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

Nr. Mărci Nr. si data 
de depozit/ 

certificat 

Solicitanţii permisiunii Clase, produse, servicii 

1. 
 

 

038885 
din 

13.05.2016 

MOLDOVA ZAHĂR 
S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Renașterii nr. 3,  
MD-4626, Cupcini, 
Edineț, Republica 
Moldova 

30 - zahăr, sirop de 
melasă; 
35 - publicitate; 
gestiunea afacerilor 
comerciale; 
administrare 
comercială; lucrări de 
birou. 

2.  

 
045335 

din 
20.12.2019 

PLANTA-VIN S.R.L., 
întreprindere tehnico-
ştiinţifică, MD 
Str. Nicolae Iorga nr. 20,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

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

3.  

 

 

R 17071 VARO-INFORM S.R.L., 
MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 
2b,  
MD-2028, Chișinău, 
Republica Moldova 
 

09 - aparate și 
instrumente științifice, 
nautice, geodezice, 
fotografice, 
cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, 
de semnalizare, de 
control (verificare), de 
siguranță (salvare) și 
didactice; aparate și 
instrumente pentru 
conducerea, comutarea, 
transformarea, 
acumularea, reglarea 
sau verificarea 
curentului electric; 
aparate pentru 
înregistrarea, 
transmiterea și 
reproducerea sunetelor 
sau imaginilor; suporturi 
magnetice de 
înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare 
automate și mecanisme 
pentru aparatele cu 
preplată; case 
înregistratoare, mașini 
de calculat, echipament 
pentru prelucrarea 
informației și 
calculatoare, 
extinctoare; 
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Nr. Mărci Nr. si data 
de depozit/ 

certificat 

Solicitanţii permisiunii Clase, produse, servicii 

16 - hârtie, carton și 
produse din aceste 
materiale, neincluse în 
alte clase, produse de 
imprimerie, toate 
produsele menționate, 
cu excepția hârtiei 
igienice; articole de 
legătorie; fotografii, 
papetărie; adezivi 
(materiale de lipit) 
pentru papetărie sau 
menaj; material pentru 
artiști; pensule; mașini 
de scris și articole de 
birou (cu excepția 
mobilierului); material 
de instruire sau 
învățământ (cu excepția 
aparatelor); materiale 
plastice pentru 
ambalare (neincluse în 
alte clase); caractere  
tipografice; clișee; 
35 - publicitate; 
gestionarea afacerilor 
comerciale; 
administrare 
comercială; lucrări de 
birou; 
38 - telecomunicații; 
42 - servicii științifice și 
tehnologice; cercetări și 
proiectări 
corespunzătoare; 
analiza industrială și 
servicii de cercetare; 
design-ul și elaborarea 
hardware și software de 
calculatoare; servicii 
juridice. 

 


