
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
Aleea terapeutica- o alternativd de relaxare

Obiectivul general al proiectului
Amenajarea spatiului verde din sectorul Ciocana si

realizarea a doud compozitii vegetale si minerale astel
incit cu ajutorul simturilor sistemului senzorial al tdlpii
sE se imbine relaxarea in armonie cu natura .

Obiective specifice ale proiectului
l.ldentificarea locurilor de amplasament in sectorul
Ciocana

2.Planificarea si realizarea aleelor terapeutice.
3. Informare a populatiei despre beneficiile aleei
terapeutice.

Activitili
1. lmplicarea autoritSlilor publice locale gi a

serviciilor responsabile pentru a identifica doua

locurii prielnice de amplasament a aleelor
terapeutice dei sectorul Ciocana.

a.in cadrul aleei situae pe bulevardul Mircea cel

Batrin

b.in pdrculelul de lTnga ,,Centrul medicilor de

familie" de pe str.Vadul luiVoda.
2 . Planificarea si realizarea aleelor terapeutice
a.lncadrarea planului aleelor terapeutice in

spatiul identificat penru ele.

b.Realizarea aleeor conform planului.

c, Crearea unui grup de monitorizare care va

supraveghea executarea la timp gi calitativd a

lucririlor.
3.lnformare educativa a societatii despre

benefiiciile implimentirii proiectului.



Beneficiarii
Toti locuitori si oaspetii sectorului Ciocana indiferent
de virsta gi sex.

Durata proiectulul

(data inceperii ;i incheierii)

Proiectul trebuie realizat in primavara anului 2Ot8
data 15-30 aprilie,cind pamintul este cald si este
posibila terapia mersului descul[.

SSuma toiali a Proiectului
Proiectului

32 000 (treizeci si cinci mii) lei

Suma solicitati de la Primdrie 30 000 (treizeci mii) lei

Contributia benefi ciarului l.Voluntari la amenajare

2.Panouri informative 6 bucdti (2 mari,4 mici)

3.Mugchi de padure

Categoria proiectului (mic/mare)
Proiect mic, L10 semnaturi

Descrierea detaliati a proiectului

Rezumatul Prolectului

Proiectul propune,,terapia mersului desculli" gi este alcdtuitd din mai multe
zone: nisip, piatra naturala, ceramzitb;piatrb bo)ovan, , bugteni orizontaD gi

longitudinali, pavaje de lemn,mulci decorative, mugchi de pddure, iarbd de

gazon. Ea ofera o alternativi tinerilor care-gi petrec tot timpul liberin fata
calculatqrului giii ajutd pe adulli sd uite de grijile cotidiene. E o oportunitate de

invdlare imediatd pentru toti copiii $i p relasoterapie la indemdna oricirui vizitator
. lViersulin picioarele goale este recomandat persoanelor care au picioare

deformate sau platfus, in acelagi timp, stimuleazd circulatia s6ngelui gi calmeazi

sistemul nervos.



Relevanfa Proiectului

Aleea terapeutica este un proiect ce se bucura de o mare popularitate in
Europa.Pentru Chigindu va fi un mare beneficiu creearea unor astfel de zone care
vor diminua din aspectul inestetic al oragului,oferind un nou punct de atractie in
zoni ,frumos gi cu beneficil documentate pentru sdnatate.
in Germania sau Austria sunt foarte multe aleei terapeutice, copiii sunt incurajali
si petreacd mai mult timp in naturd gi sd meargd desculli, acolo se merge chiar
prin apd gi noroi.
De un real suces se bucura aleea terapeutici in Rom6nia,unde apar tot mai multe
astfel de proiecte.
Intr-o epoca a tehnologiei, dar si a stresului, mulli din noi cauta diverse moduri de
a se relaxa, aleea terapeutica este astfel de loc unde oamenii se pot conecta cu
natura intr-un mod aparte. Doritorii pot merge desculli pe materiale naturale
care actioneaza asupra celor peste 7.000 de termina[ii nervoase din t5lpi.

Cum ne ajuta o plimbare pe o astfel de alee? Ce schimbari se produc in organism?

lnainte de a vedea care sunt beneficiile mersului descul!, trebuie mentionat ca

picioruleste considerat o minune a mecanicii. Flexibilitatea sa se datoreaza
anatomiei sale complicate, ce contine 25 de oase, 33 de articulatii, peste 20 de
muschi si 107 tendoane,

Cand mergi descull, laba piciorului se dezvolta corect. Studiile au aratat ca

incidenta platfusului este mai mare printre copiii care au stat incaltali in

majoritatea timpului, decat printre cei care au stat mai mult desculli.

Sute de mii de termlnatii nervoase strabat laba piciorului permi!?ndu-i sa se



adapteze diferitelor suprafete pe care calcam. Astfel, mersul descult incurajeaza o

posturd mai buna a intregului corp, spre deosebire de mersul incaltat, explica si

cunoscutul doctor Kacie Flegal, chiropractor specializat in pediatrie.

O astfel de practica influenteaza conductivitatea pielii, regleaza ritmul cardiac,

reduce stresul, regleaza nivelul glucozei din sange si imbunatateste sistemul
imunitar.

Mersul in picioarele goale, ajuta la eliberarea sentimentelor negative si

restaurarea echilibrului organic si intelectual. De asemenea, contribuie la

eliberarea de presiune psihologica care distruge imunitatea organismului facandu-l
vulnerabil.
f n t5lpi, exista nu mai putin de7.200 terminatii nervoase, ce sunt conectate la

toate partile corpului. Aceste legaturi sunt procesate prin coloana vertebrala
si creier. Prin masajul talpilor, durerile si stresul se atenueaza, iar organismul intra
intr-o senzatie confortabila. In acest sens mersul descult este considerat cel mai

bun masgipentru talpi,

Obiectivul general al prolectului

Prin implimentarea proiectului ne propunem sd obtinem in timp o societate
sinatoasa intr-un orag frumos ,

in ultimii ani, la nivelul generaliei copiilor sunt rdsp6ndite diferite afecliuni ale

aparatului locomotor.
Medicii gpecialisti au ardtat ci generatia tindrd are puline posibilitdfi de a se

plimba in piiioarele goale, ceea ce a generat probleme legate de coloana

vertebrald. Afecliuni precum platfusulgi gleznele deformate sunt extrem de

frecvente gi?n cadrul categoriilor de personae in crestere gi bdtrini, iar remedierea

devine pulin posibilS odati cu trecerea timpului. Aleea terapeuticd oferi tuturor
posibilitatea si experimenteze mersulin picioarele goale pe diferite suprafele,
prrintre care nisip, pietre de diferite mirimi gi forme, buc5fi de lemn, stimu16nd

asfel o posturi corectd a coloanei, mugchii tdlpilor gi corectarea platfusului.

15 minute de mers descul! zilnic amelioreazi considerabil:
Stresul gi anxietatea;
Hipertensiunea;



Sindromul pre menstrual
Durerile musculare gi articulare;
Insomniile gi apneea de somn;
Ritmul cardiac;
Artrita reumatoidS;
Astmul gi problemele respiratorii;
Tul bu rd rile d igestive;
Tulburirile hormonale.

Ginditd qa o zond specialS pentru relaxare, gi o solutie terapeuticd pentru copiii 9i

tinerii care suferd de platfus sau deformdri ale gambei,corespunde necesitdlile
tuturor categoriilor de vlrsta .

Obiectivele specifice ale prolectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru arcalizascopul) ale proiectului?

Obiectivul specific 1. ldentificarea locurilor de amplasament in sectorul Ciocana
Peittru a oferi acces in egala masura tuturol locuitorilor din sector,este necesara
crearea a doua aleei terapeutice.Distanta nu ar trebui sa fie un impediment pentru
utilizatori ,in special mamele cu copiii gi bitrinii
Obiectivul specific2. Pla n ifica rea si rea I i zarea a lee lor te ra peutice.
Pentru realizarea proiectului dupa delimitarea locului unde vor fi amplasate este
necesara ajustarea planului general la terenul concret,pentru a obtine o zona cit
mai atractiva cu rezultate in timp. Dupa care va urma realizarea proiectului
conforrn planului. slnt necesare urmatoarele actiuni:
a.lmpatrirea terenului in 10 segmente egale,5 m fiecare
b.ldentificarea si procurrea 10 tipuri de materiale naturale pentru fiecare segmet
in parte.

c.Amenajarea aleelor cu materialele naturale.
d.lnstalarea panourilor informative despre beneficiile plimbarii pe aleea

terapeutica

Obiectivul specific 3 Informare educativa a societatii despre benefiiciile
implimentdrii proiectului.
Prin informarea sl educarea cetdtenilor urmdrim scopul de:
l.congtientizarea populatie privitor la necesitatea pdstrdrii sivalorificirii mediului
ambiant



2.folosirea corectd a aleelor cqnform destinaliei lor.
a.Folosirea surselor online cit si prin directa comunicare cu cetalenii despre
importanta creeri gi pdstrdri unei astfel de zone.
b.lmplicarea locuitorilor prin voluntariat la crearea aleelor,sporind gradul de
culturalizare gi dorinta de valorificaie prin lucruri benefice gi estetice a mediului m
im,rconjqritor.
c.Elaborarea unui text cu impact asupra cititorului despre alee si destinalia ei, care
va fiincadrat in panourile informative.

Activitilile Proiectului

Obiectivul specific 1. ldentiflcarea locurilor de amplasament in sectorul Ciocana
Pentru a oferi acces in egala masura tuturol locuitorilor din sector,este necesard
crearea a doua aleei terapeutice,pe bulevardul Mircea cel Bdtrin si pe str. Vadul
luiVoda zona de parc din prejma Centrului medicilor de familie.Tn aceste regiuni
se va delimita o supafati de 50 m lungime si L m latime.

Qbiectivul speciflc2. Pla nifica rea si rea lizarea a leelor tera peutice
d. incadrarea planului aleelor terapeutice in
spatiul identificat penru ele. Pentru aleele terapeutice este ficut un plan
general care necesita ajustare conform terenului identificat.
b.Realizarea aleeor conform planului.
Aleea terapeutica este impArlita in 10 sectiuni lungi de cate 5 m fiecare
este de l.m. Fiecare sectiune este acoperita cu urmatoarele materiale:
nisip,piatra natu rala,piatra sfa rmata,ceramzita,bolova ni de piatra, lem n
tranversal si orizontal, pavaj de lemn,muschi de padure, mulci decorative,
gazon.Fiecare segment va fi delimitat prin borduri de beton.
Conteaza enorm ordinea materialelor agezate, se va incepe cu nisi si pitre
naturale si se va finaliza cu gazonul si"muschii de copac astfel se va creea o
ccngtientizare a t6lpi piciorului benefica intregului corp.
Stilul compozitionalfolosit este geometric,avind la baza forme regulate
iompuse din linii drepte,care sugereaza ordine si fermitate,intregind
aspectuf general al unei alel amenajate.
c. Crearea unui grup de monitorizare din 2-3 persoane care va supraveghea
executarea la timp gi calitativd a lucririlor .

Obiectivul specific 3 Informare educativa a societatii despre benefiiciile
implimentirii proiectului.



a.Folosirea surselor online cit si prin directa comunicare cu cetatenii despre

importanla creeri gi pdstriri unei astfel de zone.

b.tmplicarea locuitorilor prin voluntariat la crearea aleelor,sporind gradul de

culturalizare gi dorinta de valorificare prin lucruri benefice 9i estetice a

mediului m imnconju rdtor.
c.Elaborarea unui text cu irppact asupra cititorului despre alee si destinatia ei,

care va fiincadrat in panourile informative.

Dupa implimentare este nevoie de o ingrijire ulterioarea din partea

municipalitalii,in special sectorul cu gazon cit 5i salubrizarea de alte impuritS[i.

Proiecte de acest fel nu au mai fost facute in Republica Moldova.

Durabilitatea Proiectului

Reesind din faptul ca aleele vor fi construite din materiale rezistente, care nu

necesita o schimbare permanenta vor fi utilizata de vizitatori pe o perioada

indetungata ,devenind puncte de atraclie ale sectorului.

Vor oferi posibilltatea conectarii omului cu natura prin terapie si relaxare in

acelag timp. Captatrea materialelor intr-un strat de beton vor stopa vandalizarea

si distrugerea sectiunilor,iar chisinauenii se vor putea bucura mult timp de

beneficiile lor.

Bugetul pt aleele terapeutice din sectorul Ciocana l.Bul. Mircea cet Batrin 2.Str Vadul lui Voda

(policlinica:parc)

Nr. Denumirea

lucriri,
Cost

per
Nr unitili Total Comentarii



material
etc.

unitate

1 Pietris in
saci 25 kg

sacul

16lei 10 160lei

2 Ceramzita in
saci-0,026
m3

26lei 10 230lei

3 Nisip in
saci-un sac

25 kg

10lei B B0lei

4 Piara

decoratiye
naturala -

1kg

7 lei
(1ke)

20Q 1400lei

5 Bolovani
piatra

decorative-
1kg

3 lei 200 600lei

6
Lemn

brut,trunchi

uri

700lei
(1m3)

1400lei

7 Mulci
decorative

t49 lei
.Sac 601

10 1490lei

B Gazon 160lei
tmZ

t0 1600lei

9 Beton 940lei
tm?

6 5640lei

10 Borduri
fi00 x 20
x8cm)

70lei 222 15540Iei

LL Peliculapt
gradina

4,8lei
1m

100m 480lei

T2 Antiseptic
biosept 101

2B0lei t 280lei



,t

13 Cheltuieli
pt
ajustarea
materialelo
r de lemn

1100

lei
1100lei

Total primitie 30000Iei

ContribFlia beneflciarulpl

Panou

informativ
mare

600lei 2 1200lei Contribulia benefi ciarului

15 Panou
.;
lntormauv
mic

200lei 4 B00lei Contributia benefi ciarului

Toal 2 Q00lei

Total buget 32000lei




