
România         Statele Unite ale Americii 

Județul Mureș        Județul Orange, oraș Irvine 

Municipiul Târgu Mureș       EON Reality Inc. 

Nr. -/-                                                          Nr. -/- 

 

 

 

Act adițional nr. 1 

la contractul de finanțare nr. 59.673/23.08.2021 

 

 

Municipiul Târgu Mureș, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 

4322826, cu sediul în România, județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3, cod 

poștal 540026, telefon +4.0265-268.330, fax +4.0265-264.830, e-mail primaria@tirgumures.ro, 

cod fiscal 4322823, cont trezorerie RO81TREZ24A650402580103X, reprezentată legal de Soós 

Zoltán, având funcția de Primar, în calitate de Partener local, 

Numit în continuare Partener local 

 

și 

 

EON Reality Inc. corporație, cod de înregistrare fiscală 562283144, cu sediul social în Statele 

Unite ale Americii, județul Orange, Oraș. Irvine, Str. Parker nr. 39, cod poștal 92618, telefon 1-

949-460-2000, adresa de e-mail sales@eonreality.com, cont bancar 839277063 la banca JP 

Morgan Chase Bank (cod swift: CHASUS33), reprezentată legal de Dan Lejerskar, având funcția 

de președinte și fondator, în calitate de Finanțator, 

Numit în continuare finanțator 

au convenit următoarele: 

   

  Având în vedere că în urma unei analize amănunțite nu numai a contractului de finanțare 

aprobat prin HCL nr. 221 din data de 29.07.2021, dar și anexelor A-E a contractului de finanțare, 

respectiv în urma unei modificări privind termenul contractului de finanțare este necesar 

actualizarea cătorva detalii care în esență nu au efecte negative privind derularea proiectului. 

Părțile de comun acord convin la modificarea art. 1, alin. 1.2; art. 3, alin. 1. și art. 4, 

alin. 1 din contractul de finanțare urmând ca aceasta să aibă următorul conținut: 

 Art. 1, alin. (1.2) ”Părțile încheie acest Contract în baza importanței educației 

digitale de înaltă calitate, o parte din care XR (realitatea virtuală și realitatea augmentată) 

a fost identificată ca o cheie pentru construirea competitivității digitale în educație;” 

 Art. 3, alin. (1) ”Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia 

de către reprezentanții legali, și este valabil până la data de 13.08.2026” 

 Art. 4, alin (1) ”Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de 

finanțare este de 26.186.120,28 USD, respectiv valoarea totală a Centrului EON-XR este de 

25.412.200,00 USD din care: 

 a) La livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a Centrului, partenerul local va 

contribui cu o taxă de garantare de 1% din valoarea Centrului Târgu Mureș EON-XR în 

termen de 30 de zile de la livrare, instalare și punere în funcțiune; 
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Restul clauzelor contractuale nespecificate în prezentul act adițional rămân neschimbate, 

urmând a-și produce efectele juridice vizate. 

 

 

    

Primar,        EON Reality Inc, 

SOÓS ZOLTÁN       Executing Officer, 

        DAN LEJERSKAR 

 

 

 

Direcția Economică,      EON Reality Inc, 

Director Executiv,       Chief Executing Officer, 

FLORIN CRĂCIUN      MATS JOHANSSON 

 

 

 

 

Viza Juridică, 

Director Executiv, 

 

 

 

 

Direcția proiecte cu finanțare internațională, 

resurse umane, relații cu publicul și logistică, 

Director Executiv, 

 

 

 

 

Direcția Școli, 

Director Executiv, 

BELEAN DORIN 

 

 

 

 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

Director Executiv, 

ANDREIA-LIGIA MORARU 

 

 

 

 

Manager proiect, 

Inspector asistent, 

Drd. SZABADI ERNŐ - LORÁND 

 


