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Cladiri si constructii agrozootehnice 

Fisele de indicatori ai valorii de inlocuire 

 

Fisa nr. 1. Atelier de intretinere (atelier mechanic tip S.M.T.) 

Fisa nr. 2. Grajd pentru armasari 

      Grajd pentru iepe de prasila 

     Grajd pentru tineret cabalin 

     Grajd pentru cai si boi de munca 

Fisa nr 3A. Grajd pentru vaci, varianta sarpanta din lemn rotund 

Fisa nr. 3B. Grajd pentru vaci, varianta sarpanta din lemn rotund cu tiranti metalici 

Fisa nr. 3C. Grajd pentru vaci, varianta sarpanta din lemn rotund C.R. cu stalpi 
interior din lemn C.R. (tip GOSTAT) 

Fisa nr. 4A. Grajd pentru tineret taurin, varianta cu sarpanta din lemn rotund 

Fisa nr. 4B. Grajd pentru tineret taurin, varianta cu sarpanta din lemn rotund cu tiranti 
metalici 

Fisa nr. 4C. Grajd pentru tineret taurin, varianta cu sarpanta din lemn rotund C.R. cu 
stalpi interiori din lemn C.R (tip GOSTAT) 

Fisa nr. 5. Grajd cresa pentru vitei 

Fisa nr. 6. Grajd pentru vaci in stabulatie libera 

      Grajd pentru tineret taurin in stabulatie libera 

Fisa nr. 7. Adapost universal pentru porcine 

Fisa nr. 8. Adapost pentru vieri 
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Fisa nr. 9A. Maternitate pentru scroafe 

Fisa nr. 9B. Maternitate pentru scroafe, variant sarpanta din lemn rotund 

Fisa nr. 10 A. Adapost pentru scroafe 

            Adapost pentru tineret porcin 

  Adapost pentru porci la ingrasat, varianta sarpanta din lemn rotund 
C.R. cu stalpi interior (tip GOSTAT) 

Fisa nr. 10 B. Adapost pentru scroafe 

            Adapost pentru tineret porcin 

  Adapost pentru porci la ingrasat, varianta sarpanta din lemn rotund, 
fara stalpi interiori  

Fisa nr. 11. Saivan pentru ovine 

         Saivan pentru fatare oi 

Fisa nr. 12. Cotet pentru pasari 

Fisa nr. 13. Puiernita 

Fisa nr. 14. Hala pentru pasari de carne 

Fisa nr. 15 A. Hala pentru pasari ouatoare 

Fisa nr. 15B. Hala pentru pasari ouatoare, variant cu doua niveluri 

Fisa nr. 16. Hala pentru incubatoare 

Fisa nr.17. Cotet universal pentru rate sau gaste 

Fisa nr. 18. Hala pentru pui de reproductoe 

Fisa nr. 19. Uscatorie pentru cereal 

Fisa nr. 20. Uscatorie pentru cereal 

        Uscatorie pentru seminte 

        Uscatorie pentru hamei 

Fisa nr. 21. Uscatorie pentru legume 

        Uscatorie pentru fructe 



    Uscatorie pentru plante 

Fisa nr. 22. Cladire pentru tratarea, conditionarea si sortarea semintelor 

                  Statie de decorticate seminte 

Fisa nr. 23 A. Crama 

                  Centru de vinificatie, variant fara depozitare 

Fisa nr. 23 B. Crama 

  Centru de vinificatie, variant cu depozitare 

Fisa nr. 24. Crama Sopron 

Fisa nr. 25. Sopron pentru uscat arpagic 

Fisa nr. 26. Moara pentru nutreturi combinate 

Fisa nr. 27. Statie de uscat si calibrat porumb – hala de fabricatie si produse finite 

Fisa nr. 28. Statie de decuscutare 

Fisa nr. 29. Grup de mulgere 

Fisa nr. 30 A. Laptarie, variant pana la 5000 l capacitate 

Fisa nr. 30 B. Laptarie, varianta intre 5000-10000 l capacitate 

Fisa nr. 31. Casarie 

        Abator pentru necesitati gospodaresti 

      Cladire pentru povarna rachiu 

Fisa nr. 32. Laborator de camp 

        Laborator pentru statiuni de cercetari agricole 

                 Laborator pentru statiuni pepiniera carantina 

       Laborator pentru controlul semintelor 

      Laborator pentru statiuni de monta 

                Laborator pentru stupine 

      Laborator pentru statiuni sericicole 



Fisa nr. 33. Spital veterinar 

Fisa nr. 34 A. Dispensar veterinar, variant tip rural 

Fisa nr. 34 B. Dispensar veterinar 

Fisa nr. 35. Pavilion de dezinfectie 

Fisa nr. 36. Grajd izolare 

Fisa nr. 37. Statiune de insamantari artificiale 

Fisa nr. 38. Grajd de monta 

Fisa nr. 39. Pavilion control porcine 

Fisa nr. 40. Remiza pentru tractoare 

        Remiza pentru masini agricole 

                 Remiza comasata 

Fisa nr. 41. Remiza pentru utilaje si unelte agricole 

Fisa nr. 42. Sopron pentru vehicule 

Fisa nr. 43. Atelier gospodaresc 

Fisa nr. 44. Cladire pentru pregatirea furajelor 

                  Bucatarie pentru ferme de vaci 

                 Bucatarie pentru ferme de porci 

Fisa nr. 45. Remiza magazine-garaj 

Fisa nr. 46. Adapost de vara taurine 

                  Sopron la iesle 

                 Sopron pentru fan 

                 Sopron pentru depozitat porumb stiuleti 

Fisa nr. 47. Adapost de vara pentru taurine 

Fisa nr. 48. Brutarie pentru necesitati gospodaresti 

Fisa nr. 49. Camera de gazare pentru pomi 



Fisa nr. 50. Garaj auto 

Fisa nr. 51. Garaj auto (cuplat cu pichet de incendiu) 

Fisa nr. 52. Magazie pentru piese de schimb la S.M.T. sau G.A.S 

Fisa nr. 53. Magazie pentru ingrasaminte chimice 

Fisa nr. 54. Sopron pentru sortat fructe 

Fisa nr. 55A. Depozit pentru carburanti si lubrifianti, variant capacitate de motorina 
de 33 si 66 t 

Fisa nr. 55B. Depozit pentru carburanti si lubrifianti, variant capacitate de motorina 
de 100 si 200 t 

Fisa nr. 56. Depozit pentru combustibili solid 

Fisa nr. 57. Magazie pentru cereale 

Fisa nr. 58. Magazie pentru cereale 

         Magazie pentru seminte 

        Magazie pentru hrana pasarilor si depozitarea oualor 

Fisa nr. 59. Magazie pentru depozitarea fructelor 

Fisa nr. 60. Sopron pentru depozitarea florii-soarelui 

Fisa nr. 61. Pichet de incendiu 

Fisa nr. 62. Padoc pentru cabaline si taurine 

        Padoc pentru ovine 

        Padoc pentru porcine 

       Padoc pentru pasari 

Fisa nr. 63. Imprejmuire pentru pasari 

                Imprejmuire pentru padocuri la adaposturile de animale 

Fisa nr. 64. Sera legumicola 

Fisa nr. 65 A. Sera horticola, variant cu corp central si doua corpuri laterale 

Fisa nr. 65 B. Sera horticola, variant constructive subterana si semiingropata 



Fisa nr. 66. Sera pentru fortat vita 

Fisa nr. 67. Rasadnita 

Fisa nr. 68. Platforma de balegar 

Fisa nr. 69. Bazin de colectare a urinei 

Fisa nr. 70. Crematoriu pentru animale 

Fisa nr. 71. Baie fixa pentru oi 

Fisa nr. 72. Cotet mobil pentru pasari 

Fisa nr. 73. Cabana apicola 

Fisa nr. 74. Rampa de spalare-gresare (descoperita) 

Fisa nr. 75. Platforma pentru utilaj agricol 

Fisa nr. 76. Hruba 

Fisa nr. 77. Siloz pentru mare de fructe 

        Siloz pentru legume 

                 Siloz pentru arpagic si usturoi 

Fisa nr. 78. Siloz subteran pentru plante muma si cartofi 

Fisa nr. 79. Siloz de suprafata pentru nutret murat 

Fisa nr. 80. Siloz sant pentru nutret murat 

Fisa nr. 81. Siloz turn pentru nutret murat 

Fisa nr. 82. Siloz ingropat pentru nutret murat 

Fisa nr. 83. Statie de uscat si calibrat porumb – buncarul tampon 

Fisa nr. 84. Patul de porumb 

Fisa nr. 85. Budana 

Fisa nr. 86. Ghetarie 

Fisa nr. 87. Bordei pentru carburanti 

Fisa nr. 88. Bordei pentru alimente 



Fisa nr. 89. Arioaie simpla pentru porumb stiuleti 

Fisa nr. 90. Put perforat de adancime mijlocie (fantana) 

Fisa nr. 91. Instalatie electrica de forta, interioara 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


