
Nomenclator specii si categorii de animale

A B nota
Bovine-total cod (02+08+11+26) 1 L_1 L_1 - (L_11 + L_12)=L_13
 -Bovine  sub 1 an-total cod (03+05) 2

 --Bovine femele sub 1 an 03

 ---din care: sub 6 luni 4

 --Bovine masculi sub 1 an 05

 ---din care: sub 6 luni 6

Din 02: ViŃei pentru sacrificare 7 L_11
 -Bovine de 1-2 ani – total cod (09+10) 8

 --Bovine femele de 1-2 ani 09

 --Bovine masculi de 1-2 ani 10

 -Bovine de 2 ani şi peste-total cod (12+17) 11

 --Bovine masculi de 2 ani şi peste cod 

(13+15+16)

12

        ---pentru reproductie 13

   ----din care: Tauri reproducători autorizaŃi 14

         ---pentru sacrificare 15 L_11
         ---pentru muncă 16

 --Femele de 2 ani şi peste cod (18+23) 17

 ---Juninci cod (19+22) 18

          ----juninci pentru reproducŃie cod (20+21) 19

                 -----juninci gestante 20

                -----alte juninci pentru reproducŃie 21

          ----juninci pentru sacrificare 22 L_11
        --- Vaci cod (24+25) 23

               ----vaci pentru  lapte 24 L_12
               ----vaci pentru sacrificare 25 L_11
-Bubaline (27+28+29) 26

     --BivoliŃe pentru reproducŃie 27

     --Bivoli autorizaŃi pentru reproducŃie 28

     --Alte bubaline 29

Ovine- total cod (31+...+35) 30 L_3
-oi-femele pentru reproducŃie 31 L_31
-mioare montate 32 L_31
-tineret sub 1 an 33 L_32
-oi-alte categorii 34 L_32
-berbeci de reproducŃie autorizaŃi 35 L_32
Caprine-total cod (37+...+40) 36 L_4
din care: capre 37

-Ńapi 38 L_42
-capre-femele pentru reproducŃie 39 L_41
-alte caprine 40 L_42
Porcine-total cod (42+43+45+49) 41 L_2 nota
  Purcei sub 20 kg 42 L_2 - (L_21 + L22)=L_23
  Porcine între 20-50 kg 43

din care: tineret de crescătorii (2-4 luni) 44

Porcine pentru îngrăşat-total cod (46+47+48) 45 L_21
  -cu greutate de 50-80 kg   46

  -cu greutate de 81-110 kg 47

  -peste 110 kg 48

 Specie/categorie de animale cod rând



Porcine pentru reproductie de peste 50 kg-total 

(50+51+52) 

49

    -vieri de reproducŃie autorizaŃi 50

      -scroafe     51 L_22
      -scrofiŃe 52 L_22
din care: tineret femel de prăsilă (6-9 luni) 53

Cabaline-total 54 L_6
din care: cabaline de muncă  peste 3 ani 55

-armăsari de reproducŃie autorizaŃi 56

Măgari 57

Catâri 58

Iepuri total din care: 59 L_81
-iepuri femele pentru reproducŃie 60

Animale de blană-total  din care: 61 L_89
-vulpi 62

-nurci 63

-nutrii 64

Alte animale de blană 65

Păsări total din care: 66 L_5
-galinacee 67

-curci 68 L_531
-raŃe 69 L_532
-gâşte 70 L_533
-struŃi 71 L_539
-alte păsări 72 L_539
Din codul  66  (păsări total)

-total păsări adulte ouătoare 73

 --din care: găini ouătoare 74 L_52

Familii de albine 1) 75 L_7


