PROCURĂ valabila în România

pentru DESIGN
Subscrisa
cu sediul în

POWER OF ATTORNEY

for DESIGN
valid in Romania
The undersigned
having the premises at

Desemnez INVENTA- Agenţie de proprietate Intelectuală
ca mandatar, prin Prof. Dr. Constantin Ţurcanu, Loredana
Velţan, Otilia Bodomoi, Radu Costin Ţurcanu, Gheorghe
Bucşa, în calitate de consilieri în proprietate industrială,
membri ai Camerei Naţionale cu drept de practică în
România, singuri sau împreună, să ne reprezinte în toate
procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
referitor la :

Do hereby appoint Agency for Intellectual Property –
INVENTA as representative, by
Prof. Dr.
Constantin Ţurcanu, Loredana Velţan, Otilia
Bodomoi, Radu Costin Ţurcanu, Gheorghe Bucşa, as
patent attorney, members of National Chamber
having the right of practice in Romania, jointly and/or
separately, to act for us in all proceedings before the
Romanian State Office for Inventions and
Trademarks with respect to:

În acest scop, mandatarul nostru este autorizat pentru
design-ul indicat mai sus să semneze pentru noi ori de câte
ori este necesar şi să depună orice documente sau
comunicări, să încaseze de la noi şi să plătească la OSIM
orice taxe oficiale necesare, să primească de la OSIM
notificări, titluri de protecţie şi alte documente, îndeplinind
toate formalităţile legale pentru executarea mandatului de
faţă, pentru obţinerea, menţinerea şi reînnoirea protecţiei
solicitate, inclusiv pentru transmiterea cererilor la WIPO în
vederea înregistrării internaţionale a designului.
Mandatarul mă/ ne va reprezenta pe toată durata protecţiei,
având puteri depline faţă de autorităţile competente şi faţă
de terţi, putând face contestaţii, opoziţii şi recursuri, etc.
Corespondenţa, notificările şi titlurile de protecţie,
referitoare la acest subiect, vor fi transmise pentru aceşti
consilieri la următoarea adresă care este şi adresa firmei :

For this reason, our agent is authorized, for the above
mentioned design, to sign for us every time it is
necessary and to file all documents or
communications, to receive, to pay to OSIM any
official fees, to receive from OSIM the official letters,
ownership documents and other documents, fulfilling
all legal formalities for operating the present power of
attorney, in order to obtain, maintain and renew the
protection applied for, including the transmission of
international design application to WIPO.
My/ our agent has the competence to represent me/ us
during the whole period at the protection titles and
rights, having full power to act before all valid
authorities and third parties, to file appeals,
opposition etc.
The correspondence, the official letters and
ownership documents and other documents, relating
to these matters, must be send to the said patent
attorney at the following address which is also our
address for service:

B-dul Corneliu Coposu,nr.7, bl104, sc.2, ap31, sector 3,
Bucureşti ROMANIA
Fax: + 40 21 322- 8325
e-mail: inventa@mark-patent.ro
Mandatarul ne va reprezenta pe toată durata protecţiei,
inclusiv în procedurile privind contestaţiile şi revocările
cerute de terţi.
Mandatarul poate depune la OSIM numai cu aprobarea
scrisă a titularului actele necesare privind transmiteri de
drepturi, cereri pentru suspendări de procedură, cerere de
retragere cerere de renunţare la brevetul de invenţie şi
modificări în statutul juridic al cererii de brevet sau al
brevetului de invenţie,
Jurisdicţia în orice dispute între subscrisa şi mandatar este
exclusiv de competenţa instanţei judecătoreşti de la
domiciliul mandatarului, respectiv din Bucureşti şi se va
aplica legea română.
Făcută azi.......................
la ………………………

B-dul Corneliu Coposu, nr.7, bl104, sc.2, ap31,
sector 3, Bucharest ROMANIA
Fax: + 40 21 322- 8325
e-mail: inventa@mark-patent.ro
Our patent attorney has the competence to represent
us during the whole period at the protection titles and
rights, including to file appeals and to represent me/as
for opposition filed by third party.
The agent may file the documents for transfer rights,
the request for suspension of proceedings, the request
for withdraw or request for waiver of the right and
any modification of legal status of application or
patent, only at the consent of the proprietor.
Any litigation between the undersigned and the agent
shall be exclusively under the jurisdiction of the
competent court at the residence of the agent, in
Bucharest, and Romanian law shall be applied.

Semnătura autorizată..............................
Ştampilă ............................................

Fără legalizare

Signed today......................
at......................
Signature..............................
Company seal ......................................

No legalisation required

