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Principalele  realizări  ale  organizației  în  perioada   1999-2015     

- Organizarea a numeroase expediții, excursii pe Dunăre și Munții Carpați

- Organizarea Cupei “Proilavia” la pescuit sportiv pentru tineret – 4 ediții 

- Festivalul -Concurs de muzică folk și poezie “ Seară de mai” și“ Seară de octombrie” 

- “Ascensiunea montană - cultură și stil de viață ” expoziții și proiecții turistice 

- Activități de educație ecologică, concursuri, dezbateri în școli și licee brăilene, proiecții

 de diapozitive montane și prezentari turistice în Brăila, Galați și Constanța

- Organizarea Școlii de turism și aventură PROILAVIA

-Partener activ la organizarea și derularea Târgului de Turism Studențesc Galați

-2001,Brăila-2006 și Târgului Organizațiilor Neguvernamentale Brăila 2004 

- Participanți la refacerea Izvorului Italienilor din Parcul Natural Munții Măcinului -2010 

- Participanți la acțiunea “ Let’s do it Romania ! “- 2010-2011

- Proiectul TANDEM-Mai mult decât o bicicletă

- Evenimente dedicate Orei Pământului, Zilei Internaționale a Dunării, Zilei Tineretului

- Parteneriate și activități în programul educațional Școala Altfel

-Campanii de promovare privind un stil de viață sănătos prin eco-turism

-Videoproiecții de fotografii turistice NATURĂ șI AVENTURĂ

- Proiectul Copii pentru copii 

1999-2007- participarea la Campionatul Național al Cluburilor de Turism

organizat de Federația Română de Turism Sportiv

2015- participarea la Campionatul Național de Turism Sportiv

ȘTAFETA MUNȚILOR ( rezultate deosebite în peste 50 de concursuri )

2012-2013- Proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programul Tineret in Acțiune

 - Creștem în spiritul Dunării ! 

- Treburi vechi la vremuri noi !

2000-2013 -Proiecte finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului/ Autoritatea

 Națională pentru Tineret/ Direcția pentru Sport și Tineret Brăila

 - Seminarul - Informarea publicului în problema poluării cu cianuri

-Tabăra de jurnalism și comunicare “ Alma Mater Press” Izvoru Muresului

- Echipa verde – educație și voluntariat

- Tineri pentru tineri – proiect  tineret

- Festivalul - concurs de muzică folk Seară de mai

 - Școala de turism și educație urbană

- Festivalul de tineret Uniți prin artă ed I și ed a II-a

2014- 2015 - Proiecte finanțate de Consiliul Județean Brăila

- Sport și sănătate în aer liber

- Sport și sănătate în aer liber - izvor de energie

2015 -Proiectul“ YOUth CREAtive Tourism Environment (YOU CREATE) - finanțat de

 Comisia Europeană, prin programul ErasmusPlus, Asociația Clubul de Turism

Proilavia partener european al Asociației Cluster Tourism Sofia,Bulgaria

Alte  activități,  evenimente,  proiecte



Asociația  Clubul  de  Turism  PROILAVIA  participare

onorantă  în  cadrul  Campionatului  Național  de  Turism

Sportiv  ȘTAFETA  MUNȚILOR  2016  

13-15 mai 2016-  Festivalul de Turism si Ecologie Mecanturist - Parcul Național

Munții Măcinului

Turism ecologic, ambiție, peisaje incredibile, pasiune, întrecere, spirit de echipă, ... dar

mai presus de toate prietenie, au fost ingredientele perfecte pentru a reuni sute de

iubitori ai muntelui din toată țara la competiția organizată excelent de Asociația

Mecanturist Galați.  

Asociația Clubul de Turism Proilavia Brăila a participat la probele de concurs obținând

rezultate foarte bune.  La categoria Family -locul 1- proba teoretică geografie și proba

teoretică geografie optională, locul 3- proba de orientare turistică.

La categoria Feminin -locul 3- proba teoretică geografie.

Pe echipe- locul 2- proba culturală. Rezultate bune și la probele raid montan, noduri

alpinism, probe surpriză. 



Sute de participanți din toata țara,muzică folk ,peisaje incredibile, pasiune,intrecere,

spirit de echipă, prietenie. Vremea nu a ținut cu noi în totalitate, perioade de

ceață,ploaie și probe anulate. Am concurat la feminim și open - în probele

 de raid montan, cu rezultate foarte bune, având în vedere condițiile meteo.

Locul II- proba de cunoștințe turistice și locul V clasament general (feminin).

Traseul de raid montan finalizat foarte bine de echipa open în condiții meteo dificile și

rezultat bun la proba de cunoștințe turistice. Iar sâmbată seara la focul de tabără, am

oferit un moment deosebit la proba culturală ! 

15-17 iulie 2016 în Parcul Natural Bucegi - Trofeul Munților, competiție organizată

de Asociaţia de Turism Gaşka Bucureşti. Au participat sute de iubitori ai muntelui din

multe zone ale țării de la diferite cluburi de turism.  Echipa Proilavia Family  a

ocupat locul IV  la proba de cunoștințe turistice. Traseul de raid montan a fost foarte

frumos și spectaculos, fiind o bună ocazie de a admira frumusețile Bucegilor.

10-12  iunie  2016   Trofeul  Cocoșul  de  Munte  -  Masivul  Ciucaș  



Proiectul  NOI  SUNTEM  JITIA  !  -  martie- octombrie  2016

Beneficiar - Școala Gimnazială Jitia, județul Vrancea

                               Partener - Asociatia Clubul de Turism Proilavia                                    

      Proiect sponsorizat de Fundatia PACT, cu susținerea financiară a OMV Petrom,

în cadrul programului de finanțare Idei din Țara lui Andrei 

Scopul proiectului : Dezvoltarea spiritului antreprenorial rural şi al creşterii implicării în

dezvoltarea comunităţii locale a unui grup de copii,tineri și adulți din comuna Jitia,

diversificarea activităților propuse elevilor din comuna Jitia

Asocia ț ia Clubul de Turism Proilavia s-  a implicat   activ prin derularea

 de module de training nonformale -  educa ț ie antreprenorială ș i  lucru în echipă,  vizite

de lucru ș i  documentare,  managementul proiectului,  raporate narativă ș i  f inanciară,

evenimente de promovare proiect,  sprij in în realizarea minimuzeului cu materiale

tradi ț ionale ș i  mărturii  ale trecutului din Ji t ia.  De asemenea o activitate importantă a

fost  de promovare eco-turist ică a zonei Ji t ia,  jude țul Vrancea,  care are în componen ță

satele Cerbu, Dealu Sării ,Ji t ia (resedinta),  Ji t ia de Jos,  Măgura.



 Festivalul  Concurs  de  muzică  folk  SEARĂ  DE  MAI  -  ed.  a  VII-a  -           

  20- 21  mai  2016  Brăila

Organizatori  -  Asociația  Clubul  de  Turism  Proilavia  și  Casa  de

Cultură  a  Mun.  Brăila

 Festivalul "Seară de Mai", creat în urmă cu mulți ani de doi membri ai Clubului Proilavia

- Gabriel Lâlă și Radu Cucută, a fost constituit ca o rampă de lansare pentru tinerii care

vor să-şi afirme potenţialul artistic în domeniul creaţiei şi interpretării muzicii folk, iar

rezultatele fiecărei ediţii au demonstrat din plin acest lucru.  

Peste 200 de brăileni au fost prezenţi pentru a urmări programul de muzică folk, care a

cuprins interpretările a 16 solişti şi patru grupuri, în cele două secţiuni de vârstă ale

festivalului, respectiv 9-14 ani şi 15-25 ani.

Festivitatea de premiere şi Gala laureaţilor s-au desfăşurat sâmbătă 21 mai 2016.

Marele premiu al Festivalului-concurs de muzică folk "Seară de Mai" a fost câştigat de

Elena Marina, 18 ani, care a încântat juriul și publicul cu vocea sa.

Premiul I la categoria de vârstă 9-14 ani a fost obţinut de Crina-Gabriela Păsculescu,

 premiul II - Teodor Gabriel Şcheaua,  premiul III - Mara Măciucă-Oprişanu,

 menţiune - Andrada Robea, Premiul I la categoria de vârstă 15-25 de ani a fost

câştigat de Leonard Dafinoiu , premiul II - Grupul "Quantum", format din Monica

Anton, Cristian Ştefan Galiceanu, Mihnea Valentin Poitaşu, premiul III - Ştefania

Casiana Chirilă, menţiune - Cristiana Mototolea şi Florea Valentin Ionuţ.

Juriului, format din Gabriel Lâlă, președintele Asociaţiei “Proilavia”, Armanda

Filipine, ziarist la jurnalul de cultură și informație “Brăila Chirei” și profesor Iulia

Adelina Mihai, i-a revenit misiunea de a nota atât calitățile intepreților, cât și tehnica

instrumentală a concurenților.

La final, a urcat pe scenă pentru a susţine un recital Cristian Piron, câştigătorul ediţiei

a VI-a a Festivalului "Seară de Mai", care a fost acompaniat de Alexandru Marian.



Asociația Clubul de Turism Proilavia a derulat activități legate

de natură,mediu,turism, orientare turistică, geografie și multă

veselie ! Cortul-musafirul clasei la Școala Gimnazială Al.I.Cuza

Brăila, promovarea turismului și a orașului Brăila.

Școala  Altfel  -  Să  știi  mai  multe,  să  fii  mai  bun  !

Asociatia Clubul de Turism PROILAVIA Braila a continuat

 și în anul 2016 să promoveze activ mișcarea în aer liber pentru

sănătate - în rândul copiilor și tinerilor prin jocuri și activități

nonformale, derulate în parcuri și spații nonformale din cartiere.

Sport  și  sănătate  în  aer  liber  !



Proiectul   A.C.T.I.V.- Atitudine  în  Comunitate  cu

Tinerii  Inovatori  şi  Voluntari

Asociația Clubul de Turism Proilavia s-a implicat în calitate de

partener în proiectul A.C.T.I.V.- Atitudine în Comunitate cu

Tinerii Inovatori şi Voluntari, derulat de Grupul de iniţiativă din

Viziru de la Centrul de Tineret Viziru finanțat de Fundaţia PACT

în perioada 2015-2016. Am coordonat activități nonformale de

lucru în echipă, orientare turistică, jocuri nonformale, intreceri

sportive și management de proiect -  pentru copii si tineri din

com.Viziru,jud.Braila 

Școala  de  vară  Viziru  2016

 Ca în fiecare an, în luna august am participat activ la Tabăra de

tineret derulată de Parohia Comunei Viziru, jud.Brăila. Am derulat

activități de lucru în echipă, ecologie,jocuri, ateliere educative. De

asemenea am fost parteneri și în proiectul „Libertatea credinţei în

Dumnezeu, dincolo de gratii” care a avut ca scop derularea de

activități comune între tineri din Penitenciarul pentru minori și

tineri Tichilești și tineri din comuna Viziru.



Asociația Clubul de Turism "Proilavia" (câștigătoare a secțiunii

"Sport" la Gala Naţională a Societăţii Civile Tinere din România -

2014)- partener al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Brăila,

a oferit activități interactive privind rolul voluntarilor de sport, a

prezentat informații despre voluntariatul sportiv cu exemple și cum

poți aplica să devii voluntar de sport.

Stagiu  de  formare  voluntari  de  sport  -  "Poți  fi

voluntar  de  sport"

Flashmob Sport-Vino să facem sport-

Asociația Clubul de Turism PROILAVIA, partener al Directiei

Județene pentru Sport și Tineret Brăila- a oferit copiilor,tinerilor și

adultilor prezenți ateliere de Sport distractiv - pe 21 mai 2016 pe

terenurile de sport ale DJST Brăila din Parcul Monument .

Flashmob  Sport  -  Vino  să  facem  sport  !



Alte  activități,  inițiative,  parteneriate  2016

- Asociatia Clubul de Turism PROILAVIA a participat la Galați la consultarea

regională cu structuri de/pentru tineret, referitoare la modificarea Legii Tinerilor și a

îmbunătățirii Metodologiei de finanțare. Organizația noastră a transmis ulterior

propuneri privind Legea Tinerilor și activități de tineret (februarie 2016 )

-Am oferit din partea Clubului  Proilavia  "cadouri amintiri" cu Brăila participanților

la Tour International Danubien care a plecat din Ingolstadt (Germania) și a ajuns la

Brăila-turneu internaţional de caiac, canoe şi canotaj  (25 august 2016)

- Videoproiecții tematică turistică

- Parteneriat cu Agenția Națională Antidrog 

- colaborări și parteneriate cu instituții de învățământ, fundații,alte asociații, Fundația

Surorile Clarise, Școala Gimnazială Al.I.Cuza, Șc.Gimnazială Siliștea, Asociația Ludik

Art, Organizația Trebuie, Asociația ARIN

- Transmitere de observații privind Strategia de Dezvoltare a Mun. Brăila 2014-2020

 către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila 

- Transmiterea  împreună cu Asociația de Propietari nr. 460 Brăila a  unei reclamații

și soluții de înființare spațiu de joacă pentru copii către Primăria Mun.Brăila 

- Promovarea activă a obiectivelor turistice ale regiunii Brăila

- Promovarea  regiunii Jitia -Vintileasca, jud. Vrancea, o zonă eco-turistică deosebită 

Diplome  2016



În final adresăm mulțumiri tuturor membrilor, colaboratorilor,

voluntarilor, partenerilor de acțiuni și proiecte, vouă tuturor celor

care ne apreciați activitatea, celor care ne sprijiniți prin

redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către ONG-ul nostru,

- celor ce ne mai și criticați - celor care au contribuit moral, fizic,

financiar  la susținerea evenimentelor derulate de Asociația

Clubul de Turism Proilavia
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- participând la campania 2% și în 2017

- susținându-ne proiectele și activitățile prin parteneriate,

sponsorizări, colaborări

- prin promovare și mediatizare

- participând la activitățile noastre

    - prin sprijin de orice natură ar fi ...
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Asociația Clubul de Turism Proilavia 

Cod fiscal 12480948

proilaviabraila@yahoo.com

www.proilaviabraila.yolasite.com

facebook.com/ Asociatia Clubul de turism Proilavia 


