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USVTimișoara                                                                                           

Facultatea de Medicină Veterinară  
 

TARIFELE  

aprobate pentru activitățile desfășurate în clinicile și 

serviciile veterinare, laboratoarele 

FACULTATĂȚII DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

 

I. Clinicile Veterinare Universitare (CVU) 
Tarife manopere* propuse pentru activitățile medical-veterinare practicate în Clinicile 

veterinare universitare  ale Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USVTimișoara 

*Tariful manoperei reprezintă taxa stabilită pentru activitățile medical-veterinare prestate. 

Acesta nu include contravaloarea medicamentelor, materialelor și  instrumentelor utilizate 

în cadrul actului medical. 

În afara programului, medicul poate să perceapă tarif suplimentar de gardă (150 lei). 

 

Clinica Boli interne 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1.  Consultație de specialitate 100 

2.  Consultație de  recontrol 70 

3.  Ecografie abdominală 100 

4.  Ecografie cardiacă 150 

5.  Ecografie tiroidiană 50 

6.  Măsurare tensiune arterială – metoda oscilometrică 50 

7.  Măsurare tensiune arterială – metoda Doppler 50 

8.  EKG 70 

9.  Tratament injectabil s.c., i.m. /administrare 20 

(nu include costul medicației) 

10.  Injecții i.v. /administrare 30 

(nu include costul medicației) 

11.  Recoltare sânge pentru analize 20 

12.  Tratament perfuzabil i.v. 50 -100  

(nu include costul medicației) 

13.  Dializă peritoneală/oră 50 

14.  Recoltare sânge transfuzie 100 

15.  Transfuzie 100 
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16.  Recoltare lichide de puncție 50 

17.  Puncție evacuatoare efuziune abdominală 100 

18.  Puncție evacuatoare efuziune toracică 150 

19.  Monitorizare funcții vitale/oră 50 

20.  Evaluare parametri fizico-chimici din urină 20 

21.  Evaluare sediment urinar 30 

22.  Examen frotiu sangvin/frotiu sediment urinar 50 

23.  Evaluare timp de coagulare 20 

24.  Evaluare hematocrit  (micrometoda) 20 

25.  Evaluare lichid puncție (densitate, concentrație de 

proteine) 

30 

26.  Examen citologic (amprentă, puncție aspirativă, 

efuziuni cavitare) 

50 

27.  Teste de stimulare/supresie pentru diagnostic 

hiperadrenocorticism 

100 

28.  Evaluare curbă glicemică 150 

29.  Evaluare glicemie metoda rapidă 20 

30.  Manoperă kit diagnostic rapid pentru diverse boli 

interne 

20 

31.  Cateterizare uretrală 50 

32.  Cistocenteză 50 

33.  Interpretare hemogramă 50 

34.  Interpretare analize biochimice 50 

35.  Eliberare rețetă simplă 20 

36.  Eliberare rețetă cu regim special 50 

37.  Sondaj buco-esofagian 100 

38.  Clismă animale mici 50 

39.  Clismă animale mari 100 

40.  Vidare glande perianale 50 
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41.  Ruminocenteză/Cecocenteză 100 

42.  Tratament la domiciliu 150 

43.  Consultanță de specialitate (pentru fiecare oră 

începută) 

150 

44. 

 

 

Examen clinic pe efective (pentru fiecare oră începută) 

Bovine, cabaline 200 

Ovine, caprine și porcine 100 

Păsări 100 

Clinica Boli interne, 

Laborator de explorări funcționale și metabolice 
Costuri analize din sânge și urină 

Nr. crt. Parametrul analizat Cost (lei) 

1.  Acid uric 12 

2.  Acizi grași neesterificati (NEFA) 80 

3.  Alanin aminotransferaza (ALT/ALAT/GPT) 12 

4.  Albumina serică 12 

5.  Albumină în lichide de puncție 12 

6.  Amilaza 20 

7.  aPTT 25 

8.  Aspartat aminotransferaza (AST/ASAT/GOT) 12 

9.  Calciu 12 

10.  Colesterol total 12 

11.  HDL Colesterol 25 

12.  LDL Colesterol direct 25 

13.  Copi cetonici în sânge (β-hidroxibutirat) 80 

14.  Creatinină serică 12 

15.  Creatinfosfochinaza (CK, CPK) 20 

16.  Creatinină urinară 15 

17.  
Electroforeza proteinelor serice 

30 

50 

18.  Fibrinogen 25 

19.  Fosfataza alcalina (ALP) 12 

20.  Fosfor 12 

21.  Gama glutamiltransferaza (GGT) 12 

22.  Glucoza 12 

23.  Glutamatdehidrogenaza (GLDH) 50 

24.  Hemoleucograma cu numărare de reticulocite 80 

25.  Lipaza totală 30 

26.  Lipaza specific pancreatică canină (cPL) 200 

27.  Lipaza specific pancreatică felină (fPL) 200 

28.  Magneziu seric 12 

29.  Proteine totale in lichide de puncție 15 

30.  Proteine totale serice 12 
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31.  Proteine totale urinare 15 

32.  Sumar de urină 30 

33.  Timp de protrombina 25 

34.  Trigliceride 12 

35.  Uree 12 

36.  Examinare frotiu sanguin 50 

37.  Microhematocrit 20 

 

Clinica Chirurgie 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1.  Examen clinic animal de companie/de fermă 65 

2.  Eliberare rețetă 15 

3.  Examen fluoroscopic  

Fara sau cu substanță de contrast 

120-250 

(nu include costul anesteziei,  

costul substantei de contrast si 

administarea acesteia si nici cu 

achizitia imaginii pe suport 

electronic) 

4.  Endoscopie animale de companie, animale de 

rentă 

120-300 

(nu include costul anesteziei si a 

consumabilelor) 

5.  Oftalmoscopie 50-100 
(nu include costul anesteziei si a 

altor teste) 

6.  Teste oftalmologice (Schirmer, fluoresceina, 

POI) 

65 

7.  Anestezie locală 25 

8.  Anestezie epidurală 50-100  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

9.  Anestezie generală injectabilă cal, bovine, ovine, 

caprine suine, câine, pisică, alte animale de 

companie si exotice 

25 
 (nu include costul anestezicelor) 

10.  Anestezie generala inhalatorie / ora – cabaline, 

bovine, ovine, caprine suine, caine, pisica, alte 

animale de companie și exotice 

45 
(nu include costul anestezicelor 

stabile de inductie, costul 

anestezicelor volatile si gazelor) 

11.  Cateterizări, sondaje, intubații 40 
(nu include costul anesteziei si 

materialelor) 

12.  Injecții sc, im, ip /administrare 10 
(nu include costul materialelor) 
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13.  Injecții iv, ia /administrare 25  

(nu include costul anesteziei si 

materialelor) 

14.  Perfuzii 25  

(nu include costul materialelor 

si consumabilelor) 

15.  Puncții biopsice  – animale de rentă – animale de 

companie 

65 
(nu include costul materialelor 

si consumabilelor) 

16.  Chirurgie minimală tesuturi moi (drenaje 

evacuaționale, spălături, debridare chirurgicală, 

plăgi superficiale, pansamente) ** 

25-65  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

17.  Chirurgie perete abdominal (hernii, celiotomii de 

diagnostic) - cabaline, bovine, ovine, caprine, 

suine, câine, pisica, alte animale de companie și 

exotice** 

120 -400  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

18.  Chirurgie abdominală organe cavitare 

(gastrotomie, gastrectomie, pexie gastrica, 

ruminotomie, abomasotomie, abomasopexie, 

enterotomie, enterectomie) – cal, bovine, ovine, 

suine, caine, pisica, alte animale de companie si 

exotice** 

120 -400  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

19.  Chirurgie ano-rectala (prolaps, plagi, glande 

perianale) – cal, bovine, ovine, caprine, suine,  

caine, pisica,  alte anim de companie si exotice** 

75-300 
 (nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

20.  Chirurgie toracica (toracotomie, toracostomie, 

esofagostomie, traheotomie, hernii)  - cabaline, 

bovine, ovine, caprine, suine,  caine, pisica, alte 

animale de companie si exotice** 

300-450  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

21.  Chirurgie uro-genitala clasica la femele 

(ovariectomie, histerotomie, histerectomie, 

prolaps uterin, hipertrofie vaginala, cistostomie) – 

cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, 

carnasiere, alte animale de companie si exotice** 

75-300  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

22.  Chirurgie uro-genitala endoscopica la femele 

(ovariectomie, interventii vaginale, vezica 

urinara) – cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, 

carnasiere, alte animale de companie si exotice** 

200-450  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

23.  Chirurgie uro-genitala clasica la masculi (deviere 

penis, furou, orhidectomie, criptorhidectomie, 

uretrotomie, uretrostomie) – cabaline, bovine, 

ovine, caprine, suine, carnasiere, alte animale de 

companie si exotice** 

150-300 
 (nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 
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24.  Manopere ortopedice nesangeroase (trimaj, taiere 

unghii, imobilizari luxatii, entorse, fracturi) – 

cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, 

carnasiere, alte animale de companie si exotice** 

50-150  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

25.  Chirurgia ortopedica  clasica a articulatiilor 

(luxatii, tenotomii, tenorafiie, artrotomii) – 

animale de renta– animale de companie** 

250-350  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

26.  Chirurgia ortopedica  endoscopica a articulatiilor 

(luxatii, tenotomii, tenorafiie, artrotomii) – 

animale de renta– animale de companie** 

250-400  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

27.  Chirurgie ortopedica clasica afectari osoase 

(osteosinteze, amputatii, protezari) – animale de 

renta, animale de companie** 

200-450 
(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

28.  Chirurgie oncologica (exereze, chirurgie 

citoreductiva) - animale de renta - animale de 

companie** 

200-400 
(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

29.  Chirurgie oftalmologica (interventii pe anexele 

globului ocular și ochi) - animale de renta – 

animale de companie** 

75 -250  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

30.  Chirurgie ORL - animale de renta- animale de 

companie** 

75 -250  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

31.  Chirurgie neurologica (laminectomii, 

decomprimari nervoase) - animale de renta- 

animale de companie** 

475- 800  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

32.  Stomatologie - animale de renta, animale de 

companie** 

100-300  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

33.  Examinare diagnostic a doua opinie  (second 

opinion) 

250 

34.  Consultatie recontrol 65 

35.  Punctie subarahnoidiana / recoltare LCR 140  

(nu include costul anesteziei, a 

materialelor si a 

consumabilelor) 

** Tariful manoperei variază între limitele menționate,  în funcție de durata intervenției 

chirurgicale, de numărul de persoane implicate și de elemente neprevazute, care pot apare în 

timpul intervenției 
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Clinica Reproducere 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1. 

 

Examen ginecologic sau andrologic /animal 50 

2. 

 

Examen citologic vaginal (frotiu vaginal) 100 

3. 

 

Evaluare calitate spermă (microscopie)  50  

4. 

 

Evaluare calitate spermă (analiza asistata 

computerizat CASA) 

150 

5.  Examen ecografic aparat genital  50 

6. Insămânțare artificială cu spermă proaspătă, la cățea 100 

7. Insămânțare artificială cu spermă refrigerată la cățea 200 

8. Insămânțare artificială cu spermă crioconservată la 

cățea 

300 

9. Insămânțare artificială cu spermă crioconservată, la 

vacă 

              120 

10. Insămânțare artificială cu spermă crioconservată, la 

iapă 

300 

11. Insămânțare artificială cu spermă conservata la 

scroafă 

150 

12. Diagnostic de gestație prin examen transrectal - iapă  150 

13. Diagnostic de gestație prin examen transrectal - vacă 30 

14. Diagnostic de gestatie – ultrasonografie (ecografie) 50 

15. Asistență la fătare ( vacă, iapă, cățea, pisică) 50 

16. Asistență la fătare (scroafă, oaie, capră) 40 

17. Operație cezariană pisică** 150-200 

18.  Operație cezariană cățea** 400-650 

19. Operație cezariană vacă 800 

20. Operație cezariană scroafă 350 

21. Operație cezariană oaie, capră 150 

22. 

 

Extracție placentară ( vacă, iapă) 100 

23. 

 

Suturi vulvo-vaginale 100 
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24. 

 

Remedieri prolaps vaginal 200 

25. Remediere prolaps uterin (iapă, vacă)  140 

26. Remediere torsiune uterină 150 

27. Ovariectomie – ovariohisterectomie pisică **  120-150  

28. Ovariectomie - ovariohisterectomie cățea** 250 – 550 

29. Orhidectomie motan** 100 -120 

30. Orhidectomie câine** 150 – 550 

31. Mastectomie pisică** 150 – 200 

32. Mastectomie cățea** 250 – 550 

33. Conservare spermă câine pe termen scurt 350 

34. Conservare spermă câine pe termen lung 450 

35. Recoltare probe biologice pentru analize (sânge, 

secretii vaginale, uterine, prepuțiale) 

20 

36. Eliberare rețetă  10 

37. Prescriere protocol terapeutic 

 

30 

38. Injecții s.c., i.m. /administrare 10 

39. Injecții i.v. /administrare 20 

40. Examinare vaginoscopică cu speculum la cățea 30 

** Tariful manoperei variază între limitele menționate,  în funcție de durata intervenției chirurgicale, 

de numărul de persoane implicate și de elemente neprevazute, care pot apare în timpul intervenției 
 

 

Clinica Boli infecțioase și medicină preventivă 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1.  Consultație animale mari (vacă, cal, măgar) 80 

2.  Consultație animale mijlocii (porcine, ovine, caprine) 40 

3.  Consultație iepuri și păsări - până la 10 animale 25 

4.  Consultație iepuri și păsări - de la 11 animale în sus 20 

5.  Consultație pești, reptile, alte animale acvatice, viermi 

de mătase, albine (colectivități) 
35 
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6.  Consultație animale de companie (câini și pisici) 60 

7.  Consultație păsări de colivie, rozătoare, alte animale 

mici de companie 
20 

8.  Examen clinic pe efective (pentru fiecare oră începută) 80 

9.  Eliberare rețetă 20 

10.  Prescriere protocol terapeutic 30 

11.  Injecții, administrări de medicamente și vaccinuri- 

intravenos 
25 

12.  Injecții, administrări de medicamente și vaccinuri- 

subcutanat, intramuscular etc. 
15 

13.  Recoltari sânge/probă 30 

14.  Consultanță imunizare animale de companie (per oră) 50 

15.  Consultanță imunizare animale de rentă (per oră) 100 

16.  Vaccinare CP sau DP la câine/doză 60 

17.  Vaccinare DHP – L la câine/doză 70 

18.  Vaccinare DHPPI – L la câine/doză 80 

19.  Vaccinare antirabică câine și pisică/doză 30 

20.  Vaccinare Fellocel sau Forcat la pisică/doză 65 

21.  Examen cultural și antibiogramă/probă 50 

22.  Examen bacterioscopic/probă 25 

23.  Autovaccinuri – preparare/vaccin 65 

24.  Înregistrare în RECS 30 

25.  Microcipare + înregistrare RECS 60 

26.  Internare izolator 30 lei/zi 
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Clinica Parazitologie și  

Laboratorul de Parazitologie şi boli parazitare / 

Dermatologie şi boli micotice 
Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1. Hematologie: examen microscopic frotiu sanguin 

(Babesia, Ehrlichia, Anaplasma) 

50 

2. Hematologie: examen microscopic depistare 

Dirofilaria - testul Knott 

50 

3. Diagnosticul bolilor parazitare prin teste rapide 

Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Dirofilaria, Giardia, 

Cryptosporidium etc 

25 

4. Coproscopie: examen coproparazitologic - Metoda 

Willis 

20 

5. Coproscopie: examen coproparazitologic - depistare 

Giardia 

20 

6. Coproscopie: examen coproparazitologic - Metoda 

Baermann 

20 

7. Coproscopie: examen coproparazitologic complet 50 

8. Dermatologie: examen raclat cutanat 25 

9. Dermatologie: examen citologic 25  

10. Dermatologie: examen dermatofitoze - trichogramă + 

mediu cultură 

50 

11. Diverse: deparazitare internă, deparazitare externă, 

extragere căpuşe 

20 

12. Examen otoscopic 

 

35 

13. Test ELISA 

 

100  

14. Test IFA (Imunofluorescenta) 

 

100 

15. Test PCR 

 

100  

 

Clinica Toxicologie 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1. 

 

Hemodializă 40 lei/oră 

2. 

 

Plasare cateter venos central pentru hemodializă 80  

3. 

 

Analize biochimie sânge/urină 30 

4. 

 

Analize proteine specifice 30 
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5. 

 

Tratament antidotic injectabil 50 

6. 

 

Tratament antidotic oral 20 

7. 

 

Analize – ionogramă ser  30 

8. 

 

Consult specialitate toxicologie 50 

 

 

 

SERVICIUL IMAGISTICĂ 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1.  Examen radiografic / imagine 80 

(nu include costul 

anesteziei) 

2.  Examen CT/scanare 200 – 400 

 (nu include costul 

anesteziei,  costul 

substantei de contrast si 

administarea acesteia si 

nici cu achizitia imaginii pe 

suport electronic) 

3.  Examen CT complet (full-body scan) 1000 – 1200 

(tariful variază în funcţie 

de complexitatea cazului) 

4.  Interpretare Radiografii efectuate în alte unitați 

medical veterinare 

50 - 70 

Serviciul Medicină legală 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1. Necropsie animale talie mare (bovine, cabaline) 500-1000 

2. Necropsie animale talie mijlocie (ovine, caprine, 

suine peste 40 kg, carnivore peste 25 kg ) 

300 

3. Necropsie animale talie mică (iepuri, pisici, câini 

sub 25 kg etc) 

100-200 

4. Necropsie păsări 10-50 

5. Examen histopatologic – includere parafină 150 

6. Examen histopatologic- țesut osos 200 

7. Examen histopatologic criotomie 200 

8 Examen citologic 100 
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5.  Interpretare CT/RMN efectuate în alte unitați 

medical veterinare 

100 – 150 

6.  Administrare substanță de contrast 30 
(nu include costul substantei de 

contrast) 

7.  Achiziţie imagini şi rezultat pe suport electronic / 

CD / DVD 

10 - 20 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Gardă-Spital 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1. Examen fizic preliminar animale talie mare ( 

cabaline, bovine) 

40 

2. Examen fizic preliminar animale talie mijlocie 

(porcine, ovine, caprine) 

20 

3. Examen fizic preliminar iepuri și păsări  

- până la 10 animale 15 

- de la 11 animale în sus 25 

4. Examen fizic preliminar pești, alte animale acvatice, 

viermi de mătase, albine (colectivități) 

10 

5. Examen fizic preliminar animale de agrement (câini, 

pisici) 

20 

6. Examen fizic preliminar păsări de colivie, rozătoare, 

alte animale mici de companie 

10 

Acupunctură veterinară 

Nr. crt. Manopera Tariful* (lei) 

1.  Consultație + Consultanță pentru îngrijire animal 

conform principiilor medicinei tradiționale chineze 

20-80 

2.  Electroacupunctura 70-90 

3.  Acupunctură / ședință  50-70 

4.  Aquapunctură 10 

5.  Pneumoacupunctura 10 

6.  Moxa 10 

7.  Terapie cu laser 35/15 min 

8.  Pachet consultație + 4 ședințe acupunctură 180-260 

9.  Pachet consultație + 4 ședințe acupunctură 200-300 
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 Injecții, administrări de medicamente și 

vaccinuri  

 

7. - i.v. 20 

8. - s.c., i.m., subconjunctival, intrauterin, etc. 10 

   Taxă internare/zi (nu include costul hranei și 

medicamentelor) 

9. - cabaline, bovine 40 

10. - ovine, caprine, suine 30 

11. - pisică 20 

12. - câine 10 kg 25 

13. - câine 20 kg 30 

14. - câine 30-40 kg 35 

 Eutanasie (nu include costul substanțelor 

și consumabilelor) 

15. - cabaline,bovine 20 

16. - câine, pisică 15 

17. Ecarisaj – tariful/ kg  este conform contractului de servicii de neutralizare  a 

deșeurilor de origine animală  

 Taxe transport animale  

18.  Până la 10 km 100 

19. Peste 10 km/ jud.Timiș 200 

 

 

Cosmetică animale mici 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității, serviciului sau 

analizelor 

Tarif unitar 

propus1(lei/unitate) 

Tarif existent pe 

piață  

(minim – maxim) 

1.  Baie căini talie mică/mijlocie/mare 40/55/80 lei 

 

60-100 

2.  Baie și tuns căini talie 

mică/mijlocie/mare 

65/90/120-200 lei 90-200 

3.  Baie pisici 50 lei 40-60 

4.  Baie cu tratament medicinal 100 lei 100-150 

5.  Curățare și tratare perinițe 15 lei 10-20 

6.  Descâlcit 80 lei/oră 100 

7.  Vidare glande perianale 20 lei 15-25 

8.  Curățare pavilioane auriculare 25 lei 30 

9.  Toaletaj cavități ale aparatului respirator 

(reîmprospătare respirație) 

15 lei  

10.  Toaletaj unghii 15 lei  

11.  Tratamente blana - ulei 15 lei  
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12.  Stripping căini din rasele cu par scurt 

talie mica/mijlocie/mare 

50/100/150 lei  

13.  Periat câini talie mica/mijlocie/mare 30/50/70 lei  
 

II. LABORATOARE DE CERCETARE  (CLCHC) 
 

Laboratorul de supraveghere a riscului microbiologic din alimente 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activității, serviciului sau 

analizelor  

Tarif propus1 

(lei/unitate) 

Tarif existent pe piață 

(minim - maxim) 

1.  Identificare microorganisme GP (pe 

culturi izolate, pure) – metoda automată 

Vitek 2 

45 lei 
40 - 45 

2.  Identificare microorganisme GN (pe 

culturi izolate, pure) - metoda automată 

Vitek 2 

45 lei 40 - 45 

3.  Antibiogramă GP (pe culturi izolate, 

pure) - metoda automată Vitek 2  
45 lei 

40 - 45 

4.  Antibiogramă GN (pe culturi izolate, 

pure) - metoda automată Vitek 2 
45 lei 

40 - 45 

5.  Consultanță de specialitate: igiena și 

microbiologia produselor alimentare de 

origine animală 

100 lei/ oră 
 

1 Tariful propus de dumneavoastră poate avea la baza calcule proprii, analize cost beneficiu (din proiecte mai vechi 

sau mai noi), studiul pieței  (motiv pentru care se pot scrie la observații valori minime, maxime și medii. 

 
 

Laboratorul de cercetare şi training în boli transmisibile de la 

animalele de companie 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității, serviciului 

sau analizelor  

Tarif propus 

(lei/unitate) 

Tarif existent pe piață 

(minim - maxim) 

1.  

Diagnosticul bolilor infecțioase la 

câini și pisici prin teste rapide, 

imunocromatografice 

85 lei 
55-120 lei 

2.  
Consultanță privind programul de 

imunizare a animalelor de companie 
55 lei 30-100 lei 

3.  

Consultanță privind combaterea unor 

zoonoze infecțioase transmise prin 

artropode 

 

55 lei 
30-100 lei 

 

Data: 28.10.2022 

Decan FMV, 

Prof. Dr. Herman Viorel                                                                   


