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INVITAȚIE 
Vizită de Studiu InnovaSPA în Regiunea Warmia-Mazury, Polonia 

30 – 31 Martie 2021 - Eveniment online 
 
Stimate Domnule / Stimată Doamnă, 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va invită să participați la întâlnirea internațională a proiectului 
InnovaSPA care se va desfășura ONLINE în perioada 30-31 martie 2020. Evenimentul va fi organizat de 
Agenția de Dezvoltare a Regiunii Warmia-Mazury din Polonia și va reuni reprezentanți ai organizațiilor partenere 
în proiect, specialiști în termalism și actori relevanți pentru dezvoltarea termalismului și a turismului balnear din 8 
țări europene: Franța, Polonia, Slovenia, Lituania, Letonia, Ungaria, Portugalia și România.  
 
Actorii din sectorul balneologiei și turismului balnear prezenți la eveniment vor avea posibilitatea de a afla 
informații despre modul în care este organizat ecosistemul balnear în Polonia, actorii implicați în dezvoltarea 
balneologiei și a turismului balnear, resursele balneare existente și modul în care acestea sunt valorificate prin 
tratamente și terapii/cure, politicile care sprijină dezvoltarea și inovarea în sector, dar și de a învăța din cele mai 
bune exemple de bune practici în domeniul prevenției în sănătate și termalismului din Regiunea Warmia-
Mazury. Participanții la întâlnire vor avea de asemenea posibilitatea de a învăța din cele mai bune modele de 
politici privind valorificarea potențialului termal/balnear și al altor factori de cură, împărtășite pe parcursul vizitei 
de studiu.  
 
Întâlnirea se va desfășura pe parcursul a două zile, conform agendei atașate iar prezentările și discuțiile vor 
avea loc în limba engleză. În acest context și având în vedere calitatea dumneavoastră de membrii în grupul de 
lucru regional al proiectului InnovaSPA, avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la acest 
eveniment online. În vederea participării vă rugăm să vă înregistrați AICI până luni, 29 martie 2021. 
 
Vă transmitem atașat agenda preliminară a evenimentului și vă stăm la dispoziție cu informații suplimentare 
legate de acest eveniment, la email: ovidia.caba@adrcentru.ro, dumitrita.burduf@adrcentru.ro, persoane de 
contact Ovidia Caba și Dumitrița Burduf. 
 
Cu stimă, 
Director General               
Simion CREŢU                                                          
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