mortgage cu un bun 
Interest Rate este important sa aveti :
1) INCOME ( Venit anual)
2) CREDIT SCORE
3) DATORII MINIME
In acest articol o sa discutam cat de 
important este un Credit Score atunci 
cand vrem sa aplicam pentru 
Mortgage, Credit cards , linii de credit.
Credit score incepe de la 300 si merge 
pina la 900, dupa cum urmeaza:
300 la 599 = Poor ( in acest caz va 
calificati cu un “B” Lender sau Privat 
Lender)
600 to 649  = Fair 
650 to 719 = Good ( in acest caz va 
calificati la un “A” Lender)
720  to 799 = Very Good
800 to 900 = Excellent

Factorii care au cel mai mare impact 
asupra credit scorului sunt dupa cum 
urmeaza:
1) Platiile lunare trebuie facute la timp 
(nu trebuie depasita “the due date “ nici 
macar cu o zi. Platile lunare reprezinta 
35% din credit score)
2) Suma  care este folosita din credit 
cards sau line of credits, este de 
preferat sa nu depaseasca 30% din 
limita care o aveti pe credit cards sau 
linii de credit  (balantele mari, care nu 
sint platite in full, au un impact negativ) 
in jur de 30% din credit score.
3) Durata de cind ati deschis conturile, 

si utilizarea conturilor (daca aveti cu 
credit card, folositi-l, si platiti balanta, 
la timp) 15% din credit score
 
4) Aplicatia pentru un nou credit card, 
credit line (deschideti noi conturi, 
numai  daca aveti nevoie de ele ) 10% 
din credit score 
5) Credit Mix (mix intre platile pe care le 
aveti la credit carduri si toate celelalte 
plati lunare. ex. Car Loan, Property Tax 
bill) reprezinta 10% din credit score.

De asemenea este foarte importanta 
frecventa verificari credit scorului: 
una sau doua verificari nu este 
problema, dar nenumarate verificari  
in special pe a perioada scurta, duce 
creditul jos.10% din credit score.
In articolul urmator: pasii care trebuie 
urmati in procesul de cumparare a unei 
case si costurile aferente.

Jenny Bogdan and Tina Nitu
Mortgage Agents 

cells : 226 600 2959 and 519 581 7998

INFORMATII UTILE PENTRU 
OBTINEAREA UNUI MORTGAGE
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KITCHENER
Tradiție sau nu, este încă o ocazie 
să ne întâlnim, să ne veselim și să 
petrecem într-o locație românească, 
departe de meleagurile natale, unde 
această zi este sărbătorită cu mult 
fast.
În semn de cinstire și prețuire, 
invitatele noastre vor fi întâmpinate, 
pe covorul roșu, cu un pahar de 
șampanie şi o floare, într-un decor 
deosebit, la Banat Banquet Hall în 
Kitchener, pe 7 Martie la ora 7pm.

Preț:$40

Mâncarea inclusă în preț: Mușchiuleț 
de porc la tavă cu pireu, gravy și 
salată; desert (încă oscilăm dar avem 
opțiuni bune), cafea, apă.
Cash bar, cu prețuri accesibile. 

Divertisment: invitați: Alex Pascu, 
(trubadurul muzicii românești în 
Canada), trupa de dans HORA, trupă 
care nu mai are nevoie de prezentare 
(după ce a cules aplauze prelungite la 
toate performanțele), ZumbaMazing, 
cu Nicole si Sheena, Aura Balasa, 

care ne va delecta cu un moment 
artistic, muzică video, cu o selecție 
variată și (sperăm noi) pentru toate 
gusturile.

Bilete prin E-transfer la
          contact@eventresource.ca

Contact:
Felicia Stepan 519-590-1088
(WhatsApp, Viber), Facebook 
messenger (la acest eveniment), 
e-mail:
      contact@eventresource.ca

Deși ne lăudăm (într-un fel sau 
altul) cu ce oferim, până la urmă, 
invitații noștri, cei care reprezentați 
comunitatea românească, 
Dumneavoastră sunteți cei care 
dați tonul, strălucirea și contribuiți 
la succesul evenimentului și pentru 
asta vă suntem recunoscători încă 
de pe acum!

Eveniment organizat de:
Dj Chica & EVENT Resource

Vă invităm să sărbătorim împreună

Ziua de

8 MARTIE
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TAXVERA
BOOKKEEPING

Professional Tax & Bookkeeping Services
cell. 519.993.6647    fax.866.595.7258 

- Veronica Luca -
taxvera@yahoo.com

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar 
nu trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este 
perioada ta norocoasă în amor, pentru că 
şansele de a te îndrăgosti nu lipsesc iar 
relaţia în care eşti deja implicat merge de 
minune. Financiar: Nu vin bani mai mulţi, 
dar cei de care dispui sunt suficienţi pentru 
a trăi decent.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie 
către accidentări, boli acute, infecţioase 
sau inflamatorii. Dragoste: N-ai început 
anul prea bine, se resimt unele greutăţi în 
relaţia cu partenerul şi fiecare întrevedere 
aduce o anumită dificultate în comunicare. 
Financiar: În sfârşit acum poţi spera la 
redresarea mult râvnită!
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruieşti 
şi primeşti deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: Planul tău financiar este mai bun 
ca în lunile anterioare. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menţii pe aceeaşi stare de luna trecută. 
Dragoste: Joci pe două fronturi, iar dualitatea 
aceasta este trădată de dezinteresul cu care 
priveşti gesturile partenerului. Financiar: 
Deciziile financiare luate acum vor avea 
efecte pe termen lung; nu trebuie să faci 
calcule de azi pe mâine.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, 
sănătatea ţi se citeşte pe chip. Dragoste: 
Ce a fost a fost, şi în relaţia actuală, şi în 
relaţia încheiată. Priveşte deci spre viitor! 
Financiar: Este momentul perfect să-ţi 
extinzi afacerea sau să-ţi recuperezi din 
datorii.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. 
Te bucuri de toate alături de cel drag. 
Financiar: Banii nu prea dau năvală, aşa că 
fi înţelept şi chibzuieşte bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, şi fizic, 
şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental,
se pare că tu eşti alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine încât şi acest plan intră 
pe trendul ascendent care se observă în 
celelalte domenii ale vieţii tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că eşti vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Te bucuri de echilibru 
în plan sentimental. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai mari dispute, de parcă 
trebuie să te lupţi, nu glumă, pentru ceea 
ce ţi se cuvine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Ia taurul de coarne dacă vrei să aduci o 
schimbare în cuplu! Financiar: Nu trebuie 
să te hazardezi spre cheltuieli mai mari 
decât poţi duce, de aceea cumpătarea este 
cuvântul cheie.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenţia acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteţi spune amândoi cât de fericiţi 
sunteţi. Financiar: Dacă decizi să treci la 
economii mai stricte, o faci doar pentru că 
doreşti să aduni o sumă mare în cont.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare, 
dimpotrivă, eventualele probleme mai 
vechi revin la normal. Ca atare, te simţi 
bine în pielea ta. Dragoste: Vi se cere 
amândurora mai mult realism, mai multă 
implicare şi decizii mature. Financiar: 
Aceasta poate fi o perioadă de top în 
privinţa banilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, 
la ce mănânci, pentru că ai putea încerca 
ceva care nu-ţi face bine. Dragoste: E 
nevoie de mai multă iniţiativă din partea 
ta. Financiar: Banii nu sunt punctul forte 
acum, parcă ai merge pe gheaţă subţire. 
Nesiguranţa îţi caracterizează veniturile şi 
cheltuielile.

CONTACTAŢI-NE ASTĂZI 
PENTRU ORICE TIP DE:

MORTGAGE
- PURCHASES
- REFINANCES                                                        
- RENEWALS                                                                     
- FIRST TIME HOME BUYERS                   
- SELF EMPLOYED
- NEW TO CANADA                                                    
- HOME RENOVATIONS
- DEBT CONSOLIDATION                            
- INCOME PROPERTIES                               
- LINE OF CREDIT
- CREDIT CARD’S

JENNY BOGDAN & TINA NITU
MORTGAGE AGENTS / LIC.#11420

PHONE: 226-600-2959 - JENNY
email:jbogdan@mortgagealliance.com
www.mortgagealliance.com/JennyBogdan
PHONE: 519-581-7998 - TINA
email: tnitu@mortgagealliance.com 
www.mortgagealliance.com/TinaNitu  

Vorbim: Engleza, Romana, Maghiara

#5-564 WEBER ST N, WATERLOO,  ON, 
N2L5C6TOLL FREE:1-877-366-3487 GET 

PRE APROVED TODAY & SHOP WITH 
CONFIDENCE!

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:
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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
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Minodora Grigorescu

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Andreea Nicola
Diana Belu

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, asociaţia ARTA din Kitchener, şi alţi sponsori care doresc să rămână anonimi.

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832

416-800-0832 sau  519-594-1712

Servicii de infrumusetare coafura/tuns/estetica/laser.
Tratament eficient de slabit prin CoolSculpting/Presoterapie/
drenaj limfatic.
Tratament  avansat laser  cu carbon ptr fata: antirid regenerarea 
colagenului/ inlaturarea pigmentarii. Servicii si produse de 
cosmetica de calitate superioara.
Sunati cu incredere la 519.496.4794 Cristina Nicoli 
(hairstylist/estetician) 

Salon C Elegance
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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

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

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

2013 NISSAN SENTRA
($ 7850)

100000Km, Safety, 
Very Well Maintained,   

Certified, Warranty, 
Very Clean, Car Proof, 
A/C, No Accident, New 
All Season Tires,Tinted 

Windows, Bluetooth, 
Cruise Controll, New 

Brakes All Around.

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

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

519.745.9695  sau   226.339.2076

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

La librăria KPL din Kitchener, 85 Queen Street 
North, în urma demersurilor luate de Asociaţia 
ARTA din Kitchener s-a deschis colecţia de cărţi în 
limba română. Puteti dona personal cărţi la această 
colecţie. În funcţie de solicitări, librăria va extinde 
spaţiul alocat cărţilor în limba română.

“Azi l-am surprins pe Iosif
cum moţăia la amiază,
printre scule la un capăt de rază.
Pleoapă peste pleoapă.
Ca dintr-un somn urât a tresărit
când întrebai:
De ce chiar florile îmbătrânind 
uscării
atât de rău trifoiul lor înţeapă -
mătasa de otavă cum de se face 
cui?
La miel eu mă gândeam.
Poate că paiele-l înspină,
că uneori atât de trist l-aud
când doarme cum suspină
prin somn
de parcă toate visele îl dor.
I-am spus lui Iosif c-o să merg 
cu tine
acolo pe-unde depărtările cobor

să mă ajuţi să prind un pui de nor.
- Şi ce-ai vrea ca să faci cu el?
- Palat de spumă pentru miel.’’

... şi Maica-nţelesese
dece Bătrânul tresărise printre 
dălţi şi tesle.
Oare Copilul încă-şi aminteşte
de primul somn ce-L chinui în 
iesle?
Ce o fi vrând să spună cifrata 
întrebare:
De ce când floarea se usucă
atât de crud te-nţeapă?
Nici ea n-avea răspuns la profeţia
ce din durerea mării te adapă.
Sau poate - da.
Ce sfântă-mbrăţişare!
Îl sărută pe frunte, rotundul spus 
cu dor:

‘’Las’  c-o să mergem la cules de 
nori,
stâlpul de foc
când v-a-nflori  în flacăra de  
nori.’’

ÎNNOURATA PROFEŢIE



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


