


Despre Tina 

 Certificat și acreditat ca Pet Sitter Profesionist cu peste 
5 ani experiență în domeniul Pet Care.

 Certificat în Pet First Aid & COVID-19 Safety 
Protocols.

 Oferă cazare, plimbări și vizite la domiciliu blănoșilor 
sau înaripatelor care au nevoie de grijă în lipsa 

părinților.

 Fotograf profesionist specializat în Pet Photography.

 Fondator al grupului de Facebook ”Pet Sitteri 
Romania”

 

Cristina Tutunaru



Pet Sitting-ul este definit ca:
”îngrijirea unui animal de companie în propriul 
său cămin atunci când stăpânii săi sunt 
plecați” (Conform Random House Webster’s 
Dictionary, 1997). 
Persoanele care plimbă câini se încadrează 
tot în această categorie de Pet Sitteri 
deoarece implică vizita câinilor la domiciliu. 



Pet Boarding: Hoteluri sau Pensiuni Canine 

In Home Pet Boarding: Cazarea se face acasă la un pet sitter



PET SITTING 
Avantaje                                              &                                      Dezavantaje

- rămâne în confortul propriei case

- transportul animalului nu este necesar

- casa rămâne de asemenea în siguranță

- plantele vor fi și ele îngrijite

- primește atenție individuală

- servicii adiționale: ridicarea corespondenței, 
dus gunoiul, aerisire, curățarea litierei, etc

- Petrece mult timp singur

- Va fi necesar să predați cheile casei unui 
străin

- Tarifele sunt de obicei mai mari

- În sezonul concediilor este dificil de găsit 
un pet sitter liber



PET BOARDING 
Avantaje                                              &                                      Dezavantaje

- supraveghere permanentă

- program de mese, joacă, mișcare și 
disciplină

- socializare cu celelalte animăluțe cazate

- tarife mai mici, uneori negociabile

- util în cazul urgentelor veterinare 

- potrivit pentru animale cu nevoi speciale, 
care necesita tratamente medicale, cu 
anxietate de separare, etc

- Necesită transport sau plata unui pet taxi

- Exista riscul de a se răni în joaca cu colegii 
de cazare

- Risc de contaminare cu paraziti/virusi de 
la celelalte animale cazate









Cum alegem un Pet Sitter?

1. Întreabă un prieten, comunitatea stăpânilor de animale, google, etc

2. Cere referinte și testamente ale clienților

3. Interesează-te despre nivelul de pregătire și experiența sa

4. Cere o ofertă de preț personalizată și întreabă ce este si ce nu este inclus în 
preț

5. Stabilește un interviu cu persoana selectată. Fie acasă la tine (pet sitting), fie 
acasă la aceasta (in home pet boarding) 



Lorem Ipsum Dolor

Mulțumesc pentru atenție ! www.tinaspets.eu
Facebook /tinaspetsbucuresti

Youtube / Tina’s Pets

http://www.tinaspets.eu

