
E 

RAPORT   DE  ACTIVITATE  

2  0  1  7

A s o c i a ț i a  C l u b u l  d e  T u r i s m  
P R OI L A V I A  B ră i l a



ASOCIATIA CLUBUL DE 
TURISM PROILAVIA 

 Înființată prin sentința civilă 816/1999 a Tribunalului Brăila 

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr 13/1999 

Cod fiscal 12480948 

      Asociatia  Clubul  de  Turism Proilavia  s-a  înființat  în anul  1999 

  la  inițiativa  a  6  tineri  pasionati  dornici  de  natură,  turism,  

pescuit  sportiv,  dorind  să  ofere  o  alternativă  viabilă  

brăilenilor  la  un  stil  de  viață sănătos.  

         Astfel,  în peisajul  ONG-urilor  naționale  apărea o  nouă organizație  

  care  a  dovedit  de-a  lungul  anilor  că  este  una  dintre  cele  mai  importante,  

  implicate   și  cu  rezultate  notabile  în activități,  evenimente  și  proiecte  

  locale,  naționale  și  europene în domenii  precum educație,  turism,  

protejarea  mediului  înconjurător,  voluntariat,  tineret,  cultură,etc.    

Adresându-se  deopotrivă  copiilor,  tinerilor,  adulților,  persoanele  din  

mediul  urban și  rural,  persoanelor  cu  diferite  tipuri  de  dizabilități  

. ...  și  implicându-ne  activ  în viața comunității  !  

principal  -  practicarea   în cadru  organizat  a  turismului  montan,  fluvial  

  și  ecologic  sub  toate  formele  sale  la  un  nivel  cât  mai  înalt,  promovarea 

formelor  alternative  de  educație  și  cultură,    

-  pentru  un  mod de  viață sănătos  în rândul  tinerilor,    al  educației  

pentru  protejarea  mediului  și  a  patrimoniului  natural    

secundar  -    conservarea și  valorificarea tradițiilor  și  creațiilor  populare  

identificare  ,  conceperea și  implementarea de  acțiuni  vizând dezvoltarea  

  socio-economică și    formare  profesională  la  nivel  local,  

regional  și  național    

Cum 
am 

început ?

Scopul 
nostru !



Principalele  realizări  ale  organizației  în  perioada   1999-2016  

-  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  

2015-2016-  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  și    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  

2016  -  proiectul  Noi  suntem Jitia  !,  sponsorizat  de  Fundația  PACT,cu susținerea  

  financiară  a  OMV Petrom,  programul  Idei  din  Țara lui  Andrei  (  Asociația  Proilavia,  

partener  al  Școlii  Gimnaziale  Jitia,jud.Vrancea)

Alte  activități,  evenimente,  proiecte



Asociația  Clubul  de  Turism  PROILAVIA  participare  

onorantă  în  cadrul  Campionatului  Național  de  Turism  

Sportiv  ȘTAFETA  MUNȚILOR  

Trofeul  Jnepenilor  -  Masivul  Hășmașul  Mare  -  iunie  2017  

 

 

        Sute  de  iubitori  ai  muntelui  de  toate  vârstele,  competiții,  turism,  prietenie,  

   foc  de  tabără,  muzică   folk,  toate  au  fost  ingrediente  perfecte  pentru  un  week-end reușit.  

Membrii  Proilavia  s-au  bucurat  de  atmosferă   și  peisaje,  obținând   și  locuri  fruntașe.  

                  

   La  categoria  seniori-Gianina  Golea,Mihaela  Marțius,Nicolae  Damian au  finalizat  

cu  bine  un  traseu  montan  ce  a  ajuns  până   pe vf.Hășmasu Mic  și   proba de  orientare  

finalizată   cu bine,  obținând locul  III  la  proba  de  cunoștinte  teoretice  turistice.  

La  categoria  Family-  Ana,Ștefan&Gabriel  Lâlă  au  obținut  locul  II-clasament  general  pe  

echipe,  locul  I  proba  de  cunoștințe  teoretice  turistice,  locul  II  proba  de  orientare  turistică,  

locul  III  la  traseul  de  raid  montan.  La  proba  culturală   (  Florentina,  Gabriel,  Mihaela,  Nicu,  

Geanina)  au  oferit  un  moment  apreciat  obținând locul  III.    

Și  Matei  Lâlă   a  luat  premiu special  la  proba  de  tir  cu  arcul  (  nu  scăpa  castronul).    
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 Festivalul  Concurs  de  muzică  folk  SEARĂ  DE  MAI

-  ed.  a  VIII-a  -  19-  20  mai  2017  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,  solişti  şi    

grupuri  folk,  în cele  două secţiuni  de  vârstă  ale  festivalului,  

respectiv 9-14 ani  şi  15-25 ani.

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

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

Premiul  I  la  categoria  de  vârstă  9-14  ani  a  fost  obţinut  de  Teodor  Gabriel  Şcheaua,    premiul  II  

-  Crina  Păsculescu  ,  premiul  III  -  Grupul  “Motiv”,  format  din  Teodor  Răzvan Antohe,  Ioana  

Jacotă,  Mara  Dinescu şi  Andra  Gheorghiţă,  menţiune  -  Horia  Cristian  Dorobanţu,  Premiul  I  la  

categoria  de  vârstă  15-25 de  ani  a  fost  câştigat  de  Grupul  "Quantum",  format  din  Monica  

Anton,  Cristian  Ştefan  Galiceanu,  Mihnea  Valentin  Poitaşu,  Ioan  Piron  ,  premiul  II  -  Leonard  

Dafinoiu,  premiul  III  -  Grupul  AXIS,  alcătuit  din  Patricia  Claudia  Pîrlog  şi  Cătălin  Andrei  

Techiu,  19  ani,  menţiune  -  Alexandru  Iaurum și  Elena  Panait.  

 

Juriului,  format  din  Gabriel  Lâlă,  preşedintele  Asociaţiei  Clubul  de  Turism “Proilavia”,  

Wanessa  Radu,  actriţă  la  Teatrul  “Maria  Filotti”,  Armanda Filipine,  jurnalist,  şi  profesor  Iulia  

Adelina  Mihai,  i-a  revenit  misiunea  de  a  nota  atât  calităţile  intepreţilor,  cât  şi  tehnica  

instrumentală  a  concurenţilor.  

 

La  final,  a  urcat  pe  scenă  pentru  a  susţine  un  recital  Elena  Marina,  câştigătoarea  ediţiei  a  VII-a  

a   Festivalului  "Seară  de  Mai"



 

Asociația  Clubul  de  Turism PROILAVIA Brăila  a  continuat  

  și  în anul  2017 să  promoveze  activ  mișcarea  pentru  sănătate  -  în 

rândul  copiilor  și  tinerilor  prin  jocuri  și  activități  nonformale,  

derulate  în diferite  locații.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii  Asociației  Clubul  de  Turism PROILAVIA,  partener  al  

Direcției  Județene  pentru  Sport  și  Tineret  Brăila-  au  oferit  

copiilor,tinerilor  și  adulților  prezenți  ateliere  de  sport  distractiv  

energie.  jocuri  nonformale  

Sport  și  sănătate   !  -  Flashmob  Sport  -  mai  2017



Sport  și  sănătate  în  aer  liber  -  pledoarie  pentru  

mișcare  -  iulie  2017  Parcul  Monument  

Activități  nonformale,  mișcare,  sport,  jocuri,  

concursuri,matematică  sportivă  ...,voie  bună,  ..,distracție,premii  

dulci  pentru  toti  participanții  -copii,tineri,voluntari  de  sport  din  

proiectul  Stagiu  formare  voluntari  de  sport  "Poți  fi  voluntar  de  

sport  !"  inițiat  de  DJST Braila   și  ACT Proilavia   în anul  2016.  

Organizatori  -Asociatia  Clubul  de  Turism PROILAVIA 

Brăila  cu  sprijinul  logistic  al  Direcției  Județene  pentru  Sport  și  

Tineret  Brăila.    

Cu noi  viața e  mai  frumoasă ....și  prin  sport  ...  poate  un pic  

mai  sănătoasă !    



Prezentare  foto  tur  cic l ist ic  &  jam  session

 

24  mai  2017 -  Brăila  în centrul  vechi,  terasa Residenza Dutzu,  

prezentare foto a  celor  1,400 km parcurși  pe  traseul  Eurovelo6 pe 

bicicleta  în luna mai  2017 din Budapesta la  Belgrad și  de  la  Belgrad 

la  București  de  către   dl.  George Sinca.  Impresii  despre locuri,  cultură 

și  oameni  din alte  orașe de la  Dunăre,  cântare la  chitară și  o  

atmosferă cu totul  deosebită.    

Ora  Pământului  -  Dăruiește  naturii  energia  ta  !

Ne-am alăturat   și  noi  campaniei  EARTH HOUR,  așa  

cum   organizăm în fiecare  an  evenimente  de  mediu.   Membrii  și  

simpatizanții  organizației  noastre  au   marcat   în avans   evenimentul  

simbolic  Ora   Pământului  2017 pe   25 martie,  cu  o  plimbare  

inedită   pe alei   și  prin  pădure   în Parcul  Monument,  plămânul  

verde  al  orașului  Brăila.  Dăruiește  naturii  energia  ta  !  

 



Turism  și  colinde  la  Poarta  Cetății

  Sâmbătă,  23  decembrie  2017,  la  Centrul  Multicultural  şi  de  

Recreere  “Poarta  Cetăţii  Brăila”  a  avut  loc  evenimentul  

intitulat  “Turism şi  colinde  la  poarta  Cetăţii”.  

În pragul  sărbătorilor  de  iarnă,  a  fost  prezentată  o  

videoproiecţie  turistică:  “La pas  prin  Brăila”,  “Iarna  în 

Dobrogea”,  “Vrancea  de  poveste”  şi  am fost  colindaţi  de  un  

grup de  copii  minunaţi  din  comuna Traian,  judeţul  Brăila.  

 

Evenimentul  a  fost  organizat  de  Asociaţia  Clubul  de  Turism 

PROILAVIA Brăila,  cu  sprijinul  Consiliului  Judeţean Brăila.



 

  O activitate  importantă  în anul  2017 a  fost  de  promovare  eco-  

turistică  a  zonei  Jitia,  județul  Vrancea.   În anul  2016   Școala  

Gimnazială  Jitia,  județul  Vrancea   și  Asociatia  Clubul  de  Turism 

Proilavia    au  derulat  proiectul  -  Noi  suntem Jitia  !  -   proiect  

sponsorizat  de  Fundatia  PACT,  cu  susținerea  financiară  a  OMV 

Petrom,  în cadrul  programului  de  finanțare  Idei  din  Țara  lui  Andrei    

 

Noi  suntem  Jitia  !  -  promovarea  unei  zone  deosebite

13 noiembrie  2017-  Activitate  educativă   pentru  copiii  de  la  

Fundația  Surorile  Clarise  Brăila,  partener  al  organizației  noastre.  

Am vizionat  o  videoproiecție  cu  fotografii  din  excursiile   și  

drumețiile  realizate   împreună   în Dobrogea,  Buzau,Vrancea   și  alte  

locuri  deosebite.    "Surprizele  dulci"  au  fost  oferite  copiilor  de  dl.  

Scolnicu  Eugen (SC Ilad  Trans)    

Videoproiecție  turistică  și  pledoarie  pentru  

protejarea  mediului  -  Ocrotim  natura  !



Promovarea  orașului  Brăila  prin  programul  turistic  

Brăila  city  tour  /  Brăila  walking  tour

-   transmiterea  de  propuneri  către  Primăria  Mun.  Brăila  privind  Strategia  Integrată  de  

Dezvoltare  Urbană a  Mun.  Brăila  2016 -  2023 și  Planul  de  Mobilitate  Urbană Durabilă  

2016 -  2030 

-  susținerea  petitiei  pentru  inceperea lucrarilor  la  pistele  velo  propuse  in  Planul  de  

Mobilitate  Urbana -  etapa I,  2017 de  Primaria  Braila,  inițiată  de  dl.  George  Sinca 

https://petitieonline.net/petitie/68206148 

-  acțiuni  și  intâlniri  privind  promovarea unui  stil  de  viață sănătos  și  de  conștientizare  

privind  reabilitarea  centrului  istoric  al  Brăilei  

-oferirea  de   materiale  de  promovare   turiștilor  și  participanților  la  programul  turistic  

Brăila  city  tour  /  Tur  ghidat  Brăila    

-  Promovarea activă  a  obiectivelor  turistice  din  jud.  Brăila  

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

-  promovarea turistică  a  României  prin  diverse  materiale,  articole,  etc.    

Alte  acțiuni,  inițiative,  parteneriate  în  2017



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

Cum ne puteți sprijini în continuare ?
-  participând la  campania  2% și  în 2018 

-  susținându-ne  proiectele  și  activitățile  prin  parteneriate,  

sponsorizări,  colaborări  

-  prin  promovare  și  mediatizare  

-  participând la  activitățile  noastre  

      -  prin  sprijin  de  orice  natură  ar  fi  . ..

Sponsor 2017

Asociația  Clubul  de  Turism Proilavia    

Cod fiscal  12480948 

proilaviabraila@yahoo.com 

www.proilaviabraila.yolasite.com 

facebook.com/  Asociatia  Clubul  de  turism Proilavia  




