
Decizii de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în mărci:  
 

Nr. Marca Nr. si 
data de 
depozit/ 
certificat 

Solicitantul permisiunii Lista 
produselor/serviciilor 

1. 

 

047596 
din 

26.02.2021 

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, 
DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, 
Germania 
 
 

 

29 - carne; înlocuitori de 
carne de pasăre; salate cu 
carne de pasăre; extracte 
de carne de pasăre; carne 
de pasăre supracongelată; 
carne de pasăre de curte; 
carne proaspătă de 
pasăre; conserve de carne 
de pasăre; carne de 
pasăre gătită; friptură de 
pasăre; carne de pasăre 
congelată; carne de 
pasăre; bucăți de carne de 
pui utilizate ca umplutură 
pentru sandvișuri; 
mâncăruri gătite care 
conțin în totalitate sau 
aproape în totalitate 
carne de pui; carne de 
vânat; extracte din carne; 
salate de fructe; fructe în 
conservă; fructe 
conservate; fructe în 
saramură; fructe 
congelate; fructe uscate; 
fructe glasate; fructe 
aromatizate; fructe, 
gătite; amestecuri de 
fructe și nuci preparate; 
salate de legume; legume 
decojite; legume 
procesate; legume în 
saramură; legume uscate; 
conserve cu legume; 
legume în conservă; 
legume congelate; legume 
uscate prin înghețare; 
legume pre-tăiate; 
mâncăruri cu legume 
preparate; supe de 
legume; legume sărate; 
produse din legume 
preparate; extracte 
vegetale pentru alimente; 
concentrate din suc de 
legume pentru alimente; 
jeleuri comestibile; 
gemuri; ouă; lapte; 
produse lactate; pește, 
fructe de mare și moluște, 
nu vii; produse lactate și 
înlocuitori; ouă și produse 
din ouă; uleiuri și grăsimi 
comestibile; fructe 



Nr. Marca Nr. si 
data de 
depozit/ 
certificat 

Solicitantul permisiunii Lista 
produselor/serviciilor 

preparate; supe și baze de 
supă, extracte din carne; 
insecte și larve preparate; 
mațe pentru cârnați, 
naturale sau artificiale; 
concentrate (bulion); 
crochete; polen preparat 
pentru alimentație; 
semințe, preparate; carne 
preparată; produse din 
carne preparate; pește 
prelucrat; mâncăruri 
preparate constând în 
principal din carne; 
cartofi, preparați; toate 
produsele sus-menționate 
provenite din Moldova; 
30 - cafea; făină; cereale; 
pâine; torturi; trufe 
(produse de cofetărie); 
dulciuri glazurate cu 
caramel; produse de 
cofetărie învelite în 
ciocolată; produse de 
cofetărie pe bază de făină; 
deserturi preparate 
(produse de cofetărie); 
bomboane de ciocolată; 
gustări constând în 
principal din produse de 
cofetărie; produse de 
cofetărie din ciocolată 
conținând praline; 
produse de cofetărie 
nemedicinale sub formă 
de jeleu; ciocolată pentru 
produse de cofetărie și 
pâine; gheață comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie; muștar; 
oțet; sosuri (condimente); 
mirodenii; mâncăruri 
preparate în special pe 
bază de paste; mâncăruri 
gata preparate, 
deshidratate sau lichide, 
mai ales pe bază de paste; 
produse pentru gustări 
preparate din făină de 
cartofi; gustări rapide 
preparate din porumb; 
gustări rapide preparate 
din musli; produse pentru 
gustări preparate din 
pesmet; produse pentru 
gustări preparate din 



Nr. Marca Nr. si 
data de 
depozit/ 
certificat 

Solicitantul permisiunii Lista 
produselor/serviciilor 

făină de porumb; gustări 
pe bază de orez; produse 
pentru gustări preparate 
din amidon de porumb; 
gustări rapide preparate 
din grâu integral; dulciuri 
pe bază de susan; biscuiți; 
găluști; mâncăruri pe bază 
de făină; sandvișuri; pizza; 
produse de brutărie; 
ciocolată; dulciuri; 
batoane de ciocolată; 
gheață, înghețată, iaurt 
înghețat și șerbeturi; 
semințe procesate, 
amidon și produsele 
acestora, preparate 
coapte și drojdie; 
preparate aromatice de 
uz alimentar; propolis; 
lăptișor de matcă; toate 
produsele sus-menționate 
provenite din Moldova; 
31 - fructe și legume 
proaspete; zarzavaturi 
proaspete; plante 
naturale; ceapă; cartofi; 
toate produsele sus-
menționate provenite din 
Moldova; 
32 - ape minerale 
(băuturi); apă gazoasă 
(sifon); băuturi de fructe; 
sucuri; siropuri pentru 
băuturi; bere și produse 
de bere; băuturi 
nealcoolice; toate 
produsele sus-menționate 
provenite din Moldova; 
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepția berii); toate 
produsele sus-menționate 
provenite din Moldova. 

2. 

 

048317 
din 

22.06.2021 

ILISTUR S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Maria Cebotari nr. 37, of. 110,  
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova 

35 - publicitate; 
managementul, 
organizarea și 
administrarea afacerilor 
comerciale; lucrări de 
birou; 
39 - transport; ambalarea 
și depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale; 
42 - crearea și dezvoltarea 



Nr. Marca Nr. si 
data de 
depozit/ 
certificat 

Solicitantul permisiunii Lista 
produselor/serviciilor 

hardware și software de 
calculator; 
43 - servicii de alimentație 
publică; servicii de cazare 
temporară. 

3. 

 

R 9173 Asociația contabililor și auditorilor 
profesioniști din Republica Moldova, MD 
Str. Mitropolit Varlaam  nr. 65, of. 411, 
435,  
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova 

35 - publicitate; 
gestionarea afacerilor 
comerciale; audit; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
gestionarea registrelor de 
contabilitate; 
41 - instruire privind 
evidența contabilă; 
42 - cercetare științifică și 
industrială în domeniul 
contabilității și auditului; 
programare pentru 
calculatoare; servicii și 
consulting la nivel 
profesional. 

 


