
Decizii de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model 
industrial:  

Nr. Marcă/Desen sau model 
industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/  

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

1. 
 

 
 

043060 
din 

11.09.2018 

ANSAMBLUL NAŢIONAL 
ACADEMIC DE DANSURI 
POPULARE "JOC", 
instituţie publică, MD 
Str. Mesager nr. 2,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale. 

2. 
 

 
 

044479 
din 

24.06.2019 

EXPO-BUSINESS-
CHIŞINĂU, zona 
antreprenoriatului 
liber, MD 
Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice, precum și 
servicii de cercetare și de 
creație, referitoare la 
acestea; servicii de analiză 
și cercetare industrială; 
crearea și dezvoltarea 
hardware și software de 
calculator. 

3. 
 

 
 

044733 
din 

19.08.2019 

AGENŢIA DE INVESTIŢII, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 134,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice, precum și 
servicii de cercetare și de 
creație, referitoare la 
acestea; servicii de analiză 
și cercetare industrială; 
crearea și dezvoltarea 
hardware și software de 
calculator.  

4. 
 

 

044734 
din 

19.08.2019 

AGENŢIA DE INVESTIŢII, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 134,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii; 



Nr. Marcă/Desen sau model 
industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/  

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

 41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice, precum și 
servicii de cercetare și de 
creație, referitoare la 
acestea; servicii de analiză 
și cercetare industrială; 
crearea și dezvoltarea 
hardware și software de 
calculator. 

5. 

 

044823 
din 

09.09.2019 

SĂLCUŢA S.R.L., MD 
MD-4323, Sălcuţa, 
Căuşeni, Republica 
Moldova  
 

33 - vinuri. 
 
 

6. 
 
 

 
 
 
 
 
 

044889 
din 

24.09.2019 

ARTWOOD S.R.L., MD 
Str. Igor Vieru nr. 15, ap. 
3,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

11 - aparate și instalații de 
iluminat, de încălzire, de 
răcire, de producere a 
vaporilor, de gătit, de 
uscare, de ventilare, de 
distribuire a apei; 
18 - piele și imitații de 
piele; piei de animale; genți 
de voiaj și de transport; 
umbrele și umbrele de 
soare; bastoane; articole 
de șelărie; 20 - mobilier, 
oglinzi, rame; containere 
nemetalice pentru 
depozitare sau transport;  
27 - covoare, carpete, 
rogojini, linoleum și alte 
produse pentru acoperirea 
podelelor; tapete murale, 
nu din materiale textile; 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice, precum și 
servicii de cercetare și de 
creație, referitoare la 
acestea; servicii de analiză 
și cercetare industrială; 



Nr. Marcă/Desen sau model 
industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/  

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

crearea și dezvoltarea 
hardware și software de 
calculator. 

7. 
 
 

 
 
 

R 8002 BUKET MOLDAVII, 
societate pe acţiuni de 
tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, 
Republica Moldova 

32 - bere; ape minerale și 
gazoase și alte băuturi 
nealcoolice; băuturi și 
sucuri din fructe; siropuri și 
alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 
35 - publicitate; gestionarea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
42 - servicii de alimentație 
publică. 

8. 
 

 
 

21658 MOLDAVSCHII 
STANDART S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri 
şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, 
MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

33 - divin. 

9. 
 

 

22460 BUKET MOLDAVII, 
societate pe acţiuni de 
tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, 
Republica Moldova 
 

30 - ceai; miere; 
32 - bere; ape minerale și 
gazoase și alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din 
fructe și sucuri de fructe; 
siropuri și alte preparate 
pentru fabricarea 
băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepția berii); 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
43 - servicii de alimentație 
publică; servicii de cazare 
temporară. 

10. 
 

 
 

22513 BUKET MOLDAVII, 
societate pe acţiuni de 
tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, 

30 - ceai, miere; 
32 - bere; ape minerale și 
gazoase și alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din 
fructe și sucuri de fructe; 



Nr. Marcă/Desen sau model 
industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/  

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

Republica Moldova siropuri și alte preparate 
pentru fabricarea 
băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepția berii); 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 
43 - servicii de alimentație 
publică; servicii de cazare 
temporară. 

11. 
 
 

 
 
 

22822 Moldovagaz, societate 
pe acţiuni moldo-rusă, 
MD 
Str. A. Puşkin nr. 64,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

16 - materiale de instruire 
sau învățământ; 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
37 - construcții; reparații; 
servicii de instalații; 
41 - educație; instruire; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice, precum și 
servicii de cercetare și de 
creație, referitoare la 
acestea; servicii de analiză 
și cercetare industrială; 
crearea și dezvoltarea 
calculatoarelor și a 
programelor de calculator. 

12. 
 

 
 

23231 Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare 
al Republicii Moldova, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

29 - carne, pește, păsări și 
vânat; extracte din carne; 
fructe și legume 
conservate, congelate, 
uscate și fierte; jeleuri, 
dulcețuri, compoturi, ouă, 
lapte și produse lactate; 
uleiuri și grăsimi 
comestibile; 
30 - cafea, ceai, cacao, 
zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină și 
preparate făcute din 
cereale, pâine, produse de 
patiserie și cofetărie, 
înghețată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de 
copt; sare, muștar, oțet, 



Nr. Marcă/Desen sau model 
industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/  

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

sosuri (condimente); 
mirodenii; gheață; 
31 - produse agricole, 
horticole, forestiere și 
cereale, necuprinse în alte 
clase; animale vii; fructe și 
legume proaspete; 
semințe, plante și flori 
naturale; alimente pentru 
animale; malț; 
32 - bere; ape minerale și 
gazoase și alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din 
fructe și sucuri de fructe; 
siropuri și alte preparate 
pentru fabricarea 
băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepția berii). 

13. 
 

 
 

32593 MS TRAVEL GROUP 
S.R.L., MD 
MD-2085, Cruzeşti, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale; 
43 - servicii de alimentație 
publică; servicii de cazare 
temporară. 

14. DMI 

 
 

251 CAMERA DE COMERŢ ŞI 
INDUSTRIE A 
REPUBLICII MOLDOVA, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 
151,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

11-05 
Emblemă 

 


