
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. 
 

 
 

042495 
din 

17.05.2018 
 

LOTERIA NAŢIONALĂ A 
MOLDOVEI S.A., MD 
Str. Constantin Tănase 
nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

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

2. 
 

 
 

044654 
din 

23.07.2019 

Administraţia Parcului 
pentru Tehnologia 
Informaţiei "Moldova IT 
Park", MD  
Str. S. Lazo nr. 38, 
 MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
38 - telecomunicații. 

3. 
 

 

045180 
din 

15.11.2019 

OFICIUL NAŢIONAL AL 
VIEI ŞI VINULUI, 
instituţie publică, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

16 - hârtie și carton, cu 
excepţia hârtiei igienice; 
produse de imprimerie; 
articole pentru legătorie; 
fotografii; articole de 
papetărie și de birou, cu 
excepția mobilei; adezivi 
pentru papetărie sau 
menaj; materiale pentru 
pictură și pentru artiști; 
pensule; materiale 
didactice și de instruire; 
folii, pelicule și pungi din 
plastic pentru ambalare și 
împachetare; caractere și 
clișee tipografice; 
33 - băuturi alcoolice, cu 
excepția berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea 
băuturilor; 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale. 



Nr. Marcă/Desen sau Model 
Industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/ 

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

4. 
 

 

045197 
din  

20.11.2019 

OFICIUL NAŢIONAL AL 
VIEI ŞI VINULUI, 
instituţie publică, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

16 - hârtie și carton; 
produse de imprimerie, cu 
excepţia hârtiei igienice; 
articole pentru legătorie; 
fotografii; articole de 
papetărie și de birou, cu 
excepția mobilei; adezivi 
pentru papetărie sau 
menaj; materiale pentru 
pictură și pentru artiști; 
pensule; materiale 
didactice și de instruire; 
folii, pelicule și pungi din 
plastic pentru ambalare și 
împachetare; caractere și 
clișee tipografice; 
33 - băuturi alcoolice, cu 
excepția berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea 
băuturilor; 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale. 

5. 
 

 
 

045307 
din 

16.12.2019 

Uniunea micilor 
producători de vinuri 
"DIONYSOS", asociaţie 
obştească, MD 
Str. A. Puşkin nr. 50A, 
ap. 25,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

33 - băuturi alcoolice, cu 
excepția berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea 
băuturilor. 
 
 

6. 
 
 

 
 

045661 
din 

26.02.2020 

OFICIUL NAŢIONAL AL 
VIEI ŞI VINULUI, 
instituţie publică, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

14 - metale prețioase și 
aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre prețioase și 
semiprețioase; 
ceasornicărie și 
instrumente pentru 
măsurarea timpului; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice, precum și 
servicii de cercetare și de 
creație, referitoare la 
acestea; servicii de analiză, 



Nr. Marcă/Desen sau Model 
Industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/ 

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

 
 
 
 
 
 
 

servicii de cercetare 
industrială și design 
industrial; servicii de 
control al calității și de 
autentificare; crearea și 
dezvoltarea hardware și 
software de calculator. 

7. 
 

 
 

045917 
din 

05.05.2020 

Asociaţia Naţională 
pentru Turism Receptor 
şi Intern din Moldova, 
asociaţie obştească, MD 
Str. Grenoble nr. 110, 
bir. 1, MD-2011,  
Codru, Chişinău, 
Republica Moldova 

33 - băuturi alcoolice, cu 
excepția berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea 
băuturilor; 
39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii. 

8. 
 

 
 

046284 
din 

06.07.2020 

CARP Andrian, MD 
Str. Florării nr. 4, ap. 
144,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii. 

9. 
 

 
 

047409 
din 

26.01.2021 

MOLDOVATRANSGAZ 
S.R.L., MD 
MD-5233, Ţarigrad, 
Drochia, Republica 
Moldova 

39 - transport; ambalarea și 
depozitarea mărfurilor; 
organizarea de călătorii. 

10. 
 

 
 

22149 
 

ProCredit Bank S.A., 
bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 65, of. 901,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
36 - asigurări; afaceri 
financiare; afaceri 
monetare; afaceri 
imobiliare. 

11. 
 

 

25417 ELIT CENTRU S.R.L., 
agenţie de modele, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, 
bloc 4,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova  

16 - hârtie, carton și 
produse din aceste 
materiale, necuprinse în 
alte clase; cu excepţia 
hârtiei igienice; produse de 
imprimerie; articole pentru 
legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi 
(materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; 
materiale pentru artiști; 
pensule; mașini de scris și 
articole de birou (cu 
excepția mobilelor); 
materiale de instruire sau 
învățământ (cu excepția 



Nr. Marcă/Desen sau Model 
Industrial (DMI) 

Nr. si data 
de depozit/ 

certificat 

Solicitant/Titular Clase, produse, servicii 

aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice, 
clișee; 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
41 - educație; instruire; 
divertisment; activități 
sportive și culturale. 

12. DMI 

  
            3                     4 

1794 FEDERAŢIA 
MOLDOVENEASCĂ DE 
FOTBAL, MD  
Str. Tricolorului nr. 39,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

11-05 
Emblemă 

 


