
     

ADR CENTRU 
 
Str. Decebal, 12, 510093,  
Alba Iulia, România  
 
Tel.:  (+ 40) 258 - 818616  
 (+ 40) 258 - 815622 
Fax:  (+ 40) 258 - 818613  
Internet:  www.adrcentru.ro 
e-mail:       office@adrcentru.ro 
 

 
Nr. 31641/ 06.09.2022 
 
CĂTRE: Asociația Română de Balneologie 
Domnului Președinte Dr. Biol. Constantin Munteanu  
Doamnei Vicepreședinte Gabriela Dogaru 
Email: office@bioclima.ro 
 
Referitor: Invitație privind susținerea unei prezentări în cadrul evenimentului: Oportunități de finanțare pentru 

dezvoltarea de politicii și soluții inovatoare în domeniile de specializare inteligentă turism și medicină 
preventivă și recuperatorie: 27.09.2022 

 
 
Stimate Domnule Președinte, 
Stimată Doamnă Vicepreședinte, 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Iceberg+ au plăcerea de a vă invita să participați la un eveniment ce 
își propune să dezbată oportunitățile existente, în perioada următoare, pentru dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniile de specializare inteligentă turism și medicină preventivă și recuperatorie, precum și să prezinte bune 
practici și modele de succes implementate cu sprijinul finanțărilor Europene sau naționale în cele două domenii.  

Evenimentul va avea loc marți, 27 septembrie 2022, la Brașov, la o locație ce va fi comunicată ulterior. Prima 
parte a evenimentului va fi dedicată prezentării contextului și evoluției la nivel regional a celor două sectoare de 
specializare inteligentă – turism și sănătate, cu accent pe balneologie și turism balnear, precum și a modului 
în care pandemia Covid 19 a afectat activitatea companiilor din aceste domenii. În a doua parte a evenimentului 
dorim să prezentăm inițiative de îmbunătățire a politicilor naționale/ regionale în domeniul turismului și sănătății și  
oportunități de finanțare pentru cercetare-dezvoltare-inovare și investiții, în perioada 2021-2027. 

În contextul acestei întâlniri și având în vedere importanța celor două domeniilor de specializare inteligentă la 
nivel regional: Turism și Sănătate și a nișelor de specializare aflate la intersecția celor două domenii, vă 
invităm să participați la acest eveniment cu o scurtă intervenție, în prima parte a evenimentului, privind 
efectele pandemiei COVID 19 asupra balneologiei, lecții învățate/ bune practici care pot contribui la 
creșterea rezilienței acestui sector.  

Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea dumneavoastră de a participa la acest eveniment, precum și persoana 
desemnată (împreună cu datele de contact ale acesteia) să susțină intervenția, până cel târziu în 12 septembrie 
2022, la următoarele date de contact: Andreea Potinteu și Daniela Breazu,  telefon: 0358-401.276, interior 481, 
483, e-mail: office@adrcentru.ro, andreea.potinteu@adrcentru.ro, daniela.breazu@adrcentru.ro . 
 
De asemenea vă rugăm să completați următorul formular de înregistrare. 
 
Vă mulțumim! 
 
 
Cu stimă, 
Director General               
Simion CREŢU                                                                                                                 

1 ex. DMB / AP / OSC 
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