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Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

Adresa-1: 76 Woolwich Street N, Breslau, Ontario.
Adresa-2: 1585 Victoria St N, Kitchener, Ontario, 
                                                                       N2B 3E5

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

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Am mai vorbit despre sistemul de 
imigrare al Canadei, chiar destul de 
mult. Şi nu am epuizat încă vorbele. 
În cercurile, pardon, cerurile înalte se 
vehiculează ideea despre o Canada 
miloasă, receptivă şi sensibilă la 
durerile materiale sau de altă natură 
ale potenţialilor imigranţi. Oare aşa 
stau lucrurile? Întâi de toate, fără 
imigranti Canada nu ar exista ca 
tara. In 1890 ministrul de interne de 
pe atunci, Clifford Sifton a vizitat 
Europa pentru a face reclama 
Canadei, cum ca in vest exista pamint 
gratuit bun de lucrat. Pentru toata 
lumea, cel putin asa era prezentata 
reclama. In scopul eficientizarii 
reclamelor, unele ziare locale au 
primit indicatii “de sus” sa evite in 
articolele lor termeni precum “ger”, 
“inghet” sau “viscol”; ba mai mult, 
cuprinsi de zel tipografic, autorii 
articolelor tip reclama vorbeau de 
temperaturi aproape subtropicale, 
asemanatoare celor din peninsula 
italica. In dosul usilor inchise existau 
liste de prioritati: in capul acestora 
erau englezii, apoi nordicii, italienii 
si slavii din nord iar mai la coada 

italienii din sud si evreii. Si in ziua de 
azi exista un sistem de selectie, ceva 
mai vizibil de data asta, mai ales din 
cauza internetului care vede si spune 
tot. 
De pilda, parintii in virsta si bunicii 
nu prea mai au sanse sa se stabileasca 
pe acilea,asta in ciuda tam-tamului 
vizavi de reintregirea familiilor. De 
ce? Deoarece cererile de emigrare ale 
acestora au fost intii incetinite, apoi 
blocate, si iar incetinite.  In schimb li 
s-a oferit varianta supervizei pe 10 
ani cu intrari multiple. Totul bine si 
frumos, numai ca ei, sau familiile lor 
trebuie sa isi plateasca asigurarile de 
sanatate. Asta in cazul in care mai 
sint asigurabili pe motive de virsta. 
Iar daca sint, paziti-va buzunarul 
ca va trebui sa va refaceti pe 
termen lung bugetul. Drept urmare 
noi, emigrantii trebuie sa ii fim 
recunoscatori Canadei pentru ca ne-a 
primit, dar si dinsa trebuie sa ne fie 
recunoascatoare in aceeasi masura si 
sa ne trateze ca atare.

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

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

Din tainele
emigraţiei

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

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

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

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

În Duminica Floriilor, cei ai căror taţi s-au 
îmbătat şi i-au botezat Frezia, Muguraş, 
Stânjenel sau Begonia au de ales. Fie îşi 
fac rost de acte false, fie acceptă urările de 
bine şi de sănătate (mintală).
Am avut o colegă de clasă, în liceu, pe 
care o chema Feriga Burlacu. De Florii, 
deşi Ceauşescu nu ne lăsa să elaborăm 
la şcoală sărbătorile creştine, ne simţeam 
datori cu toţii s-o pupăcim. Ea se ferea de 
noi de zici că aveam scarlatină. Insista să-i 
spunem Feri şi să ne prefacem că numele 
ei e Feriana, deşi noi îi explicaserăm 
că, decât să te cheme ca pe un oraş din 
Tunisia, mai bine te cheamă ca pe o bălărie 
din Poiana Ţapului. Toată lumea vrea să 
fie gratulată de Florii, dar aproape nimeni 
nu vrea să aibă nume de floare. 

Aiureli de floare-albastră, floare de nu-
mă-uita
Ar mai fi nevoie să vă explic prin ce 
calvar a trecut o colegă de facultate de-a 
vară-mii, pe care părinţii ei găsiseră de 
cuviinţă şi de beţie s-o boteze Fuchsia? 
În loc s-o strige „Fuxia“, profesorii 
citeau în condică aşa cum li se părea 
lor mai aproape de adevărul lingvistic: 
Fucia, Fahsia, Fuşia, Fiucisia etc. Toată 
lumea o sfătuia să se prezinte cu celălalt 
prenume, dacă vrea să fie luată în serios. 
Asta ar fi fost o idee constructivă, dacă 
n-ar fi chemat-o Fuchsia-Desdemona. 
Altă cunoştinţă de-a mea îşi ocăra părinţii 
fiindcă o botezaseră Imortela. Nu era 
zi să nu-i bârfească şi să nu conchidă 
că i-au distrus viaţa cu acest nume de 
bucheţoi uscat. Noi îi spuneam că stă 
destul de bine, se putea mai rău, deoarece 
există flori cu nume şi mai interesante 
care i-ar fi putut tenta pe părinţii ei, gen 
Urechelniţa, Mimoza sau Muşcata. Ea nu 
prea gusta comparaţiile noastre motivante, 
era furioasă cronic pe prenumele care-i 
adusese mai multe porecle decât iubiri. Se 
prezenta cu numele contrafăcut Irena. Cu 
o singură excepţie din an: dacă uita cineva 
s-o sune de Florii şi să-i ureze împlinirea 
tuturor dorinţelor, mânca plastilină de 
nervi, i se părea nedrept, trist şi revoltător. 
Răutăcioşii spun că fetele cu nume de 
flori sunt sexy, iar bărbaţii cu nume de 
flori sunt un fel de fete. Sigur că, atunci 
când ai patru luni, eşti buflei şi-ţi bagi 

picioruşu-un guriţă, e foarte drăguţ să te 
cheme Mugurel. Dar când ajungi colonel 
în serviciile secrete şi latri la subalterni, 
parcă ar fi mai bine să te cheme Bismarck. 
Bine, există şi părinţi care vor neapărat 
să aducă tot ierbarul în casă. Cunosc 
familia Păducel, de exemplu. Pe ea o 
cheamă Violeta, pe el îl cheamă Bujor. 
Au doi copii, pe care i-au botezat Ortensia 
şi Brânduş. Cel mai supărat e acesta din 
urmă, care are 16 ani, e o matahală şi joacă 
rugby în echipa judeţeană, cu mari şanse 
să ajungă şi în echipa de sumo. În cele mai 
bune zile ale lui, se bucură sincer că nu-l 
cheamă Toporaş. În fiecare an, de Florii, în 
familia Păducel e ca la ziua recoltei. Toată 
lumea vine cu flori şi cadouri pentru toate 
floricelele şi floricioii din clan.

Trei fraţi pătaţi şi alte îmbobociri 
Dramoletă mare într-o familie iniţial 
fericită, din Buzău. Ea născut tripleţi şi 
s-a repezit să-i boteze Viorel, Codruţ şi 
Dan. Anii au trecut, plantele din casa lor 
au devenit bărbaţi în toată firea, doar că 
în fiecare an, de Florii, Dan are o falcă-n 
cer şi una-n buletin: că de ce, frate, nu 
i-au pus şi lui nume de floare? De ce să 
asiste veşnic la beţiile festive ale fraţilor 
lui cu petale, respectiv frunzuliţe, iar el 
să şadă-n umbra sticlei lor de vin? Tac-su 
a dat vina pe mă-sa, a spus că ea a vrut 
neapărat să aibă doi copii înfloraţi şi un 
Dan. După ani de zile în care discuţia 
revenea la modul exasperant, părinţii şi-
au alinat pruncul cel fără de fotosinteză 
cu presupunerea că, de fapt, nu mai ştia 
nimeni dacă el e cu adevărat Dan sau 
dacă nu cumva e unul dintre ăilalţi doi. 
Deoarece, când erau mici, semănau între 
ei ca melodiile lui Pepe. Iar după ce au 
avut bănuiala că i-au amestecat de câteva 
ori, babacilor le-a venit ideea genială să le 
agaţe şnururi colorate la mânuţă. Planul, 
aparent perfect, avea o singură eroare 
de sistem: n-au notat nicăieri care copil 
era cu albastru, care cu roşu şi care cu 
verde. În fine, morala era că Dan ar trebui 
sărbătorit la grămadă, căci nu se ştia dacă 
nu cumva unul dintre ceilalţi doi nu era un 
impostor şi se distra pe nedrept de Florii, 
în locul lui. 

Simona Catrina

Nu mă sunaţi 
de Florii, să nu 

ştie lumea că mă 
cheamă Ghiocel

- prima parte -
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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

TORONTO

Ca urmare a măsurilor adoptate de 
autoritățile române și canadiene în 
contextul epidemiei de coronavirus  
COVID-19 și în scopul protejării 
cetățenilor români, vă informăm că:
 
Începând cu data de 17 martie 
2020, se suspendă pe perioadă 
nedeterminată prestarea serviciilor 
consulare care presupun prezența
publicului în sediul Consulatului 
General al României la Toronto.
 Această măsură este justificată 
de necesitatea evitării situațiilor în 
care aglomerările din cadrul secțiilor 
consulare sau oficiilor consulare 
să reprezinte circumstanțe de 
propagare a Covid-19 în rândul 
cetățenilor români și are în vedere 
și respectarea măsurilor de urgență 
sanitară luate de autoritățile locale.
Prin urmare, toate programările 
obținute pentru perioada următoare 

au fost anulate. Un mesaj în acest 
sens a fost / va fi transmis fiecărui 
utilizator în parte, la adresa de 
poștă electronică utilizată la crearea 
sau accesarea contului pe www.
econsulat.ro.
De îndată ce activitatea cu publicul 
va fi reluată, vor fi luate toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
posibilitatea reprogramării cu 
celeritate a tuturor solicitanților ale 
căror programări inițiale au fost 
anulate.
În această perioadă întreg personalul 
consular rămâne la dispoziția 
cetățenilor români pentru acordarea 
de asistență consulară și prestarea 
de servicii consulare numai în situații 
de urgență (decese, accidente, acte 
solicitate de autoritățile locale în 
contextul pandemiei, etc.).

 Vă mulțumim pentru înțelegere!

Suspendare 
servicii consulare

Actualitatea consulatului din Toronto

În perioada suspendării activității de lucru 
cu publicul, pașapoartele pentru care au 
fost depuse cereri și au ajuns la Consulat 
vor fi livrate EXCLUSIV prin poștă.
 
Cetățenii români care nu au solicitat 
acest lucru la depunerea cererii și doresc 
trimiterea pașaportului prin poștă sunt 
rugați să trimită pe adresa consulatului 
un plic care să conțină următoarele:
- o cerere semnată olograf prin care 
solicită expedierea pașaportului personal 
(și/sau al minorilor) prin poștă;
- un plic pre-plătit, cu adresa unde se 
dorește livrarea și confirmare de primire;
- copia unui act de identitate cu fotografie, 
valabil;
 
ATENȚIE!
În cazul în care pașaportul anterior 
este încă valabil și nu a fost anulat, vă 
rugăm să îl trimiteți alături de celelalte 

documente solicitate, acesta urmând să 
vă fie retrimis împreună cu noul pașaport.
 
        * * *
Pentru a verifica dacă pașaportul 
dumneavoastră a sosit la Consulat, 
verificaţi la adresa:

Toronto.mae.ro/cauta-pasaport

Eliberare 
pașapoarte

Ambasadorul României Bogdan Mănoiu în vizită 
la Farmer’s Market din Kitchener

Sâmbătă 29 februarie 2020, domnul 
ambasador Bogdan Mănoiu aflat în 
vizită la Kitchener, s-a oprit pentru 
câteva momente la piaţa Farmer’s 
Market unde a vizitat cele 2 business-
uri româneşti: Simply Delicious... (dna 
Elena Sopt), şi Every Day Gourmet 
(Ica Uzstan).
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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

KITCHENER

Un eveniment deosebit pentru Școala Publică 
de Limba Română din cadrul Liceului Forest 
Heights Collegiate Institute Kitchener a avut 
loc pe data de 29 februarie când am fost vizitați 
de Ambasadorul României în Canada, domnul 
Bogdan Mănoiu. Domnul Ambasador a vizitat 
cele trei clase de limba română din cadrul 
școlii, întâlnindu-se și discutând cu elevii și 
profesorii.  Apreciem implicarea domnului 
Radu Secășan în organizarea acestei vizite și 
avem speranța unei colaborări de durată cu 
Ambasada României.
Colectivul Școlii Publice de Limba Română

Vizita Ambasadorului României în Canada, la Școala de Limba Română din Kitchener
Foto: Radu Secăşan

OTTAWA

În contextul pandemiei de virus SARS 
COV2 (COVID-19/Coronavirus), 
Ambasada României la Ottawa 
informează că activitatea consulară 
desfăşurată cu publicul în cadrul Secţiei 
consulare a fost restrânsă, astfel încât 
la acest moment, cererile de vize 
ale cetăţenilor străini care doresc să 
călătorească în România nu mai pot 
fi preluate, indiferent de cetăţenia 
acestora. 
În acest sens, programările stabilite 
online, pentru depunerea de cereri de 
vize, prin intermediul portalului eViza 
(http://eviza.mae.ro/), au fost anulate, 
cu notificarea solicitanţilor. 
De asemenea, având în vedere 
măsurile de prevenţie adoptate de 
autorităţile române, recomandăm 
cetăţenilor străini care au obţinut vize 
de intrare în România, precum şi 
cetăţenilor străini care nu au nevoie de 
vize române, să evalueze necesitatea 
deplasării în România, în perioada 
următoare. Punem accent pe faptul 
că în eventualitatea în care intrarea 
titularilor de vize în România pentru 
scopul deplasării, nu este permisă, ori 

dacă aceştia sunt plasaţi în carantină 
sau în auto-izolare, taxele de procesare 
a cererilor de vize nu se returnează. 
Personalul consular este disponibil 
doar pentru acordarea de asistență 
consulară în situații deosebite sau 
pentru servicii consulare urgente, 
temeinic justificate, determinate de 
necesități deosebite ale cetăţenilor 
români (ex.: decese, accidente, acte 
solicitate de autoritățile locale în 
contextul epidemiei etc.).
În concordanță cu măsurile impuse 
de autoritățile locale, facem apel la 
înțelegerea dumneavoastră cu privire 
la această situație excepțională și vă 
adresăm rugămintea de a urmări și de 
a respecta în continuare recomandările 
autorităților locale. 
Depășirea cu succes a acestei situații 
delicate pentru toți, cu un înalt grad de 
expunere, depinde de buna cooperare 
dintre instituții și cetățeni. 
Reluarea programului de lucru normal 
cu publicul va fi anunțată pe pagina 
web a Ambasadei României la Ottawa 
și prin intermediul rețelelor sociale 
(Facebook). 

In the context of the SARS COV2 
(COVID-19/Coronavirus) pandemic, 
kindly take note that the consular 
activity of the Consular Section of 
the Embassy of Romania to Canada, 
carried out with the public, was 
narrowed down to a minimum and 
therefore, at this time, visa applications 
from third-state nationals subject to 
the Romanian entry visa requirement 
cannot be received, irrespective of the 
applicants’ nationalities. 
Given the above, online appointments 
settled for the lodging of visa 
applications via the eVisa portal (http://
eviza.mae.ro/) were cancelled, with 
notifications sent to applicants. 
In addition, taking into account the 
preventive measures introduced by 
Romanian authorities, it is highly 
recommended that third-state nationals 
who have already obtained entry visas 
for Romania, as well as third-state 
nationals who are not required to hold 
Romanian entry visas carefully consider 
the necessity of their trip to Romania 
throughout the following period. It is 
hereby stressed that visa processing 

fees are not refundable, should the 
entry of visa holders into Romania not 
be permitted or should they be placed 
under quarantine or in self-isolation. 
Consular staff is at this time available 
only for consular assistance necessary 
to Romanian nationals in duly-justified 
exceptional situations of emergency 
(such as deaths, accidents, documents 
that must be issued in relation to the 
COVID-19 pandemic). 
In line with the measures imposed 
by local authorities, we thank you for 
your understanding of this exceptional 
situation and we highly recommend you 
closely follow the recommendations of 
said local authorities. 
Overcoming this challenging situation 
with a high level of exposure for all 
depends on an adequate cooperation 
between institutions and all citizens. 
The relaunching of regular activities 
with the public will be announced on the 
website of the Embassy of Romania to 
Canada and through the social media 
networks (Facebook).

AMBASADA ROMÂNIEI LA OTTAWA
ANUNŢĂ

RO:  Informaţii pentru cetăţenii străini care doresc să călătorească în România şi pentru solicitanţii de vize de 
intrare în România
EN:  Information to the attention of third-state nationals who wish to travel to Romania, as well as of third-state 
nationals who are required to hold an entry visa for Romania COVID-19

ROMÂNĂ ENGLISH
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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

PENTRU SENIORI
REDUCERI DE 20% IN 
FIECARE MARTI LA 

PRODUSELE FARA RETETA !

MULŢUMIM
doctorului Sorin Boeriu din 

Kitchener pentru sponsorizarea 
costumelor noastre populare.

Ansamblul HORA din Kitchener

https://www.facebook.com/SorinBoeriuDDS/
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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

CANADA

Noul coronavirus s-a extins cu 
repeziciune în afara Chinei, punând în 
alertă numeroase țări. Nu există în acest 
moment un tratament specific sau un 
vaccin pentru boala COVID-19. Online 
circulă însă tot felul de presupuse 
leacuri, izvorâte fie din șarlatanie, fie 
din ignoranță. Așadar, cum ne putem 
proteja de acest virus?

Mitul nr. 1: Usturoiul
Usturoiul, așa cum chiar Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) o afirmă, 
este un aliment benefic pentru 
sănătatea noastră, având potențiale 
efecte antimicrobiale. Totuși, nu există 
niciun fel de date științifice care să 
ateste că mâncatul de usturoi poate 
proteja de COVID-19.
Consumați-l pentru că este un aliment 
sănătos, dar nu faceți greșeala de a 
substitui usturoiul măsurilor de protecție 
și sfaturilor medicale care funcționează, 
căci exact așa îl transformăm în ceva 
cu potențiale efecte negative.

Mitul nr. 2: Apa băută la fiecare 15 
minute
Hidratarea este foarte importantă și de 
aceea specialiștii recomandă 3 litri de 
fluide zilnic pentru bărbați și 2 l pentru 
femei – cantități ce pot varia funcție 
de climat, activitate fizică, stare de 
sănătate.
Nu există însă niciun mecanism biologic 
în sprijinul ideii că bând apă eliminăm 
virusul sau îl trimitem în stomac unde 
moare. Infecția cu acest coronavirus 
intră în organism via tractul respirator 
– atunci când respirăm deci. Uneori 

virușii pot intra pe cale orală, însă 
băutul de apă constant nu reprezintă o 
măsură de prevenție.
Se știe că porțiile generoase de legume 
și un consum zilnic adecvat de fructe și 
apă sunt bune pentru sănătate, pentru 
a avea un organism puternic, capabil 
să facă față unei infecții. Rețineți însă 
că nu există un aliment special care să 
ajute în combaterea acestui virus și nici 
băutul de apă la un interval anume.

Mitul nr. 3: Ingerarea argintului 
coloidal
Argintul coloidal se referă la particule 
foarte mici din acest metal suspendate 
în lichid. Utilizarea sa împotriva 
COVID-19 a fost promovată în 
cadrul emisiunii televanghelistului 
american Jim Bakker, unde un invitat 
a afirmat că argintul coloidal omoară 
virusului în 12 ore. De acolo, ideea 
că această substanță reprezintă un 
tratament eficace împotriva infecțiilor 
cu noul coronavirus s-a răspândit cu 
repeziciune pe Facebook, în special 
în grupuri cu tentă conspiraționistă și 
antivaccinuri.
Se spune despre argintul coloidal 
că întărește sistemul imunitar și are 
efecte antibacteriene, antifungice, 
antivirale și antiinflamatoare, putând 
astfel trata tot felul de afecțiuni. Nu 
există însă dovezi științifice în acest 
sens și spre deosebire de fier sau 
zinc, argintul nu este un metal care să 
aibă vreo funcție în corpul uman. Mai 
mult, argintul coloidal ar putea provoca 
reacții adverse grave: leziuni la rinichi, 
convulsii și argyria, o boală rară care 

face ca pielea să devină albastră sau 
gri datorită supraexpunerii la acest 
metal.
În SUA, Food and Drug Administration 
și Federal Trade Commission 
au început să dea avertismente 
companiilor care vând produse sub 
falsa pretenție că pot trata sau preveni  
infecțiile cu coronavirus. Una dintre 
companiile avertizate este chiar show-
ul televanghelistului Jim Bakker, căruia 
inclusiv Procurorul General al statului 
New York i-a ordonat să înceteze 
promovarea argintului coloidal drept 
cură pentru COVID-19.
Alte companii care până în prezent au 
primit avertismente din partea FDA și 
FTC sunt: Guru Nanda, Vivify Holistic 
Clinic, Herbal Amy; Xephyr, în business 
sub numele de N-Ergetics, Vital Silver 
și Quinessence Aromatherapy.

Mitul nr. 4: Apa caldă și căldura
Băile fierbinți, statul la soare, băutul 
de apă caldă, ba chiar și folosirea 
uscătorului de păr, toate sunt 
promovate pe rețelele de socializare 
ca leacuri împotriva infecțiilor cu 
coronavirus, sfaturile venind, chipurile, 
de la un doctor chinez aflat în prima 
linie a bătăliei împotriva COVID-19 în 
Wuhan. O altă variantă ce include și 
evitarea înghețatei și a altor alimente 
reci a fost atribuită UNICEF-ului și 
distribuită cu înverșunare pe Facebook 
și Twitter – UNICEF a dezmințit o 
asemenea comunicare și a avertizat 
că respectivele sfaturi nu au o bază 
științifică.
Mitul a pornit cel mai probabil de la 

faptul că influenza se estompează vara 
(de unde și caracterul ei sezonier), 
deoarece vremea caldă și umedă 
împiedică răspândirea picăturilor 
respiratorii (de la tuse și strănut) și deci 
și a virusului. De asemenea, odată cu 
anotimpul cald și activitățile umane se 
schimbă: petrecem mai mult timp afară, 
în aer liber, și mai puțin în interior, în 
proximitatea altor persoane. Nu se știe 
însă ce impact va avea vremea caldă 
asupra acestui nou coronavirus, dacă 
va opri răspândirea lui. Nici SARS 
și nici MERS – celelalte două noi 
coronavirusuri apărute în ultimii ani – 
nu s-au dovedit a fi sezoniere.
În orice caz, expunerea la soare sau 
băutul de lichide calde cu scopul de 
a face organismul mai puțin ospitalier 
pentru virus, nu funcționează. Odată 
ce acesta a intrat în corp infectând o 
persoană, nu avem la dispoziție vreo 
modalitate de a-l ucide. Pur și simplu 
organismul – sistemul imunitar – 
trebuie să lupte pentru a-l învinge. Ce 
se pot trata sunt simptomele: febra, 
dificultățile respiratorii, durerea etc. 
Potrivit OMS, 80% dintre cazuri se 
vindecă fără vreun tratament special.
În afara corpului uman, pentru a-l 
distruge, este nevoie de o temperatură 
de circa 60 de grade Celsius, mult peste 
temperatura unei băi. Totuși, spălarea 
așternuturilor și a prosoapelor la 60 de 
grade Celsius este o idee bună, căci 
așa se poate distruge orice virus.

Simona Pogonat
www.accentmontreal.com

COVID-19: Ce funcționează și ce nu

Ambasada României la Ottawa 
face următorul apel către 
cetățenii români aflați temporar 
în Canada, în contextul 
gestionării consecințelor 
epidemiei de COVID-19:

Cetățenii români aflați în Canada 
cu statut de ședere temporară 
(turiști, vizitatori cu ședere 
de lungă durată, studenți, cu 
permis de muncă, etc.), care 
întâmpină dificultăți în ceea ce 
privește plecarea din Canada 
către țară sau a căror ședere se 
apropie de termenul de expirare, 
sunt rugați să se adreseze 
Ambasadei României la Ottawa 
la numerele de telefon  +1 (613) 
789 9711, +1 (613) 858 0577, +1 
(613) 558 1746, precum și la 

adresele de e-mail ottawa@mae.
ro și ottawa.consul@mae.ro.
Adresăm acest apel inclusiv 
cetățenilor români cu statut de 
ședere permanentă în Canada 
(cetățeni canadieni, rezidenți 
permanenți) pentru a ne ajuta 
să identificăm prin intermediul 
propriilor contacte – rude, 
prieteni, cunoscuți – acele 
situații de impas care implică 
cetățeni români nerezidenți, în 
vederea evaluării necesităților 
de asistență. De asemenea, 
facem apel la românii din 
Canada pentru a ne sprijini să 
identificăm eventualele cazuri 
de îmbolnăvire cu COVID-19 
care îi vizează pe cetățenii 
români nerezidenți. 

Vă mulțumim.

A P E L
AMBASADA ROMÂNIEI LA OTTAWA
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Statistici privind cazurile confirmate 
în Canada
● În Canada, în data de 26 martie, 
situația este următoarea:
● 3 579 cazuri confirmate
● 37 de decese
● 197 persoane vindecate

Din analiza a 1,352 de cazuri dintre 
cele raportate până în prezent în 
Canada, aproximativ jumătate (53%) 
sunt de sex masculin și aproximativ o 
treime (30%) au vârsta peste 60 de ani.
Cele mai frecvente simptome sunt tuse 
(78% dintre cazuri), frisoane (51%) și 
febră (49%).
6% din cazuri au necesitat spitalizare; 
4% dintre bolnavi au fost internați în 
spital dar nu la terapie intensivă; 2% au 
mers la terapie intensivă. 

Cum ne protejăm?
● În primul rând, spălându-ne des 
pe mâini, după ce ne suflăm nasul, 
tușim sau strănutăm, după ce punem 
mâna pe bani, înainte de a mânca 
sau a găti, după activități sociale sau 
profesionale care includ interacțiuni 
umane multiple sau contactul cu 
suprafețe publice, precum mijloacele 
de transport în comun, înainte și după 
vizitarea sau îngrijirea prietenilor sau 
rudelor bolnave. Apa și săpunul sunt 
sfinte. Dacă nu aveți posibilitatea să vă 
spălați mâinile, folosiți un dezinfectant 
cu un conținut de cel puțin 60% alcool. 
Atenție însă, nu plecați urechea la 
rețete homemade pe bază de votcă 
sau alte băuturi, acestea nu conțin un 
procentaj adecvat de alcool (votca nu 
are mai mult de 40% alcool).
● Stați cât mai mult acasă. Evitați orice 
deplasare care nu este necesară. 
Lucrați de acasă dacă natura serviciului 
vă permite, căci reducerea contactului 
între persoane (distanţarea socială) 
este una din cele mai importante măsuri 
pe care fiecare dintre noi le poate lua.
● Atunci când tușiți sau strănutați, 
acoperiți-vă gura și nasul cu cotul sau 
cu batiste de hârtie pe care le aruncați 
imediat la coș, nu cu mâna cu care apoi 
veți atinge diverse obiecte.
● Evitați să vă atingeți fața cu mâinile 
nespălate.
● Nu folosiți aceleași tacâmuri, pahare 
sau prosoape cu alte persoane.
● Evitați, pe cât posibil, contactul cu 
persoane cu simptome de gripă sau 
răceală.

● Dacă prezentați simptome – tuse și 
febră – purtați o mască pentru a evita 
să-i îmbolnăviți pe alții. Stați acasă și 
sunați la una din liniile telefonice puse 
la dispoziție de autoritățile medicale 
provinciale (listate mai jos). Serviciul 
este gratuit și disponibil la orice oră din 
zi și din noapte. Situațiile de urgență 
trebuie însă adresate la 911.
● Protejați și îngrijiți-vă de membrii 
familiei, prietenii sau vecinii vârstnici și 
suferinzi de boli cronice. Ei sunt cei mai 
vulnerabili în fața acestui coronavirus.
● Nu contribuiți la dezinformare și 
manipulare. Consultați surse sigure, 
unde informațiile sunt verificate, 
științifice și actualizate în permanență 
precum:
Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS): Coronavirus disease 
(COVID-19) outbreak
Guvernul Canadei: Coronavirus 
disease (COVID-19); linie telefonică: 
1-833-784-4397, disponibilă zilnic între 
orele 7:00-24:00.

Cum se manifestă COVID-19?
Principalele simptome ale bolii 
COVID-19 sunt:
● Febră
● Tuse
● Dificultăți de respirație
Perioada de incubare poate fi până la 
14 zile. În medie, simptomele încep 
să se manifeste în a cincea zi de la 
momentul expunerii la virus.
Simptomele pot fi ușoare (similare cu 
o răceală) sau mai severe (cum ar fi 
cele asociate pneumoniei, insuficienței 
pulmonare sau renale).
În unele cazuri, boala poate duce 
la moarte. Cei mai expuși riscului 
de complicații sunt persoanele 
imunocompromise, cele cu boli cronice 
și persoanele în vârstă.
Potrivit Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS), 80% dintre 
infecțiile COVID-19 sunt ușoare sau 
asimptomatice, 15% sunt infecții 
severe, necesitând oxigen, și 5% sunt 
infecții critice, necesitând ventilație.
Dacă avalanșa de informații despre 
COVID-19 și natura lor vă provoacă 
anxietate și încercați o stare de panică 
sau depresie, puteți suna la Info-Social 
811. Serviciul este gratuit, confidențial, 
disponibil 24 de ore din 24 și vă oferă 
posibilitatea să vorbiți cu un specialist 
în intervenție psihosocială.

Linii telefonice de informații
Quebec: 1-877-644-4545
Provinciile atlantice: 811
Ontario: 1-866-797-000
Manitoba: 1-888-315-9257
Provinciile din Vest: 811

Ce trebuie făcut dacă bănuiți că 
aveți COVID-19
● Sunați la 1-877-644-4545 dacă aveți 
febră sau tușiți.
● Așteptați ca o asistentă să vă 
răspundă.
● Nu mergeți la o clinică medicală sau 
la una de depistare COVID-19 fără o 
programare prealabilă.
● Mergeți la urgență numai dacă aveți 
dificultăți de respirație.
● Înainte de a merge la urgență, 
sunați la 1 877 644-4545, dacă starea 
de sănătate vă permite, precizând 
dacă ați călătorit în străinătate și v-ați 
întors de mai puțin de 14 zile. Vi se 
vor da informații importante privind 
deplasarea la spital și măsurile de 
precauție absolut necesare pe care 
trebuie să le luați (purtarea unei măști, 
folosirea mașinii personale sau a unei 
ambulanțe etc.). În plus, spitalul va fi 
înștiințat de sosirea dvs.
În toate provinciile canadiene s-au 
înființat clinici speciale de depistare a 
COVID-19. 
Tratament
La ora actuală nu există un tratament 
specific sau un vaccin împotriva 
COVID-19. Majoritatea cazurilor 
sunt forme ușoare, în care pacienții 
recuperează fără vreo intervenție 
specială.
Există în prezent mai multe vaccinuri 
care sunt testate în diverse țări. Potrivit 
experților, ele nu vor fi însă disponibile 
înainte de 12-18 luni.

Esențialul măsurilor adoptate de 
palierele guvernamentale federal 
(Canada)
Pe 25 martie, Parlamentul a aprobat 
legea care prevede un ajutor de 107 
miliarde de dolari pentru canadienii 
afectați de COVID-19.
Bill C-13 prevede un nou program 
financiar, Canada Emergency 
Response Benefit/ Prestation 
canadienne d’urgence, care înlocuiește 
Emergency Care Benefit și Emergency 
Support Benefit anunțate în 18 martie 
2020. 2,000$ pe lună impozabili, timp 
de 4 luni, vor fi oferiți canadienilor 

care au de suferit de pe urma situației 
actuale. Perioada acoperită este de la 
15 martie la 3 octombrie 2020. Cererile 
pentru aceste prestații vor putea fi 
făcute începând cu primele zile ale 
lunii aprilie 2020 (6 aprilie). Programul 
se adresează salariaților și lucrătorilor 
autonomi, inclusiv cei pe contract care 
și-au pierdut locul de muncă sau și-
au văzut veniturile diminuate datorită 
COVID-19. Detalii: Canada Emergency 
Response Benefit 
Quarantine Act, care în actuala sa 
formă există din 2005, se aplică 
începând din 26 martie. Prin urmare, 
toți cei care sosesc în Canada din 
străinătate, inclusiv SUA, nu mai 
sunt rugați să se autoizoleze timp 
de 14 zile, ci sunt obligați să o facă. 
Nerespectarea acestei legi antrenează 
penalități sub forma unei amenzi care 
poate merge până la 750,000$ sau a 
unei pedepse cu închisoarea până 
la 6 luni. Legea nu se aplică însă în 
cazul celor care prestează servicii 
considerate esențiale.

Guvernul federal a anunțat pe 23 
martie un plan de 192 milioane de 
dolari pentru producerea unui vaccin 
în Canada. Fondurile vor fi direcționate 
către diverse companii, universități 
și instituții de cercetare din Quebec, 
Saskatchewan și British Columbia, 
inclusiv National Research Council of 
Canada, aflat la Montreal.

Pentru fermieri, Ottawa pune la 
dispoziție 5 miliarde de dolari adiționali 
în împrumuturi via Farm Credit Canada.

Pe 18 martie 2020, Justin Trudeau 
a anunțat un nou set de măsuri 
economice, parte a Planului de 
intervenție economică COVID-19 al 
guvernului federal. Sunt astfel alocate 
27 de miliarde de dolari în ajutor 
direct pentru lucrătorii și companiile 
canadiene afectate de situația actuală, 
la care se adaugă încă 55 de miliarde 
de dolari în amânări fiscale. Dintre 
aceste măsuri menționăm:
● O subvenție de 10% din salarii pentru 
proprietarii de firme mici, pentru a-și 
putea plăti angajații.
● Extinderea perioadei de plată a 
impozitelor până la 31 august 2020.

....continuare în pag.8
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● Creșterea alocațiilor pentru copii 
(Canada child benefit). Această creștere 
se va aplica perioadei 2019-2020 și va 
spori plata maximă cu 300$/copil.
● Introducerea unui moratoriu de 
șase luni, fără interes, pentru plata 
împrumuturilor școlare din cadrul 
Canada Student Loan.
Detalii: Canada’s COVID-19 Economic 
Response Plan: Support for Canadians 
and Businesses

Guvernul federal a alocat un fond de 
urgență COVID-19 de peste un miliard 
de dolari pentru a asigura asistență 
provinciilor și teritoriilor în domeniul 
medical, precum și businessurilor 
și persoanelor afectate de această 
pandemie. Detalii: Government of 
Canada takes action on COVID-19.
Canada și Statele Unite au convenit să 
restricționeze temporar toate călătoriile 
neesențiale peste graniță. Trecerea 
frontierei canado-americane pentru 
recreere și turism nu mai este permisă 
începând din 21 martie 2020, în ambele 
țări cetățenii fiind încurajați să stea 
acasă. Canadienii care se întorc acasă 
nu sunt afectați de această restricție. 
De asemenea, măsura nu se aplică 
transporturilor, comerțului și lanțurilor 
de aprovizionare.
Tot din 21 martie 2020, orice persoană 
care traversează frontiera în afara 
punctelor stabilite de trecere pentru a 
cere azil va fi întoarsă înapoi în SUA. 
Măsura este temporară. Reamintim că 
în virtutea acordului Safe Third Country 
Agreement dintre Canada și SUA, 
o persoană care vine din SUA și se 
prezintă la un punct frontalier canadian 
este trimisă imediat înapoi, indiferent 
de motivele pentru care revendică 
protecție.
Un program de asistență este pus 
la dispoziția canadienilor aflați în 
străinătate. Programul, sub forma 
unui împrumut de urgență de până la 
5,000$, este acordat pentru a facilita 
întoarcerea acestora acasă sau 
pentru a acoperi nevoile lor de bază 
până la întoarcere. Programul este 
de asemenea destinat canadienilor 
direct afectați de COVID-19 care nu 
se pot întoarce acum. Consultați: 
COVID-19 Emergency Loan Program 
for Canadians Abroad.
Canadienii aflați în străinătate care 
au nevoie de asistență consulară de 

urgență pot suna 24/7 la Emergency 
Watch and Response Centre din 
Ottawa, la +1 613-996-8885 (apelurile 
cu taxă inversă sunt acceptate) sau 
scrie la sos@international.gc.ca.
Se estimează că aproximativ 3 milioane 
de canadieni trăiesc sau muncesc 
în afara granițelor. Potrivit Canada 
Border Services Agency, între 14 și 
20 martie au intrat în țară 959,600 de 
cetățeni canadieni și 43,890 rezidenți 
permanenți. 
Începând din data de 18 martie, 
frontierele sunt închise pentru străini 
(non rezidenți permanenți și non 
cetățeni canadieni).
La cererea expresă a guvernului federal, 
liniile aeriene nu vor permite îmbarcarea 
vreunei persoane, inclusiv cetățeni și 
rezidenți permanenți canadieni, care 
prezintă simptome de COVID-19.
Doar patru aeroporturi, cele din 
Montreal, Toronto, Vancouver și 
Calgary, primesc zboruri internaționale.
Odată cu extinderea stării de urgență 
o nouă interdicție a fost introdusă: 
guvernul interzice orice întrunire la 
exterior sau în interior. Măsura a fost 
adoptată pentru a permite poliției să 
intervină atunci când directivele emise 
de autoritățile în domeniul sănătății 
publice nu sunt respectate. Sunt 
prevăzute câteva excepții, enumerate 
în decretul Consiliului de Miniștri prin 
care starea de urgență medicală a fost 
prelungită.
Inițial (13 martie), guvernul a interzis 
orice activitate interioară cu mai mult 
de 250 de persoane, recomandând ca 
orice întrunire la interior, indiferent de 
numărul de persoane, să fie evitată 
dacă nu este strict necesară.
Toate unităţile comerciale și companiile 
non-esenţiale sunt închise începând 
din 24 martie 2020, ora 23:59, pentru 
următoarele trei săptămâni (13 aprilie).
Magazinele alimentare, farmaciile, 
sucursalele SAQ (inclusiv cele din 
centrele comerciale), magazinele 
SQDC, benzinăriile, transportul în 
comun, spitalele și CLSC, cabinetele 
dentare și veterinare, birourile 
de contabilitate rămân deschise. 
Sucursalele bancare sunt și ele 
deschise, dar este bine să verificați 
înainte de a vă deplasa, căci unele 
bănci au decis să închidă parte dintre 
ele. Majoritatea magazinelor esențiale 
și-au ajustat programul de funcționare, 

este bine deci să verificați și în acest 
caz orele între care sunt deschise 
înainte de a vă deplasa. Restaurantele 
funcționează doar pentru comenzi/
livrări. Lista completă a serviciilor și 
activităților comerciale esențiale.

Alte măsuri importante luate de guvern 
pentru limitarea propagării virusului 
sunt:
● Orice persoană care sosește din 
străinătate este obligată să se izoleze 
timp de 14 zile.

● Recomandarea ca persoanele de 
peste 70 de ani să nu iasă din casă decât 
pentru deplasări foarte importante, ca 
de exemplu programări medicale ce 
nu suferă amânare. Cei din această 
categorie de vârstă pot ieși afară să se 
plimbe, respectând cu strictețe măsurile 
sanitare și de protecție recomandate de 
autoritățile medicale.

● Grădinițele publice și private, școlile 
primare și secundare, centrele de 
formare profesională, instituțiile de 
învățământ privat, colegiile, cégep-urile 
și universitățile sunt închise între 16 
martie și 1 mai 2020. Servicii speciale 
de grădiniță sunt puse la dispoziția 
lucrătorilor în domenii esențiale precum 
cel sanitar, poliție și pompieri.
Examenele nu vor mai avea loc, însă 
anul școlar nu va fi reluat. De la sfârșitul 
lunii martie, părinții vor avea la dispoziție 
o serie de activități pedagogice puse 
la dispoziție de ministerul Educației. 
Studenții la colegii și cégep-uri vor 
putea termina sesiunea de iarnă online, 
începând cu 30 martie.

● Interzicerea vizitelor în spitale, 
CHSLD, rezidențe intermediare, de tip 
familial sau private pentru vârstnici și 
adulți vulnerabili. Sunt permise excepții, 
în funcție de circumstanțele fiecărui 
caz în parte, ca de exemplu pentru 
programări medicale importante, pentru 
cei care ajută aceste persoane și atunci 
când cineva se află la sfârșitul vieții.

● Începând din data de 16 martie, 
toate spitalele din Quebec au primit 
recomandarea de a renunța la 
orice operație electivă, pentru a nu 
suprasolicita sistemul de sănătate.

● În data de 19 martie, o nouă 

recomandare din partea autorităților 
se adaugă listei deja existente, anume 
reducerea la maxim a deplasărilor în 
interiorul provinciei, între regiuni, pentru 
a evita mai târziu izolarea completă a 
unui oraș sau regiuni.

● Plățile pentru împrumuturile școlare 
se sistează timp de șase luni. Niciun 
interes nu va fi adăugat în această 
perioadă. 
● Instituirea unui program temporar de 
asistență financiară pentru persoanele 
care sunt nevoite să se izoleze și care 
nu sunt acoperite de un alt program de 
ajutor financiar, precum asigurarea de 
șomaj. 
● Accelerarea investițiilor publice 
pentru stimularea economiei: investiții 
în sănătate, construcții, transport și 
educație.

ONTARIO
Guvernul provincial ontarian a prezentat 
în data de 25 martie un plan de 17 
miliarde de dolari pentru a răspunde 
situației create de COVID-19.
7 miliarde vor merge către sistemului de 
sănătate și direct la cei afectați.
10 miliarde vor veni în sprijinul 
persoanelor fizice și morale (firme) prin 
intermediul unor amânări fiscale. Detalii: 
Ontario’s Action Plan: Responding to 
COVID-19
Ontario a anunțat închiderea tuturor 
unităților comerciale și companiilor 
non-esențiale. Măsura este în vigoare 
începând din 24 martie 2020.

Ontario se află începând din 17 martie 
în stare de urgență. Consultați Ontario 
Enacts Declaration of Emergency to 
Protect the Public.
Premierul ontarian Doug Ford a anunțat 
de asemenea o serie de măsuri menite 
să protejeze lucrătorii nevoiți să stea 
acasă cu copiii datorită închiderii 
școlilor, precum și cei nevoiți să se 
izoleze sau aflați în carantină datorită 
COVID-19. Detalii: Job Protection for 
Workers during the COVID-19 Situation.

Măsuri suplimentare, la toate nivelurile 
guvernamentale, sunt așteptate în 
următoarele zile, funcție de evoluția 
situației. 

Simona Pogonat
www.accentmontreal.com
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COVID-19
Esenţialul Informaţiei

Sursa: www.accentmontreal.com
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Pe data de 7 martie a avut loc evenimentul 
emblematic al asociatiei ARTA, sarbatorirea 
Zilei femeii, la care au participat in jur de 180 
de oameni, sala de la Polish Legion devenind 
neincapatoare.
A fost o seara plina de frumusete si buna 
dispozitie cu un program artistic remarcabil 
pentru toate gusturile: dans cu Ella Mironescu 
si David Teodorescu, Simion Ciobanu la 
taragot, dans cu Alexandra Sevastianova si 
arii din opera Carmen de Bizet cu soprana 
Anca Toma Scarr.
D.J.Constantin si formatia Terra a tinut lumea 
pe ringul de dans pina la miezul noptii.
Doamnele si domnisoarele au primit din partea 
organizatorilor cite un cadou si o garoafa, 
simtindu-se speciale si importante. Tombola 
a avut numeroase surprize si cadouri: un 
televizor, cosuri cu produse romanesti de 
Riureni, certificate cadou la LCBO si Sefora.
Sponsorii serii au fost Dorel’s Foods, Tina 
Nitu si Jenny Bogdan de la Montage Alliance, 
Catana Studio, Ioana Mandru avocat la Pavey 
LPP din Cambridge.
Multumim voluntarilor care s-au implicat in 
organizarea serii. Decoratiile cu baloane au 
fost realizate de Simona Vulcu.
ARTA multumeste tuturor celor care au 
contribuit la succesul acestui eveniment. 

Cristina Pekurar 
Presedinte ARTA

ARTA - Ziua Femeii
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NIAGARA
Luni 9 martie 2020 membrii Comunităţii Române 
din Niagara au organizat o seară “meet and 
greet” cu trupa Bosquito care au vizitat cascada 
Niagara, şi preţ de câteva ore s-au oprit la sala 
de evenimente a comunităţii româneşti unde au 
fost primiţi cu o căldură specific românească de 
toţi cei prezenţi. Pentru că în această perioadă 
Bosquito îşi aniversează 20 de ani de la înfiinţare, 
comunitatea românească de la Niagara le-au 
cântat şi urat “La mulţi ani”, şi le-au oferit un tort 
aniversar. Trupa Bosquito a susţinut un concert în 
Toronto duminică 8 martie 2020.

Trupa BOSQUITO
la Niagara

Foto: Radu Secăşan
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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: Este o perioadă bună pentru 
reconectare și relaxare, pentru a te îngriji 
de propriul corp și psihic. Dragoste: Ești la 
o răscruce de drumuri și ești foarte tentat 
să o iei spre ceva nou, pentru că nu vrei să 
mai privești înapoi. Financiar: Banii vin 
şi pleacă, e o adevărată vânzoleală prin 
bugetul tău.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Așa cum îți așterni, așa vei dormi, 
iar zicala se potrivește perfect stării tale 
de sănătate. Dragoste: Viitorul se trasează 
acum în linii mult mai clare în cuplu şi îți 
asumi responsabilități serioase alături de 
jumătatea ta. Financiar: Ești un pic cam 
agitat şi te-ai putea arunca în cheltuieli nu 
tocmai necesare, atras de obiecte care îți fac 
cu ochiul.
GEMENI (21 mai - 21 iunie).
Sănătate: Îngrijește-te mai mult de felul cum 
îți alimentezi corpul și spiritul. Dragoste: 
Privește atent la toate avertismentele pe 
care le primești pe diverse căi, pentru că 
sunt semnale subtile că ceva urmează să se 
întâmple în viața sentimentală. Financiar:
Nu te aventura spre prima ofertă. Informează-
te atent cu privire la condiții şi clauze.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul aşa că ar fi 
de dorit să faci ceva pentru a-ţi întări sistemul 
imunitar. Dragoste: Viața ta amoroasă e 
intensă acum, apar şanse cu totul speciale 
de iubire în calea ta. Financiar: Este foarte 
posibil să-ți crească veniturile, să ți se ofere 
o promovare. E momentul să îți reevaluezi 
posibilitățile financiare și să te ocupi serios 
de datorii.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi nu ezita să-ți 
schimbi stilul de viață și regimul alimentar. 
Dragoste: Iubirea îți poate ieși în cale în cele 
mai neașteptate și mai puțin romantice
locuri. Financiar: Nu e momentul marilor 
decizii financiare. Evită împrumuturi 
suplimentare.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O suferință mai veche poate 
reveni din nou în prim-plan. Dragoste: Ești 
mai îndrăzneț în a-ți exprima sentimentele 
și mai interesat de stabilitatea unei relații. 
Financiar: Este posibil să-ți parvină o sumă 
de bani la care nu te aștepți, lucru ce te 
îndeamnă la o schimbare de perspectivă 
privind sursele tale de venit.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă, 
riscul să te molipseşti de vreo boală e cam 
mare, ai grijă pe unde mergi şi cu cine intri 
în contact. Dragoste: Nimic nu pare să 
dezechilibreze relaţia ta de cuplu. Financiar: 
Dacă cineva îţi este dator, este vremea să-l 
mai tragi de mânecă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu ai de ce să te plângi, dar 
ar fi bine să te documentezi mai mult pe 
tema unui stil de viață sănătos. Dragoste: 
Ești foarte atrăgător în ochii partenerului 
(existent sau potențial) prin sensibilitatea și 
profunzimea de care dai dovadă. Financiar:
Banii sunt în trend ascendent, însă trebuie 
să-i gestionezi cu înțelepciune.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Totul e OK, ba chiar are loc un 
eveniment care declanșează o nouă direcție 
în stilul tău de viață. Dragoste: Ia-o mai 
ușor şi parcurge etapele obligatorii ale 
construcției unei relații solide. Financiar: 
Lucrurile îți sunt favorabile, cu condiția să 
nu te angajezi în cheltuieli nesăbuite.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Problemele sunt de ordin 
emoțional, dar dacă psihicul nu e la cote 
maxime, sănătatea în ansamblu are de 
suferit. Dragoste: Ești greu de citit de către
partener, îți maschezi emoțiile și refuzi să 
vorbești. Fără comunicare lucrurile riscă 
însă să se deterioreze. Financiar:Ai grijă 
să nu-ți pierzi simțul măsurii la speculații 
financiare și cheltuieli.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ești într-o formă de zile mari, 
iar vitalitatea merită investită în activităţi 
cu un mare consum de energie. Dragoste: 
Viața sentimentală este foarte agitată, dar e 
o tensiune cu două direcții de interpretare: 
ori totul explodează şi tinde spre conflict, ori 
explozia este una pozitivă. Financiar: O altă 
sursă de venit se poate ivi de unde nici nu 
te aștepți.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu te preocupă prea mult starea de 
sănătate, dar nici să ignori micile semnale de 
alarmă nu e bine. Dragoste: E o perioadă de 
vârf pentru tine, se pare că primăvara te va 
invada pe plan sentimental. Financiar:
Este un moment prielnic pentru schimbări
de anvergură, pentru proiecte pe termen 
lung.

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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KITCHENER
Dragi participanți la evenimentul “8 Martie, PARFUM 
DE FEMEIE” din Kitchener (care a avut loc sâmbătă 
7 martie 2020 la Centrul Cultural Românesc Banatul), 
am încercat să vă mulțumim individual sâmbătă pentru 
faptul că ați fost prezenți - și fizic și cu sufletul! Vrem să 
vă spunem, încă o dată, că prezența Dumneavoastră 
ne-a bucurat și onorat în aceeași măsură. Pentru că 
nu obișnuim să ne batem singuri cu palma pe spate, 
putem doar să sperăm că evenimentul a fost unul 
reușit și că v-ați simțit bine. Am încercat să acoperim 
cât mai multe gusturi muzicale, gustative și de 
ambient.
Vă mulțumim, dragi performeri, Aura Balasa, Alex 
Pascu, Ansamblul HORA din Kitchener - Canada, și 
nu în ultimul rând Nicole Carali și Sheena Savannah! 
Ați făcut un spectacol de zile mari, ca pentru 2000 
de participanți și asta ne face să vă apreciem și mai 
mult! Suntem onorați și fericiți de fiecare dată când 
răspundeți invitației noastre și suntem convinși că 
vorbim și în numele publicului.
O apreciere specială, pentru cel care se ocupă 
de management-ul grupului HORA, răspunde 
întotdeauna prezent și cu zâmbetul pe buze atunci 
când este solicitat, pentru generozitatea de a oferi 
câte o floare fiecărei invitate și, nu în ultimul rând, 
pentru că a imortalizat prin fotografii și video această 
seară - nimeni altul decât Radu Secăşan! Cuvintele 
nu pot exprima recunoștința noastră!
Cu mii de mulțumiri, eroilor noștri “behind the scene”: 
Sorin Stepan, care s-a ocupat ca acest eveniment 
să decurgă cât mai bine, inclusiv de partea tehnică, 
Any Baloescu, Liviu și Petra Macsim, care au pregătit 
bucatele de care v-ați bucurat și nu în ultimul rând, 
Vlad și Adrian, care s-au asigurat că mâncarea ajunge 
pe mese și că oaspeții sunt mulțumiți. De asemea, 
Adrian pregătește un video profesional cu momente 
din timpul evenimentului.
Încă o dată, Vă Mulţumim cu Toată Sinceritatea !

Felicia Stepan
(aka DJ CHICA & EVENT Resource] și Echipa

8 Martie, ℙARFUM DE FEMEIE
organizat de Felicia Stepan în Kitchener

Foto: Radu Secăşan
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KITCHENER

8 Martie, ℙARFUM DE FEMEIE
organizat de Felicia Stepan în Kitchener

Foto: Radu Secăşan
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în exclusivitate autorilor.
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

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

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR

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

Întâlnirile se suspendă datorită pandemiei virusului COVID-19
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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

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
($ 6995)

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.

Cărării strâmte – umbrele și greșul;
Deasupra ei răcoarea și ispita,
Iar și mai sus, amar de pur! , cireșul
De parcă dincolo de lumi grăit-a:

”Izvorul alb cu negru-n șahul unde’-i,
Întoarce timpul, să-și cunoască drumul!
Nu-i veșnicia geamăna secundei,
Iar ce e floarea-n sine, nu-i parfumul?

Cămara nunți’-i tot mereu chemare…
Mai este mult până la-nchis de poartă?
Vocale lungi cresc tânăra cicoare,
Precum un corn tristețea vrând s-o-
mpartă.”

– Din tot ce-am prins e-o lacrimă-n 
privire…
– Ia-ți lotca-n larg spre-adâncul din iubire!

Psalmul pescuirii minunate

CHIRIE
Ofer chirie pentru o persoana (studenta sau peste 50 
de ani), in Cambridge, Ontario. Totul inclus, plus 
un loc de parcare. Pentru informatii: 519-621-5014.



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


