
o misiune
socială, dar
mai ales
specială
Sache, un concept născut
în 2016 este un cabinet
veterinar social & un
spațiu de găzduire și
reabilitare a animalelor,
un liant între medicina
veterinară și societate ca
ansamblu Save.Adopt.Care.Help.Educate



Medicina veterinară trebuie, conform istoricului, să fie o
parte integrantă a socialului. Eforturile noastre din ultimii 5
ani au convers către acest principiu. Clinica va fi un pas
important în ceea ce privește cantitatea și calitatea
serviciilor pe care noi le oferim, implicit asupra impactului la
nivel social.
O parte fundamentală este cea de training: acest cadru de
învățare profesională este următorul pas în crearea unei
comunități puternice de medici veterinari, implicați și activi
social, care pot genera soluții pentru multe din problemele
sociale aferente acestui domeniu.
De asemenea ne asumăm să luptăm prin toate mijloacele
posibile împotriva violenței împotriva animalelor și a
înmulțirii lor necontrolate.

MISIUNEA SOCIALĂ



Problemele
identificate�(sau�ce
ne�mână�în�luptă:):

proprietarii de animale nu au acces la servicii
veterinare de specialitate, mai ales în orașele
mici și în mediul rural
medicii din mediul rural de regulă sunt specializați
pe animale mari: cai, ovine, bovine, porcine și
foarte puțin pe animalele de companie, câini și
pisici
numărul crescut de animale pe străzi 



Problemele
identificate�(sau�ce
ne�mână�în�luptă:):

lipsa educației, informației și a seviciilor  sociale 
lipsa coeziunii între actorii implicați în problemele
sociale
medicina veterinară a devenit un concept tot mai
îndepărtat de social și de rolul pe care trebuie să
îl poarte în societate



Accesul comunității la servicii veterinare de
specialitate, la un preț social  este în
continuă descreștere astfel încât oamenii
devin din ce în ce mai alienați de conceptul
de medicină veterinară și de medicul
veterinar, punându-se în pericol sănătatea
animalelor și sănătatea publică. Zona rurală
este cea mai defavorizată.Animalele de pe străzi

Numărul crescut de animale pe strada
divide societatea în ceea ce privește
acest aspect.  Lipsa soluțiilor de
gestionare și a colaborării între instituții  
este tot mai accentuată.

Medicina veterinară ca vocație
Medicina veterinară este o vocație cu
un profund impact social și trebuie
readusă în rândul comunităților care au
nevoie de ea

Serviciile veterinare de specialitate



Soluția 1
Noi, prin proiectul Sache, ne propunem să oferim servicii
sociale într-un spațiu nou, în care să oferim o gamă mai mare
de servicii, inclusiv radiologie, ecografie, anestezie inhalatorie,
soluții specifice necesare

Soluția 2
In cadrul clinicii, o parte extrem de importantă va fi Centrul de
Pregătire: un spațiu special destinat sesiunilor de training, atât
pentru studenți, prin parteneriate cu universtăți din România și
Europa, cât și pentru medicii veterinari practicanți care își
doresc să înființeze un program de sterilizări gratuite.
Experiența de până în acest moment cu medici din Germania,
Elveția și Suedia ne-a demonstrat faptul că există o reală
nevoie de transfer de know-how pe acest segment.

Soluția 3
Prin parteneriate cu instituții de învățământ, autorități publice
locale, departamentele de asistență socială vom crea un
program de implicare activă în comunitate.



Utopia

Instituirea unui model de educație de
specialitate în procedura sterilizării
animalelor 
Educarea, Promovarea, Implicarea tuturor
actorilor necesari din cadrul societății în
rezolvarea situației câinilor fără stăpân
Înființarea unor programe de sterilizare
gratuită în toate județele țării și transfer de
know-how către cabinetele sau asociațiile
care vor intra în program

Construirea unei clinici veterinare
sociale de specialitate care să
deservească un număr mare de localități
din zonă, urmând să obținem:



2016
Se înființează SACHE VET CLINIC-un cabinet

veterinar situat la 30 km de București, in

Tartasesti

2020
Am organizat o caravană în țară cu ajutorul clinicii mobile. Am

sterilizat 12.000 de animale într-un an și am  tratat peste 2000. Am

pus pe picioare peste 220 animale. De asemenea am aplicat si

castigat un proiect de 100.000 de euro din fonduri europene.

2017-2019
Campaniile de sterilizări gratuite iau avant și în 3 ani

am sterilizat 20.000 de animale 

CINE SUNTEM&încotro ne îndreptăm: 

2021

 Să construim clinica veterinară

Să implementăm proiectul de 100.000 de euro, prin care vom oferi

servicii veterinare gratuite proprietarilor de pisici și câini din regiunea

Sud Muntenia. 

Să dezvoltăm programul educativ pentru centrele de aterilizari  gratuite

din țară

Să dezvoltăm o platformă agregatoare care să cuprindă toate centrele și

cabinetele care fac sterilizări gratuite în țară

Ne propunem:





Sache
Clinică Veterinară SOCIALĂ
Soluția noastră, după un deceniu de experiență în medicina veterinară  este inovarea sociala, prin construirea

unei clinici veterinare sociale, de specialitate, care să constituie și un centru educativ  performant
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Proiectul câștigat în 2020 ne permite să
achiziționăm aparatură performantă care să ne ajute
să oferim servicii complete animalelor care ne vor
călca pragul.

De�ce�acum?
Funcționăm într-un cabinet veterinar de 35 de metri
pătrați, cu peste 2000 de animale tratate anual la
prețuri mici sau gratis. Echipa și volumul de muncă,
precum și cererea au evoluat exponențial, de aceea
este momentul să ne extindem ca să ne putem
îndeplini misiunea socială&vocația și să evoluăm în
menținerea acesteia



Tracțiune
Sache Vet Clinic a evoluat pe parcursul
celor 5 ani de existență, având acum o
cifră de afaceri de aproape 100.000 de
euro. Până în acest moment am oferit
doar servicii sociale. Estimăm aceeași
evoluție în următorii ani de existență,
cu targetarea mai multor categorii de
actori economici si cresterea cifrei de

afaceri

2016-2021



Cui ne adresăm

Grupul�social
Proprietarii de animale din medii

defavorizate care încă nu au

internalizat conceptul de animal de

companie

Grupul�economic
Ne adresăm stăpânilor de animale de

companie pentru care animăluțul lor

reprezintă un membru al familiei

PROFILUL BENEFICIARILOR de servicii veterinare



Care sunt partenerii cărora
ne adresăm cu proiectele
noastre

ONG-uri, asociații, adăposturi
Care fie au nevoie de serviciile noastre veterinare
de specialitate, fie au nevoie de promovarea
campaniilor de sterilizare prin platforma noastră,
pe care o vom dezvolta în 2021

Programul educativ
Medici veterinari din țară și din afară care fac
campanii de sterilizări gratuite
Institutii de invatamant superioare, de profil,
atat din cat si din afara tarii ( partneriate
internationale )
Speakeri: Medici veterinari de renume, cu care
ne propunem sa lucram : lectori



Avantajele
competitive



O echipa profesionistă, multidisciplinară,
capabilă de a activa pe o plajă largă de
domenii;Expertiză individuală și de grup

Medicii noștri au dobândit experiență
lucrând pe cazurile cele mai complexe de
boli, răni și patologii care de regulă se
găsesc în adăposturile de animale. 

Echipă tânără, vizionară &
entuziastă

Experiența personalului medical și
capacitatea de a trata o cazuistică extrem
de complexă 

Folosirea unor tehnici  minim invazive în
tratarea câinilor și pisicilor



Până în acest moment am colaborat cu  peste 20 de ONG-uri
internaționale din țări precum Elveția, Germania, Suedia, Anglia
, Finlanda, care ne-au susținut activitatea prin donații de
aproximativ 200.000 de euro in ultimii 5 ani de activitate.

O rețea bine consolidată de
parteneri europeni 

O rețea bine consolidată de
parteneri din țară

30% din clienții actuali reprezintă ONG-uri din
București și din țară care apelează la
serviciile noastre

Relații bune cu autoritățile locale

Relația cu autoritățile locale s-a construit în
timp și se materializează cu susținerea
proiectelor noastre



În 2021 vom construi clinica veterinară, vom
dezvolta platforma de sterilizări gratuite și

ne vom mări echipa cu încă 4 membri-2
medici, 2 asistenți

In 2022 vom dezvolta Vet Hub, un hub
dedicat studenților și medicilor veterinari

care vor trece prin 2 tipuri de programe: un
program de profesionalizare și unul de

”antreprenorizare” a activității medicale

În 2022-2023 în cadrul programului de
educare pe care îl vom dezvolta în 2021

vom facilita transferul de know-how între
medici veterinari români și străini

Viziune
Dezvoltarea proiectelor din

următorii 3 ani



350.000�euro
Construcția clinicii și dotarea cu

mobilă și aparatură, in afara celei

pentru care am castigat proiectul

POCU

Evenimente�de�intereres�la�nivel�european
Partenerii nostri actuali sunt interesati de organizarea de evenimente, cursuri,

traininguri, workshopuri care vor aduce vizibilitate sporita proiectului propus de noi. .

Dezvoltarea
centrului�de
training

Parteneriate cu insitutii de 

invatamant de profil din Romania si din 

Unieunea Europeana



Principala�sursă�de
finanțare�pe�care�o
luăm�în�calcul�pentru
construirea�clinicii�o
reprezintă�contractele
de�sponsorizare

 



Fonduri�europene�
�nerambursabile
Programul de digitalizare

Programul Electric Up

Granturi
ONG
Dogstrust; RSPCA

Campanii�de
crowdfunding
evenimente online &offline

Digi-B-Cube
Program dedicat

inovației din industria

medicală

Posibile�surse�de
finanțare�pe�care�le
vom�accesa�în
următorii�3�ani

Construcția clinicii este primul pas

către îndeplinirea obiectivelor propuse

în următorii 3 ani



Laura Fincu
Presedinte, Comunicare si PR

Marius Nicu
Medic Veterinar primar

Andreea Conicescu
Medic veterinar 

 

ECHIPA

Diana Necoară
Marketing coordinator

Tiberiu Enache
asistent veterinar

Ionica Minzu
dog whisperer



Povestea lui Sache
Așa a început totul

Cartea�”Sache�the�dog”

Este povestea lui Sache, cățelul de la
care a plecat totul, scrisă în 2018.

Această carte dezvăluie momentul în
care Sache a fost adoptat de către

Andrei, care după această întâlnire se
hotărăște să ajute cât mai mulți căței
de pe stradă să găsească un cămin.

Este o carte pentru copii, menită să le
arate acestora ce înseamnă

responsabilitatea față de animale.
 

Mai presus de orice este un text
despre empatie si cat de benefice

sunt efectele acesteia, cum ajutorarea
celorlalti ne poate sculpta si

imbunatati viata.



Contact�Us
0742 929 006 

sachefoundation@gmail.com

www.sache-foundation.com


