Raiul animalelor de companie

In Talmaciu se construieste prima pensiune-clinica veterinara din Transilvania, unde animale de
companie vor fi tratate regeste. Necuvantatoarele vor beneficia de cazare, antrenamente zilnice, exercitii
de relaxare si alimentatie preferentiala. Totul, din ianuarie 2010.
De la inceputul anului viitor, animalele de companie cu stapani instariti vor avea propriul lor coltisor de
Rai, la Talmaciu
Complexul veterinar din Talmaciu se mareste vazand cu ochii. De doua luni de zile, echipele de
muncitori lucreaza intens, pentru ca la finele anului sa fie gata singura pensiune-clinica veterinara din
Ardeal, si printre putinele din tara. Aici vor fi tratate, dar si rasfatate toate animale de companie, fie ca
sunt caini, broaste testoase, soparle sau pisici. Complexul, compus dintr-o pensiune si o clinica
specializata, isi va deschide portile chiar de la inceputul anului 2010 si va fi structurat pe 24 de camere,
avand o suprafata totala de 550 metri patrati. Proprietarul complexului, Tudor Constantinescu, spera ca
iubitorii de animale din tot Ardealul si chiar din alte zone ale tarii isi vor aduce prietenii necuvantatori
pana la Talmaciu.
Dresaj profesionist
Dupa cum a marturisit proprietarul, complexul veterinar din Talmaciu este construit de jumatate, iar pana
in decembrie va fi pus pe picioare. Desi suprafetele exacte nu au fost delimitate inca, medicul veterinar,
s-a gandit deja la toate serviciile pe care le va oferi clientilor. Pe langa cazarea animalelor si tratarea
afectiunilor acestora, specilaistii vor mai oferi si ore de dresaj, alimentatie „preferentiala" sau tratamente
de relaxare. In exteriorul pensiunii va fi amenajat si un lac mai mic, de 150 metri patrati, unde cainii de
vanatoare vor putea fi dresati. Cum adancimea va creste progresiv, patrupedelor li se va permite, astfel, sa
se acomodeze treptat cu apa si cu adancimea, pentru un anterenament facil. Deisgur, de animale se vor
ocupa angajatii serviciului de dresaj. „Printre altele, vom angaja un serviciu de dresaj, care se va ocupa de
cainii de vanatoare. Pentru antrenamente vom avea si un lac, folosit pentru exercitii fizice. De pilda,
cainii pot simula prinderea ratelor salbatice chiar in mediul lor. Oricum, strategia este foarte bine pusa la
punct si stim exact ce avem de facut de acum incolo", a dat asigurari medicul Tudor Constantinescu.
Pret de criza.
La complexul din Talmaciu vor fi cazate animalele de companie, iar tariful va fi calculat in functie de
perioada de sedere. Cum pe perioada crizei, operatorii economici se arata concesivi, si proprietarul
clinicii pentru animale va aplica aceasta tactica. De pilda, proprietarii de animale care isi lasa patrupedele
pentru o perioada indelungata, vor beneficia de reduceri. Pachete speciale vor exista si pentru ceilalti.
„Deocamdata nu putem exprima un pret pentru servicii. Putem spune doar ca vom face reduceri pentru
cei care isi lasa animalele de companie pentru mai mult timp. Daca sta o zi e una, iar daca sta o luna, e
altceva, pentru ca plateste mai putin. Pretul se mai face si in functie de specia animalului", a explicat
Constantinescu. Tanarul medic va conduce intreaga echipa de veterinari si de specilaisti care se va ocupa
indeaproape de clientii necuvantatori.
In paralel se lucreaza la canalizare.
Edilul orasului, Constantin Barbu este cat se poate de multumit de ideea insolita a tanarului medic, pe
care declara ca il va sprijni nemiljlocit, desi investitia este una privata, realizata pe banii proprietarului.
„Pentru Transilvania este o mare realizare. Suntem mandri de aceasta idee si o sprijinim, chiar daca
material nu am intervenit cu nimic. Proprietarii de animale vor avea toate motivele sa apeleze la serviciile
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din Talmaciu, prin pensiunea situata in zona Talmaciu II, langa fabria Faurecia", a precizat primarul
Constantin Barbu. Tot acesta a mai oferit informatii si despre lucrarile la sistemul de canalizare, care au
inceput deja de o saptamana, dupa ce au fost sistate in luna iunie a anului trecut. Atunci, executantul,
Mega Grup Electrica SA Bucuresti, s-a retras, lasand autoritatile si proiectul in voia sortii. Licitatia a
trebuit refacuta, iar acum pe santier sunt echipe de la SC Energie Termica, Sinecon si Universal Plus.
Barbu a mai subliniat si ca perioada de implementare este de doi ani.
Tudor Constantinescu, proprietarul complexului veterinar din Talmaciu
„Timp de cinci ani mi-am desfasurat activitatea ca medic veterinar, avand propriul cabinet. De ceva timp
am intrerupt tocmai pentru a avea timp sa ma ocup de complex. Este un vis al meu, care va deveni
realitate pentru toti proprietarii de animale din Ardeal si din tara. Oamenii vor vedea ce relaxant poate fi
un concediu in care cei mai buni prieteni, animalele, sunt lasati pe mana unor specialisti si tratati ca in
Occident"
Cuvinte cheie: pensiune clinica veterinara la talmaciu pensiune animale de companie dresaj caini de
vanatoare
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