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Revista ORIENT ROMȂNESC are drept obiectiv principal pǎstrarea și promovarea 
patrimoniului cultural național, ȋn vederea afirmǎrii spiritualitǎții romậnești ȋn 
regiunea Orientului Mijlociu. Promovarea culturii romậnești ȋn acest spațiu geografic 
este importantǎ și necesarǎ pentru a face cunoscutǎ unicitatea și diversitatea 
valorilor transmise de cultura și civilizația noastrǎ .  Revista este un spațiu virtual 
de întâlnire a românilor de pretutindeni cu limba maternă, cu arta, cu tradițiile, 
cu moștenirea lor etnică sau cu orice alte valori culturale care le-ar putea oferi un 
minim sens de apartenență la România.

Revista ORIENT ROMȂNESC  promoveazǎ dialogul intercultural și educația, 
schimburile de idei și valori ȋntre culturi. 
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Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem cu noi peste ţări şi peste mări... Patria nu 
este pământul pe care trăim din întâmplare.” (Barbu Delavrancea ) .

Asociația Romậnia Levant 
ORIENT ROMȂNESC
www.orientromanesc.ro

Sărbătorile de iarnă prezintă momentele magice ce reunesc familiile în jurul unui simbol - 
bradul de Crăciun!

Vă dorim ca magia colindelor să picure în suflete voastre armonie, înţelegere şi feeria Sfintelor 
Sărbători. 

Sufletul să vă vibreze de bucurie, iubirea să vă cuprindă, iar Colindul de Crăciun să vă aducă 
lumină, belşug, fericire, împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.

Un An Nou fericit şi plin de succese.

Crăciun Fericit tuturor! La Mulţi Ani!

LA MULŢI ANI 2021!
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