
 

 

HOTĂRÂREA NR. 89 

din 29 iunie 2017 

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. 
Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea promovării judeţului 

Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.436/22.06.2017 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (6), litera a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea promovării judeţului Mureş 

prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania, conform acordului de colaborare cuprins în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc, 

cu semnarea Acordului de colaborare prevăzut la art. 1. 

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                        Contrasemnează 

Péter Ferenc                 SECRETAR 

                Paul Cosma 
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 Nr.13.436/22.06.2017 

    Dosar: VI D/1  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea promovării 

judeţului Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania 

 

 

Dezvoltarea turismului şi valorificarea potenţialului acestui segment este una din 

priorităţile autorităţii publice judeţene şi face parte integrantă din Strategia de 

Dezvoltare a judeţului Mureş pe perioada 2014-2020. În acest sens, am analizat 

resursele frecvent utilizate de turişti în vederea orientării şi obţinerii de informaţii 

despre destinaţiile care urmează a fi vizitate şi considerăm că o aplicaţie pentru 

telefon ar completa în mod benefic modalităţile de promovare a judeţului Mureş 

utilizate în prezent de către Consiliul Judeţean. Aceasta ar fi putea fi realizată sub 

forma unui ghid turistic şi ar fi disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android 

şi iOS. 

Luând în considerare faptul că instituţia noastră dispune de drepturile de autor ale 

materialelor de promovare (texte, fotografii şi filme) realizate în cadrul proiectului 

“Promovarea judeţului Mureş”, precum şi complexitatea unei aplicaţii de acest fel, 

cea mai avantajoasă modalitate de dezvoltare a unei asemenea aplicaţii ar fi 

încheierea unui parteneriat cu o firmă specializată. 

În urma studierii pieţei, am identificat aplicaţia goTransylvania, care dispune de o 

serie de caracteristici compatibile cu cerinţele Consiliului Judeţean, şi anume: 

• Prin intermediul acesteia sunt disponibile informaţii referitoare la principalele 

atracţii turistice din trei locaţii importante din judeţul Mureş şi care au cel mai 

mare aflux de turişti: Tîrgu Mureş, Sighişoara şi Sovata; 

• Se poate alege destinaţia, se pot căuta atracţii, obiective turistice istorice, 

restaurante, locuri de cazare, etc.; 

• Conţine ghiduri audio sau text, hartă offline, GPS; 

• După descărcare este disponibilă şi offline (fără a avea nevoie de conectare la 

Internet). 

În acest sens, instituţia noastră a luat legătura cu dezvoltatorii aplicaţiei mobile 

goTransylvania (în speță Asociaţia de Dezvoltare Regională Vitality, care ulterior a 

cesionat drepturile de autor ale aplicației către S.C. Gotransylvania Regional 

Development S.R.L.), care și-au exprimat interesul pentru o astfel de colaborare. În 

urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii societății mai sus menționate, a reieşit 
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necesitatea dezvoltării aplicaţiei existente, în sensul cuprinderii a mai multor zone şi 

puncte de atracţie turistică din judeţul Mureş. 

În cadrul acestei colaborări Consiliul Judeţean Mureş nu va avea obligaţii financiare, 

punând la dispoziţia partenerului privat doar materialele de promovare sus-

menţionate, în schimb obţinând dreptul de utilizare şi distribuire gratuită a aplicaţiei 

realizate de către acesta din urmă. Materialele vor fi furnizate în trei limbi: română, 

maghiară şi engleză, urmând ca această paletă să se completeze pe viitor şi cu alte 

limbi de circulaţie internaţională. 

Materialele puse la dispoziţie vor putea fi utilizate doar în scopul dezvoltării aplicaţiei, 

iar orice modificare se va putea face doar cu acordul Consiliului Judeţean Mureş, care 

dispune de drepturile de autor ale acestora. 

Aplicaţia, precum şi pagina web a acesteia va afişa sigla Consiliului Judeţean Mureş, cu 

sintagma „Partener: Consiliul Judeţean Mureş”. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Mureş va crea pe pagina proprie de Internet un link 

către aplicaţia GoTransylvania şi o va promova cu ocazia participărilor la târguri de 

turism, schimburi de experienţe, vizite ale delegaţiilor din străinătate. 

După dezvoltarea aplicaţiei, prin utilizarea materialelor puse la dispoziţie de către 

instituţia noastră, S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. va menţine 

gratuitatea acesteia. 

Având în vedere cele expuse mai sus şi luând în considerare posibilitatea dezvoltării 

unei aplicaţii gratuite care să contribuie la promovarea turismului din judeţul nostru, 

cât şi accesibilitatea ei din orice colţ al lumii, propunem încheierea unui acord de 

colaborare pe termen nelimitat cu S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L., 

în vederea promovării judeţului Mureş prin dezvoltarea aplicaţiei GoTransylvania. 

 

 
 
VICEPREȘEDINTE 

Alexandru Cîmpeanu 

ARHITECT ŞEF 

Arh. Răzvan Şipoş 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adrian Gorea 
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