ACT MODIFICATOR
încheiat în data de ___/____/_____
La Anexa la Convenţia cu privire la publicarea hărţii oficiale a Județului Mureş
nr. 13767 din data de 18.08.2011

PĂRŢILE CONTRACTANTE
A.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Piaţa Victoriei nr.1, jud. Mureş, telefon:
0265.263.211, fax:0265.268.718, e-mail: cjmures@cjmures.ro, web: www.cjmures.ro, cod
fiscal 4322980, reprezentat prin Péter Ferenc - Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
Şi
B.
SCHUBERT&FRANZKE SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 83, jud. Cluj,
având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului J/12/1792/2005, CUI : RO 17581153,
Cont bancar RO84RZBR 0000 0600 0678 6941 deschis la Raiffeisen Bank Cluj, prin reprezentant
legal de către administrator Scheibenreif Josef.
PREAMBUL:
Între părţile contractante s-a încheiat Convenţia cu privire la publicarea hărţii oficiale a
Judeţului Mureş nr. 13767 din data de 18.08.2011 (denumită generic în prezentul act
“Convenţia”) şi Anexa aferentă acesteia (denumită generic în prezentul act “Anexa”).
Se impune necesitatea realizării unei versiuni îmbunătăţite a hărţii online a Judeţului Mureş
faţă de cea implementată în baza Convenţiei şi a Anexei prin linkul map2web al judeţului
publicat pe pagină de internet a Consiliului Judeţean Mureş.
SCHUBERT&FRANZKE SRL a creat o versiune actualizată, superioară a hărţii online, faţă de
cea existenţa.
Faţă de această nouă versiune, care urmează a fi implementată în locul celei existente pe
site-ul Consiliului JudeţeanMureş, părţile contractante au hotărât încheierea prezentului act
modificator, care aduce modificări şi completări ale Anexei.
Art.1
Se modifică art. 5 din Anexă, care va avea următorul conţinut:
“Descrierea şi cuprinsul hărţii online este următorul:
1. Meniul hărţii compus din:
a. Conţinut harta: Localităţi, atracţii turistice, parcuri şi rezervaţii naturale;
b. Legenda;
c. Căutare a elementelor de la litera a. de mai sus;
d. Rutare: cu opţiuni De la/Spre/Mijloc de deplasare;
Funcţia rutare permite setarea punctului de plecare şi destinaţie se poate face în două
moduri:

a. se poate scrie punctul de plecare/destinaţie
b. se poate da click în câmpul “De la” şi apoi pe harta pentru a obţine coordonatele exacte
ale punctului de plecare. La fel se va face pentru a introduce destinaţia.
2. Bara de unelte/funcţionalităţi, care are mai multe funcţiuni: revenire la punctul de start al
hărţii, navigare către zone vizitate anterior, mărire/micşorare harta, navigare pe harta,
măsurare distanţe şi arii pe harta, obţinerea de coordonate ale unor puncte pe harta,
imprimarea /salvarea hărţii, generarea unui link de harta (care redă zona setată pe harta) ce
poate fi trimis pe mail, etc
3.Logo Judeţ
Logo-ul este activ, iar prin accesarea acestuia se va reiniţia deschiderea hărţii.
4. Reclama principală se va deschide o singura data, la accesarea hărtii, prin apariţia unei
reclame intro (de introducere) care durează câteva secunde, după care se retrage în partea
stânga a paginii hărţii, la baza meniului hărţii, unde rămâne sub forma unui logo restrâns.
Această reclamă apare sub formă de logo extins în meniul extins al hărţii (care apare numai
dacă utilizatarul optează să-l acceseze).
5. Harta de baza permite unele modificări: adăugare/eliminare elemente, alegere
/comparaţie între hărţi, etc.
6. Meniul şi funcţiunile pot fi prezentate bilingv (română-engleză), utilizatorul având
posibilitatea de a selecta limba de prezentare (română-engleză).
Art. 2.
Se modifică art. 6 din Anexă, care va avea următorul conţinut:
“SCHUBERT&FRANZKE SRL are dreptul să includă în cadrul hărţii reclama aşa cum aceasta a
fost descrisă la art. 5 punctul 4 în cuprinsul anexei şi de asemenea lista agenţilor economici.
Clauzele Convenţiei rămân neschimbate.
Clauzele Anexei, în măsură în care nu conţin prevederi contrare prezentului act, rămân
neschimbate.
Prezentul act a fost încheiat astăzi, ___________, în 2 exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte, şi produce efecte de la dată implementării versiunii îmbunătăţite a hărţii
online (cu caracteristicile descrise în prezentul act modificator).
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