
  

 CAMPANII MEDICALE ABC (Animal Birth Control)  
     Listă de prețuri pentru parteneriate 
 
 
 
SPECIE ȘI TIP DE CHIRURGIE 
 

 
LEI 

 
EUR 

 
NOTE 

CÂINE  
OVH (sterilizare) femelă 170 35  

Echipa medicală TAC.social e specializată internațional în 
chirurgia minim invazivă a sterilizării. Operăm cu tehnicile 
key-hole (gaură de cheie) și incizie în flanc. Aceste tehnici 
sunt mult superioare tehnicilor tradiționale, pentru că 
înseamnă:  

 timp redus de recuperare a pacientului; 
 mai puțină durere; 
 cicatrice postoperatorie minusculă; 
 hemoragie redusă. 

 
Prețurile includ: 
 
MUNCA MEDICALĂ 
  

 Administrarea consimțământului informat al 
aparținătorului și internarea înregistrată a 
pacientului;  

 Consultație completă preanestezie; 
 Pregătirea preoperatorie a pacientului; 
 Anestezie; 
 Cateter intravenos, fluide; 
 Monitorizarea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac 

și a temperaturii; 
 Chirurgia sterilizării; 
 Suturi resorbabile; 
 Medicație antidurere; 
 Antibiotic cu spectru larg și efect prelungit; 
 Monitorizare și igienă postoperatorii; 
 Administrarea externării pacientului, cu 

instrucțiuni orale și scrise de îngrijire acasă; 
 Telefon direct cu chirurgul care a operat, timp de 

3-7 zile, ziua și noaptea (24/24); 
 Administrarea deșeurilor biologice. 

 
EDUCAȚIE & ADVOCACY 
 

 Materiale infoeducative pe tema bunăstării 
animalelor, în pachet individual, pentru fiecare 
aparținător; 

 Pachet foto-video al campaniei, la solicitarea 
partenerului; 

 Pachet de comunicare precampanie - design și 
livrare ale materialelor de comunicare: afiș, 
fluturaș, alte machete online; 

 Comunicare publică. 
 

ORH (sterilizare) mascul 170 35 
OVH femelă gestantă 200 40 
OVH femelă cu piometru 200 40 
ORH mascul criptorhid 200 40 

PISICĂ 
OVH (femelă) 150 30 
ORH (mascul) 150 30 
OVH femelă gestantă 170 35 
OVH femelă cu piometru 170 35 
ORH mascul criptorhid 170 35 
 
Prețurile nu variază în funcție de masa corporală (kg), 
talia pacientului sau starea lui de sănătate, așa cum 
variază, pe bună dreptate, în medicina veterinară 
obișnuită.  
 
Când operăm cu mijloace ale partenerului, prețurile se 
pot modifica.  
Mijloace ale partenerului înseamnă: dotări ale 
locului/încăperilor de chirurgie, transport/vehicule, 
cazare-masă asigurate sau nu de partener, instrumentar, 
substanțe sau dispozitive medicale, personal auxiliar 
disponibil și pregătit (voluntari) oferite de organizația 
parteneră. 
 
Aceste detalii se discută și se stabilesc cu fiecare 
partener, înainte de fiecare campanie. 
 
 
OVH – ovariohisterectomie – sterilizare 
ORH – orhidectomie – sterilizare (castrare) 
 

Urgențe gratuit, subvenționat 
de TAC. 

 
Gratuit înseamnă că asociația TAC. nu impune costuri 
partenerului, ci acoperă aceste costuri din fonduri 
proprii. 
Variabil înseamnă că prețurile depind de momentul 
achiziției și posibila participare a partenerului la costul 
acesteia.  

Vaccinare antirabică variabil 
Chirurgie suplimentară conform listei de 

prețuri sociale TAC. 
Aplicare cip și administrarea 
datelor 

variabil 
 



  

Crotaliere (câini comunitari) gratuit, subvenționat 
de TAC. 

 
Cum alege TAC.social ceea ce oferă gratuit 
aparținătorilor sau partenerilor? 
 
TAC.social oferă gratuit acele manopere și acțiuni care  
(1) sunt elementare în controlul strategic al înmulțirii 
animalelor de companie (capturare, marcare, 
înregistrare)  
(2) sunt neprevăzute și pot fi costisitoare pentru 
aparținător (urgențe) 
(3) sunt elementare pentru bunăstarea pacientului și fac 
parte din conduita medicală și etică a echipei 
(consultație completă și manopere de igienă) 
și face aceste lucruri în semn de solidaritate cu 
comunitatea și organizațiile publice sau private care 
aleg TAC.social ca partener. 
 

Tatuaj (câini comunitari) gratuit, subvenționat 
de TAC. 

Cuparea urechii (pisici 
comunitare)  

gratuit, subvenționat 
de TAC. 

Toaletă completă urechi-ochi-
unghii-păr 
 

gratuit, subvenționat 
de TAC. 

 
Pentru detalii și orice întrebări suplimentare, vă invităm să 
contactați ofițerul TAC.social de comunicare și campanii. 
 

 
Bianca Ciobanu 
ofițer de comunicare și campanii 
bciobanu@tac.social | +40 747 695 758 

 
Materiale administrative și de comunicare ©TAC.social în campanii  
 
 

 
Acord informat la internare, față 

 
 
emn de carte/ 
 
 
 

Acord informat la internare, verso 

mailto:bciobanu@tac.social


  

 
 
Pliant de externare, secțiunea îngrijiri postoperatorii (sus), secțiunea sterilizare și legislație (jos) 

 


