
Domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCDS Marin Drăcea 

In conformitate cu HG nr.318/2015, Institutul naţional de cercetare-dezvoltare în silvicultură Marin Drăcea 
are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, inovare și 
experimentare în domeniul silviculturii și domenii conexe. 

 
Obiectul de activitate al institutului  naţional cuprinde, în principal: 

 
A. Activitate principală: cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 
B. Activități secundare :  

 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;   
    7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;   
    7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;   
    7120 Activități de testări și analize tehnice;   
    0221 Silvicultură și alte activități forestiere;   
    0220 Exploatarea forestieră;   
    0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;   
    0240 Activități de servicii anexe silviculturii;   
    0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii;   
    0322 Acvacultura în ape dulci;   
    0312 Pescuitul în ape dulci;   
    0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase;   
    0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;   
    0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;   
    0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;   
    0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;   
    0129 Cultivarea altor plante permanente;   
    0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;   
    0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;   
    0147 Creșterea păsărilor;   
    0149 Creșterea altor animale;   
    0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;   
    0163 Activități după recoltare;   
    0164 Pregătirea semințelor;   
    1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;   
    1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;   
    1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;   
    1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;   
    1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;   
    1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;   
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale 
împletite;   
    1812 Alte activități de pregătire;   
    1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;   
    1814 Legătorie și servicii conexe;   
    20 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;   
    3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;   
    4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;   
    4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;   
    4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;   
    4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;   
    4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;   
    4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;   
    4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;   
    4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;   
    4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;   
    4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;   



    4690 Comerț cu ridicata nespecializat;   
    4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;   
    4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;   
    4941 Transporturi rutiere de mărfuri;   
    5210 Depozitări;   
    5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;   
    5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;   
    5590 Alte servicii de cazare;   
    5811 Activități de editare a cărților;   
    5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;   
    5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor;   
    5819 Alte activități de editare;   
    5829 Activități de editare a altor produse software;   
    6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;   
    6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;   
    6312 Activități ale portalurilor web;   
    6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;   
    6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;   
    7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;   
    7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;   
    7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;   
    7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;   
    8130 Activități de întreținere peisagistică;   
    8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;   
    9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;   
    9102 Activități ale muzeelor;   
    9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic;   
    9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale;   
    9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;   
    9499 Activități ale altor organizații n.c.a. 


	A. Activitate principală: cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

