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Instalatii pentru uscarea cherestelei 
 
 
 

8 sonde pentru lemn, 2 sonde de temperatura si 2 sonde EMC 

Auto dryX TM 
 
 

PiD regulator 
Product Temperature Estimator 
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Uscator pentru cherestea 
Manual de utilizare al sistemului de automatizare 

Introducere 

Caracteristici principale software: 
 

o Regulatoare PID pentru controlul temperaturii si umiditatii si estimator pentru 
temperatura produselor 

o Algoritm Auto dryX 
TM

 care asigura optimizarea parametrilor pentru randament 
maxim 

o Dynamic Help – informatii despre functiile butoanelor sunt afisate pe ecran. 
o Controlul procesului este asigurat de catre un calculator cu sistemul de operare 

Windows pe care ruleaza un software specializat. Animatii sugestive sunt afisate pe ecran 
pentru evidentierea proceselor. 

o Calculatorul poate fi dotat cu TOUCHSCREEN in functie de optiunea clientului 
o Comunicatia cu aparatura de comanda si control este realizata prin RS485 
o Sistemul se livreaza cu retete standard pentru cele mai frecvente produse 
o Numar nelimitat de programe definite de utilizator 
o Fiecare program poate fi modificat, redenumit, copiat sau sters. 
o Programele se pot importa si copia de pe un utilaj pe altul 
o Programele de deshidratare sunt impartite in faze, fiecare reteta dispunand de un 

numar maxim de 65000 faze. 
o Tipurile de faze din reteta sunt: INCALZIRE, CONDITIONARE, DESHIDRATARE, 

EGALIZARE si RACIRE. In functie de tipul fazei, procesul are comportamente diferite 
o Fiecare faza din program poate fi mutat, sters, adaugat si modificat de catre utilizator. 
o Pentru analize ulterioare se asigura memorarea in baza de date a parametrilor 

fiecarui proces la un interval de timp configurabil cat si a erorilor 
o Datele si programele sunt salvate in baze de date tip Access, putand fi tiperite sau 

exportate cu programe din pachetul Office sau direct din program 
o Parametri de sistem asigura flexibilitatea procesului 

 

 
 

Ecranul principal al software-ului dedicat utilajelor de uscare si deshidratare 
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Caracteristici principale hardware: 
 

• Modul cu 16 iesiri Open Collector pentru controlul releelor PIC18OUT 

• Modul Digital-Analog pentru controlul turatiei ventilatoarelor si controlul elementelor 
proportionale de incalzire si exhaustare PIC18DAC (modul optional) 

• Modul de masura a parametrilor produselor cu 8 sonde pentru umiditatea lemnului, 2 
sonde de temperature (fata si spate), 2 sonde de EMC (fata si spate) 

• Comunicatia cu modulele de comanda si control se face prin o magistrala de date tip 
RS485 

• Elementele de executie comandate sunt: ventilatoare, clapete, incalzire si umidificare 
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Pasi pentru pornirea procesului de uscare 
 

 
Fig 1 

 
1. Erorile de comunicatie sunt semnalizate prin schimbarea culorii indicatorilor din setul 

“COM” (Fig 1 - 11). In fereasta verde din stanga-jos (Fig 1 - 19) se poate verifica 
conexiunea intre software si componentele hardware. In mod normal daca totul este 
in regula indicatorii vor fi verzi si va fi afisat un mesaj cu textul verde:  

 
COM USCATOR OK 
COM OU OK s 

 
In cazul in care nu exista conexiune sau exista erori de comunicatie indicatorii vor fi 

rosii si un mesaj cu text rosu va fi afisat: 
 

COM USCATOR ERROR_NO_REPLY 10 
COM OUT ERROR_NO_REPLY 12 

 
Aceste mesaje sunt afisate la un interval de 10s. 
 

2. Se deblocheaza interfata cu utilizatorul din butonul din stanga sus (Fig 1 – 1). 
Interfata cu utilizatorul se va bloca dupa 5 minute automat pentru a evita apasarea 
accidental a butoanelor de pe ecran. 

3. Se selecteaza un program din lista de programe (Fig 1 – 20) 
4. Se regleaza umiditatea finala (si se confirma) prin apasarea butonului “Umiditate 

finala” (Fig 1 – 21) 
5. Se apasa butonul “START” (Fig 1 – 25) pentru pornirea procesului si se confirma 

cand suntem intrebati daca dorim pornirea procesului. 
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Interfata cu utilizatorul 
 

Elementele din Fig 1 sunt explicate in continuare. 
 
1. Butonul pentru deblocarea interfetei cu utilizatorul 
 

  
Fig 2 

Interfata Blocata, Interfata Deblocata 
 
Acesta este de culoare rosie cand interfata este blocata si verde cand aceasta este 

deblocata. Atata timp cat interfata este blocata, utilizatorul nu poate opera asupra 
programului, fiind avertizat asupra acestui fapt. 

Interfata se blocheaza automat cand butonul este apasat sau dupa un interval de 5 
minute de la ultima deblocare. 

 
2. Starea si turatia ventilatoarelor 

 
In acest chenar este afisata starea curenta a ventilatoarelor. Textul acestora este afisat 

colorat in functie de starea acestora: rosu pentru ventilatoare oprite, galben pentru 
ventilatoare in pauza si verde pentru ventilatoare functionale (fata sau spate). Alternativ este 
afisat si contorul de timp care reprezinta timpul ramas pana la schimbarea starii acestora. 

In chenarul din (2’) este afisata procentual turatia ventilatoarelor, valorile fiind intre 0 si 
100%. Raportul intre tensiunea de iesire a convertorului DAC si aceasta valoare fiind de 10:1, 
adica la fiecare 10% tensiunea de iesire creste cu 1v. Aceasta valoare este utila numai 
utilajelor dotate cu convertizor de frecventa. 
 

3. Starea clapetelor pentru exhaustare si admisie aer 
 

   
Fig 3 

Clapete: 0%, intermediar, 100% 
 

Pictogramele (3) si (3’) ilustreaza aproximativ pozitia de lucru al clapetelor. Pozitia 
acestor elemente este controlata de valoarea din chenar. Valoarea afisata in chenar este 
parametrul de iesire al regulatorului PID pentru controlul EMC. Aceasta valoare este utilizata 
de algoritmul de reglare pentru a pozitiona clapetele. Aceasta valoare nu reflecta pozitia 
reala a elementelor fizice decat la limita (0% si 100%) si numai dupa scurgerea timpului 
de actionare a acestora de la un capat la celalalt (in general 240 secunde)! 

 
4. Starea ventilatoarelor 

 

   
Fig 4 

Ventilatoare: Spate, Oprit sau in Pauza, Fata 
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Pictogramele de la pozitia (4) ilustreaza functionarea ventilatoarelor. Acestea sunt 

animatii sunt in legatura cu elementele afisate de pozitia (2). Cand ventilatoarele 
functioneaza, elementul este animat pentru a ilustra acesata actiune. 

 
5. Starea umidificarii 

 

   
Fig 5 

Umidificare: Oprit, Pauza, Pornit 
 
Starea umidificarii este ilustrata exclusiv prin aceasta pictograma. Cand umidificarea 

este pornita elementul este animat. In pauza elementul este static dar cu o pictograma diferita 
de cea cand elementul este oprit.  

 
6. Starea incalzirii 

 

  
Fig 6 

Incalzire: PID < 0, PID > 0 
 
Starea incalzirii este ilustrata prin animatia elementului de incalzire. Starea animatiei 

este legata de valoarea din chenar. Valoarea afisata in chenar este parametrul de iesire al 
regulatorului PID pentru controlul temperaturii. Aceasta valoare este utilizata de algoritmul de 
reglare pentru a pozitiona vana pentru incalzire. Aceasta valoare nu reflecta pozitia reala a 
elementelor fizice! De exemplu, valoarea poate fi negativa si totusi incalzirea sa fie 
pornita. 
 

7. Setul de sonde de temperatura si EMC (fata (7) si spate (7’)) 
 

 
Fig 7 

Set de valori masurate 
 

Valorile citite de la modulul de masura al utilajului sunt afisate in chenarele din 
grupurile (7) respectiv (7’). Valorile afisate sunt: temperatura, umiditatea relativa si valoarea 
EMC-ul aerului. Seturile de senzori pot fi invalidati individual, dar numai cate unul. Daca un 
set de senzori este dezactivat, celalalt este automat validat si se blocheaza invalidarea 
acestuia pentru a asigura date pentru functionarea procesului. Activarea si dezactivarea 
acestor senzori se face prin apasarea butonului de validare (Fig 8) pozitionat sub grupul 
respectiv de valori. 
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Fig 8 

Sonda activa, sonda activata fortat de sistem, sonda inactiva 
 

8. Valorile sondelor pentru umiditatea lemnului 
 

 
Fig 9 

Grupul de sonde pentru umiditatea lemnului 
 

Valorile citite de la modulul de masura al parametrilor sunt afisate in chenare. 
Numarul sondei afisat este acelasi cu marcajul de pe modulul de masura. Valorile mai mari 
de 30% au o precizie de masurare de ± 5% . Valoarea maxima masurata este de 99.9%. 
Valorile masurate sub 30% au o precizie de ± 0.1%. Valorile afisate sunt automat corectate 
cu temperatura mediului ambiant. Salturile in temperatura sondei 1 de temperatura vor 
influenta aceste valori. Corectia este necesara pentru functionarea corecta a procesului si a 
utilajului. 

Activarea si dezactivarea acestor senzori se face prin apasarea butonului de validare 
(Fig 8) pozitionat in dreptul fiecarei valori ale sondei. Nu pot fi dezactivate mai mult de 6 
sonde din cele 8 simultan, sistemul impiedicand automat acest lucru. 

 
9. Media sondelor de umiditate a lemnului 

 
Valoarea afisata este media sondelor active pentru umiditatea lemnului. In timpul desfasurarii 
unui proces de uscare poate fi necesara invalidarea unei sonde care masoara valori care nu 
au legatura cu realitatea. Utilizatorul trebuie sa decida asupra validitatii masurarii. Probleme 
in masurarea valorii reale pot aparea si nu sunt limitate la urmatoarele cazuri: 

- In zona sondei s-a strans apa, sonda aratand o valoare mai mare decat cea reala 
- Cablul sondei este intrerupt, deteriorat sau in scurtcircuit, valoarea putand fi mai mare 

sau mai mica decat valoarea reala in functie de respectiva avarie 
- Cuiele sondei nu au fost corect introduse in material prin nerespectarea adancimii, 

distantei intre cuie sau a orientarii fata de fibra lemnului 
- Sondele s-au miscat din pozitia in care au fost montate in timpul incarcarii cu material 

al utilajului 
- Materialul s-a dilatat ca urmare a procesului de uscare si contactul dintre sonde si 

acesta nu mai asigura o masurare optima 
 

10. Temperatura estimata a materialului 
 

Valoarea afisata este calculata in functie de mai multi parametrii si este pur informativa. 
In mod real temperatura suprafetei materialului se afla in jurul acestei valori. In functie de 
timpul cat aceasta valoare ramane la o anumita valoare, temperatura materialului se apropie 
de aceasta. Salturile parametrilor masurati influenteaza negativ precizia acestei valori. Daca 
parametri masurati sunt relativi stabili atunci aceasta valoare este aproape de realitate. 

 
11. Indicatoare de functionare a elementelor hardware 
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Aceste pictograme semnalizeaza functionarea sau erorile modulele hardware. Daca 
pictogramele sunt verzi inseamna ca elementele functioneaza corect. Starea de avarie se 
semnalizeaza prin afisarea unei pictograme rosii. Pictogramele gri indica faptul ca un modul 
nu este instalat in sistem. Starile sunt ilustrate in Fig 10. 
 

   
Fig 10 

Modul absent din sistem, Modul functional, Modul in avarie 
 

12. Numele utilajului 
 
Textul afisat reprezinta numele utilajului (vezi Parametri Sistem). Acest nume este util 

pentru diferentierea mai multor utilaje instalate pe acelasi calculator sau pentru monitorizarea 
utilajelor prin retea (LAN sau Internet). Acest parametru reprezinta ID-ul utilajului (vezi 
Monitorizarea la distanta). 

 
13. Semnalizarea starii de alarma 

 
Aceasta pictograma semnalizeaza starea de alarma (cand acestea sunt activate). In 

mod normal de functionarea si fara alarme pictograma este gri. In cazul unei alarme aceasta 
pictograma este de culoare rosie (Fig 11). Pentru definitia starilor de alarma vedeti Parametri 
de Sistem. 
 

  
Fig 11 

Fara alarma, Alarma 
 

14. Afisarea fazei si a tipului acesteia 
 

Numarul fazei este afisat pe un element de tip BUTON. Pentru schimbarea fazei se 
poate apasa pe acest buton.  

Tipul fazei curente este afisat in chenar. Exista 5 tipuri de faza definite: Incalzire, 
Conditionare, Uscare, Egalizare si Racire. In chenar se afisaza numele in limba engleza 
astfel: Heating, Conditioning, Drying, Equalisation si respectiv Cooling. 

 
15. Temperatura medie si temperatura programata 

 
Daca procesul nu este pornit in locul temperaturii programate se afisaza “---“. 

Temperatura programata este calculata automat de proces si este in stransa legatura cu 
gradientul dar si cu erorile survenite in sistem in timpul functionarii. Dupa o avarie de 
comunicatie cu modulul de masura este posibil ca temperatura programata sa se modifice 
pana cand sistemul constata ca valorile au devenit pertinente. In geneal acest lucru doreaza 
intre 20 si 300 secunde. 

 
16. Umiditatea relativa 

 
Acest parametru este masurat in mod direct de catre senzori pentru calcularea valorii 

EMC. Valoarea programata a acestui parametru este pur informativa si nu este folosita de 
proces. Valoarea actuala a acestui parametru poate fi folosita pentru diagnosticarea 
defectelor acestui senzor si pentru analiza procesului. 

17. Umiditatea de echilibru EMC (UGL) 
 
Aceasta valoare este folosita pentru controlul procesului de uscare. 
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Aceasta valoare este calculata de modulul de masura din valorile temperaturii si ale 
umiditatii relative. Validitatea acestei valori (EMC) este influentata de validitatea celorlalte 
doua (T si RH). In cazul in care se constata defectare unuia dintre senzorii de temperatura 
sau umiditate relativa valoarea EMC calculata va fi eronata, trebuind sa se intervina pentru 
remedierea problemei. 
 

18. Umiditatea medie a produselor si umiditatea programata finala 
 

Valoarea actuala este identica cu cea de la pozitia (9). 
Valoarea programata este valoarea stabilita in dialogul care apare la apasarea 

butonului (21). 
Procesul de uscare va intra in fazele finale dupa atingerea acestei valori un anumit 

timp (vezi Parametri de Sistem). 
 
19. Lista de actiuni executate de sisitem 

 
In urma rularii procesului in aceasta fereastra sunt afisate informatii referitoare la 

desfasurarea procesului si la starea utilajului. Informatiile prezente aici pot fi folosite la 
diagnosticarea problemelor aparute. 

 
20. Lista de retete 

 
Pentru selectarea unei retete de uscare apasati acest control si selectati reteta dorita. 

Acest control este dezactivat in timpul rularii unui proces de uscare. Daca se doreste 
schimbarea procesului curent trebuie ca procesul in curs sa fie intai oprit dupa care se poate 
porni un nou proces. 
 

21. Butonul pentru pornirea dialogului “Umiditate Finala” 
 

Pentru reglarea umiditatii finale a produsului se apasa pe acest buton si valoarea se 
modifica din dialogul care apare pe ecran. Modificarea se confirma prin apasarea butonului 
“OK”. Daca nu se doreste ca modificarea sa fie aplicata se apasa pe “Cancel”. Modificarea 
valorii se face prin apasarea pe sagetilor astfel: pentru modificarea unitatilor se apasa pe 
sagetile apropiate de valoarea afisata iar pentru modificarea zecimalelor se apasa pe sagetile 
mai departate. (Fig 12) 

 

 
Fig 12 

Dialogul pentru reglarea umiditatii finale 
 

22. Logo-ul producatorului utilajului 
 

23. Data si ora curenta a sistemului 
 

24. Butoane pentru afisarea dialogurilor pentru configurarea sistemului si a utilajului. 
 

25. Butonul pentru pornirea si oprirea procesului 
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Pentru pornirea si oprirea procesului se apasa acest buton. Interfata cu utilizatorul 
trebuie sa fie deblocata (Fig 1 – 1). 

In cazul in care exista avarii ale sistemului, acest buton isi va chimba culoarea in gri cu 
textul “WAIT”. In acest punct procesul de uscare este suspendat. La disparitia starii de avarie 
procesul va continua si culoare butonului va reveni la starea anterioara avariei. 

Procesul poate fi pornit sau oprit in caz de avarie da va rula numai dupa ce avaria a 
fost rezolvata. 

 
26. Butoane pentru pornirea dialogurilor pentru:  

- Creearea sau modificare unei retete 
- Vizualizarea datelor inregistrate 
- Modificarea modului de comanda a elementelor de executie 

 
27. Timpul cat procesul a rulat 
28. Versiunea programului 
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Retete si produse 
 
In ecranul de “Retete si Produse” se pot vizualiza, creea, importa si modifica 
programele de uscare. 

Fiecare program are urmatorii parametri: 
1. Recipe ID – este un numar unic pentru stocarea programului in baza de date. 
2. Recipe Name – este numele retetei 
3. Steps – reprezinta numarul de pasi ai retetei 
4. Water Content – continutul de umiditate ins tare proaspata a produsului 
5. Product Type – tipul produsului (grupa de masura a umiditatii lemnului) 
6. Control Type – modul de control al procesului 
7. Total Time – suma timpilor tuturor pasilor din reteta 
 
Un program este compus din mai multi pasi care se executa succesiv in timpul 

procesului de deshidratare. Pasii sunt de 5 tipuri si comportamentul procesului este in 
concordanta cu acest tip. Fiecare pas are cativa parametri explicati in continuare. 

 

 
 

Ecranul cu programe 

Parametri pasilor 
1. Step – reprezinta indexul pasului. Pasii sunt executati in timpul procesului de 

deshidratare in ordine de la cel mai mare la cel mai mic: 1, 2, 3 ... n. Pasii de 
uscare se pot intoarce inapoi in functie de valoarea umiditatii curente, de aceea 
acesti pasi trebuiesc pusi consecutivi si valorile “Percent” ale acestora sa fie 
crescatoare concomitent cu ordinea pasilor in reteta. Daca un pas de egalizare 
constata cresterea umiditatii produselor, acesta se poate intoarce inapoi un pas 
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numai daca pasul anterior este pas care are parametrul “Time” egal cu zero. Mai 
general pasii se pot intoarce inapoi in functie de parametrul actual masurat numai 
daca pasul anterior este pas cu “Time” egal cu zero. 

2. Phase – reprezinta tipul pasului. Tipurile de pasi si comportamentul procesului in 
functie de acestia sunt enumerate mai jos. 

3. Percent – este procentul de umiditate care determina incheierea unui pas. Pasul 
poate fi terminat prin atingerea acestui parametru sau prin scurgerea timpului 
pasului daca timpul este mai mare ca zero (vezi 9). Acest parametru este valabil 
numai pentru sistemele dotate cu sistem de cantarire sau masurare a umiditatii 
produselor. 

4. Temperature – este temperatura care va fi mentinuta in incinta dupa atingerea 
acesteia. Temperatura este atinsa treptat prin calculul temperaturii programate in 
concordanta cu gradientul (vezi 5). 

5. Gradient – este gradientul de incalzire sau racire aplicat in calculul temperaturii 
programate. 

6. X_UGL – este umiditatea care va fi mentinuta in incinta in cazul in care X_Auto 
este dezactivat (vezi 7). Pentru uscarea cherestelei acesta este EMC programat 
pentru pasul curent. 

7. X_Auto – daca acest parametru este activat, atunci X_UGL este ignorat si 
procesul de desfasoara dupa o umiditate calculata de catre algoritmul Auto dryX 
TM

. Pentru uscarea cherestelei nu este recomandata utilizarea acestui mod. 
8. Fan Speed – este turatia (procentuala) a ventilatorului. Viteza este mentinuta pe 

toata perioada pasului, indiferent de sensul de vehiculare al aerului. 
9. Time – reprezinta timpul de executie al fazei. Pentru sistemele care nu sunt dotate 

cu sisteme de cantarire sau estimare a umiditatii produselor procesul se 
desfasoara numai dupa acest timp.  
Fazele care au acest timp egal cu zero se vor desfasura dupa parametrul 
“Percent”. O faza cu timpul diferit de zero se poate intoarce inapoi intr-o faza 
imediat anterioara daca aceea are parametrul “Time” egal cu zero. O faza cu 
parametrul “Time” egal cu zero se poate intoarce inapoi in functie de 
parametrul “Percent” numai intr-o faza anterioara cu parametrul “Time” egal 
cu zero. 

Tipurile de faze 
1. Incalzire - HEATING 

In timpul pasilor de incalzire clapetele sunt tinute inchise (cu exceptia cazurilor de 
avarie) pentru a ajuta la transferul optim al caldurii catre produse. In aceasta faza 
atmosfera este saturata sau are un continut de umiditate ridicat care impiedica 
evaporarea umiditatii de pe suprafata produselor. Acest pas se foloseste de regula la 
inceputul proceselor pentru incalzirea produselor. 
 

2. Conditionare - CONDITIONING 
Faza de conditionare de foloseste in cazul produselor cu o sensibilitate crescuta la 
deshidratari rapide (lemnul). Pe parcursul acestei faze este mentinuta in interior o 
temperatura si o umiditate care asigura umezirea intregii mase de material supus 
deshidratarii. In general aceasta faza este utilizata in cazul lemnului. Daca Auto dryX 
TM

 este activ, parametrul mentinut la un procent egal cu valoarea din Parametri de 
Sistem, tab “Auto X”. 
  

3. Deshidratare - DRYING 
In timpul pasului de deshidratare in incinta este mentinuta o temperatura si o 
umiditate care asigura o viteza optima de deshidratare a produselor. In acest pas 
poate fi utilizata optiunea Auto dryX 

TM
 care calculeaza automat continutul de 

umiditate din aer pentru optimizarea procesului. In cazul in care se doreste 
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dezactivarea acestui algoritm, programul va mentine in incinta parametrul X_UGL 
configurat in reteta. 
 

4. Egalizare - EQUALISATION 
Aceasta faza este de regula utilizata pentru formarea de cruste la suprafata 
produsului prin incalzire excesiva la o umiditate mica. Acest proces ajuta la pastrarea 
unor anumite tipuri de produse un timp mai lung. Daca Auto dryX 

TM
 este activ, 

parametrul mentinut va fi mai mare dar apropiat de umiditatea aerului atmosferic la 
un procent egal cu valoarea din Parametri de Sistem, tab “Auto X”. 
 

5. Racire - COOLING 
Pe durata acestui pas incalzirea este de regula oprita si racirea este controlata 
exclusiv prin deschiderea clapetelor. In cazul racirii prea accelerate incalzirea poate fi 
ocazional pornita pentru a mentine gradientl de temperatura programat. 

 

Tipurile de produse 
In cadrul retetei este definit tipul produsului. Acest parametru este utilizat de catre 

sistemul automat de calcul in cazul utilizarii algoritmului Auto dryX 
TM

 sau de sistemul de 
masura pentru stabilirea grupei de masurare a lemnului.  

Tipul produsului poate fi:  
- Wood Gr. 1 
- Wood Gr. 2 
- Wood Gr. 3 
- Fruit (X) 
- Vegetable (X) 

 
Pentru corectitudinea masurarii umiditatii lemnului, tipul produsului va fi selectat 

astfel: 
Wood Gr. 1 Wood Gr. 2 Wood Gr. 3 

Brad 
Castan 
Mahon 
Molid 
Plop 
Stejar 

Arin 
Carpen 
Dud 
Fag 
Mesteacan 
Nuc 
Salcam 
Salcie 

Tei 
Frasin 
Cires 
Paltin 

Pentru alte specii de lemn va rugam sa luati legatura cu fabricantul sistemului de 
masura. 

Tipul de control al procesului 
Acest parametru informeaza sistemul de control al temperaturii ce parametru este 

luat in calcul pentru reglarea temperaturii. Pentru produsele sensibile la temperaturi ridicate 
tipul controlulul va fi “Product Temperature” si temperatura estimata a produselor va fi luata in 
calcul la reglarea temperaturii. Restul produselor pot fi deshidratate cu parametrul “Air 
Temperature”. 
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Operatii cu retete 

Incarcarea unei retete 
In general o reteta este incarcata automat cand este pornit ecranul cu retete, fie la 

schimbarea acesteia. Butonul “Load” poate fi apasat pentru reincarcarea retetei, dar in 
general acest lucru nu este necesar. 

Pentru navigarea rapida cu ajutorul mouse-ului prin retete, se poate folosi si rotita 
“scroll”. 

Program nou 
Pentru creearea unui nou program nou se va introduce numele programului in casuta 

“Name” din partea de jos a ecranului, grupul “New Recipe”, tipul produsului “Product Type”, 
modul de control al procesului “Control Type” si se apasa butonul “Create Recipe”. Optional 
de poate alege un sablon “Template” cu pasii predefiniti. 

Tabelul va fi golit (daca exitau date inacesta) si se pot adauga pasi. 
Pentru adaugarea unui nou pas se apasa pe unul dintre butoanele din grupul “Add 

Step” asftel: pentru Incalzire se apasa “Heating”, pentru Conditionare se apasa 
“Conditioning”, pentru Deshdiratare de apasa “Dehydration”, pentru Egalizare se apasa 
“Equalisation” iar pentru Racire se apasa “Cooling”. Dupa introducerea unui pas, focus-ul se 
muta automat pe butonul aferent pasului urmator pentru a facilita introducerea rapida din 
tastatura. 

Salvarea unei retete 
Butonul “Save” isi schimba culoarea in rosu cand o reteta sau modificare nu este 

salvata. Dupa creearea unei retete, aceasta trebuie salvata. In cazul in care se incearca 
creearea unei retete noi sau schimbarea retetei curente si modificarile nu au fost salvate, pe 
ecran apare un mesaj care ne informeaza despre acest lucru si ne intreaba daca dorim 
salvarea acestora. Salvarea se poate face si prin apasarea tastelor CTRL + S cand focusul 
este in tabel sau ALT + S cand focusul este in alta parte pe ecran. 

Copierea unei retete 
Cand este apasat butonul “Copy” pe ecran apare un dialog care ne cere un nou 

nume pentru reteta copiata. In cazul in care numele deja exita in baza de date copierea va fi 
anulata. Pentru orice copiere, redenumire sau retata noua, numele trebuie sa fie unic. 

Redenumirea unei retete 
Daca se doreste schimbarea numelui unei retete se apasa butonul “Rename”. Pe 

ecran apare un dialog care ne cere un nou nume pentru reteta. In cazul in care numele deja 
exita in baza de date redenumirea va fi anulata. Pentru orice copiere, redenumire sau retata 
noua, numele trebuie sa fie unic. 

Stergerea unei retete 
Pentru stergerea unei retete, se selecteaza acea reteta si se apasa butonul “Delete”. 

Un dialog ne va intreba daca dorim stergerea retetei curente. Pentru confirmare apasati “Yes” 
iar pentur anulare apasati “No”. 

Schimbarea unei valori din tabel 
Pentru schimbarea unei valori din tabel se apasa dublu click sau click dretpata si 

“Edit Value” din meniul aparut pe valoarea in cauza. Pe ecran va aparea un dialog cu ajutorul 
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caruia se pot modifica valorile. De asemenea se poate selecta valoarea si apasa butonul 
“Edit” din partea dreapta a tabelului. 

Utilizarea unei retete 
Daca dupa modificarile aduse sau selectarea unei retete se doreste folosirea 

acesteia in procesul de deshidratare, se apasa “Use Recipe” sireteta va fi automat incarcata 
in proces si fereastra cu retete va fi inchisa. 

 

ATENTIE: Daca se apasa “Use Recipe” cand un proces este 
pornit, acea reteta va fi incarcata in proces. Procesul va ramane la 
acelasi pas si va continua cu noii parametri. Acest luru este util cand se 
doreste modificarea unor parametri ai retetei curente in timpul rularii 
procesului. Nu incarcati retete cu numar diferit de pasi deoarece poate 
duce la un comportament imprevizibil al programului. 

Importul de retete 
Programul dispune de o interfata pentru a putea importa retete din baze de date 

compatibile (creeate cu acest software).  
Pentru importarea de retete se apasa pe butonul “Import”. In ecranul care apare se 

selecteaza baza de date sursa cu ajutorul dialogului deschis prin apasarea butonului 
“Browse” apoi se selecteaza retetele care se doresc a fi importate si se apasa butonul “Import 
All Selected”.  

Retetele vor fi automat redenumite prin adaugarea dupa numele retetei importate a 
cuvantului “imported at:” si a datei si orei operatiunii pentru a asigura unicitatea numelor din 
baza de date si a se evita suprascrierea unei retete existente.  

Dupa ce operatiunea a fost executata se inchide dialogul de import. 
Dupa import, utilizatorul va putea sa redenumieasca reteta. 
 
 

Operatii cu pasi 
 
Prin apasarea click dreapta pe tabel va fi afisat un meniu cu aceleasi functii cu ale 

butoanelor din dreapta tabelului. 

Mutarea unui pas 
Ordinea pasilor poate fi schimbata. Pentru ridicarea sau coborarea unui pas se 

selecteaza pasul si cu ajutorul butoanelor din dreapta tabelului, acesta poate fi mutat oriunde 
in tabel. Dupa mutare, pasii sunt renumerotati automat. 

Pasii pot fi mutati in sus, jos, la capat sus sau la capat jos.  

Stergerea unui pas 
Pentru stergerea unui pas, se selecteaza acel pas si se apasa butonul “Delete” din 

dreapta tabelului. Un dialog ne va intreba daca dorim stergerea pasului respectiv. Pentru 
confirmare apasati “Yes” iar pentur anulare apasati “No”. 

Adaugarea unui pas 
In orice moment, daca exista o reteta incarcata in tabel, poate fi adaugat un pas prin 

apasarea butoanelor din grupul “Add Step”. 
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Parametri de sistem 
 

Ecranul cu parametri de sistem este impartit in mai multe categorii in functie de influenta 
acestora asupra diferitelor elemente. 

Fiecare parametru este explicat in detaliu in program. S-a ales aceasta solutie deoarece 
de-a lungul timpului vor fi adaugati diversi parametri si este dificla explicarea acestora aici. 

Pentru a accesa explicatiile fiecarui parametru, trebuie sa puneti cursorul mouse-ului 
deasupra numelui acestuia. 
 

 
 

Algoritmul Auto dryX 
 
Algoritmul pentru cautarea automata a umiditatii de echilibru are parametri in rubrica 

“Auto X” din ecranul cu Parametri de Sistem. Fiecare parametru este explicat in cadrul 
programului. 
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Calibrarea senzorilor 
Utilizatorul nu trebuie in mod normal sa modifice aceste valori. 
Pentru calibrarea senzorilor se folosesc datele afisate de catre senzorul montat pe 

incinta si datele afisate in program. Se presupune ca datele afisate de catre senzor sunt cele 
reale. Butoanele “High Read” modifica valoarea respectiva in asa fel incat ambele offseturi sa 
fie egale pentru anumite cazuri speciale cand este necesara o calibrare. 
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Elemente de executie 
Software-ul comanda prin intermediul intefetei hardware 4 tipuri de elemente de 

executie: ventilatoare, incalzire, clapete si umidificare. In cazul deshidratarii produselor horti-
viticole, sistemul de umidificare nu este instalat, acesta fiind necesar doar in cazul 
uscatoarelor pentru cherestea. 
 

Ventilatoarele 
Ventilatoarele indiferent de faza urmeaza un ciclu FATA – PAUZA - SPATE – 

PAUZA - FATA samd. La pornire ventilatoarele sunt in PAUZA un timp egal cu parametrul de 
sistem aferent “tFanPause”. Dupa PAUZA acestea se rotesc pe sensul de FATA un timp 
egal cu “tFanFWD” dupa care se opresc un timp de “tFanPause” si pornesc pe sensul 
SPATE un timp de “tFanREV” dupa care se opresc un timp de “tFanPause” si ciclul se reia. 
Ventilatoarele functioneaza de la inceputul pana la sfarsitul ciclului de uscare. Functionarea 
ventilatoarelor poate conditiona comportamentul incalzirii sau al clapetelor (vezi Parametri de 
Sistem). 

 

 

Incalzirea 
Elementul de incalzire este comandat de un regulator PID care regleaza temperatura. 

Temperatura aleasa pentru a fi reglata poate fi a aerului sau temperatura estimata a 
produselor, acest mod fiind selectat in cadrul retetei. Comportamentul regulatorului este 
influentat de parametri de sistem din rubrica “Incalzire”. 

 
 

ATENTIE: Valorile PID afisate in ecranul principal nu reprezinta 
pozitia elementului hardware. 
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Clapetele 
Clapetele au rolul evacuarii aerului umed, admisia de aer proaspat si de racire. 
Clapetele sunt comandate de catre un regulator PID care regleaza continutul de 

umiditate din aer. In functie de modul de lucru comportamentul acestora poate fi influentat de 
parametri de sistem din rubrica “Clapete”, “Auto X” si a parametrului “X_UGL” din reteta. 

 

 

Umidificare 
Acest element este prezent doar in cazul uscatoarelor de cherestea. 
Functionarea umidificarii este conditionata de functionarea ventilatoarelor, stropirea fiind 

oprita cand ventilatoarele nu sunt in functiune pentru a evita inundarea utilajului. 
Umidificarea porneste cand umiditatea aerului este mai mica decat umiditatea 

programata minus histerezisul de pornire si se opreste cand umiditatea aerului atinge sau 
este mai mare decat aceeasi valoare. 
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Alarme 
Programul dispune de posibilitatea transmisie de alarme prin email. Dotarea instalatiei 

cu internet este necesara pentru functionarea acestui sistem. Configurarea alarmelor se face 
din tab-ul Alarme din Parametri de Sistem. 

Pot fi definite pana la 3 adrese de email catre care se vor trimite alertele, fiecare putand 
fi activata sau dezactivata independent. 
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Configurare utilaj 
In cadrul acestui ecran se modifica datele privind adresa modulului hardware, porturile de 
comunicatie, viteza de comunicatie, numele aplicatiei afisat in taskbar si pe ecran, viteza de 
refresh a interfetei grafice, samd. 

 
 

Configurare proces 
Din acest ecran se poate modifica pasul in timpul rularii unui proces sau tipul procesului 

(test sau Real) pentru efectuarea de probe tehnologice. 
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Vizualizarea procesului 
 

In timpul desfasurarii unui proces de deshidratare, aplicatia salveaza parametri intr-o 
baza de date tip Access. Pentru vizualizarea acestora trebuie pornita aplicatia DBView prin 
apasarea butonului “Date Inregistrate”.  

Pentru vizualizarea unui proces se selecteaza baza de date din lista “DataBase” si se 
apasa “Refresh” (daca nu este selectata optiunea din Settings care asigura incarcarea 
automata). Programul va selecta in mod automat vizualizarea intre cea mai veche si cea ma i 
noua inregistrare. Pentru vizualizarea altui interval orar sau date, se poate selecta o alta data 
sau ora de cand (“From”) si pana cand (“To”) este afisat graficul. In general procesele de 
deshidratare a fructelor si legumelor se incadreaza pe parcursul unei zile, deci vizualizarea in 
detaliu se poate face prin selectarea cu mouse-ul a zonei de interes, lucru care va duce la 
marirea acesteia. 

Pentru resetarea graficului se apasa pe “Reset Zoom”. 
Parametri afisati, colorile si afisarea acestora se vor selecta din dreapta graficului. 

Prin apasarea CLICK DREAPTA pe unul dintre butoanele “Set” se va salva starea 
parametrilor. Daca se apasa CLICK STANGA vor fi incarcati pentru afisare parametri cum au 
fost salvati anterior. 

Pentru tiparirea graficului se apasa pe butonul “Print”, tiparirea fiind similara cu orice 
alt proces din Windows. 

Pentru exportarea datelor in format HTML sau Excell se apasa butonul “Export” si se 
urmeaza instructiunile. 
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Monitorizarea de la distanta 
 

Sistemul dispune de un server cu ajutorul caruia se pot monitoriza parametrii de 
functionare compatibil cu orice dispozitiv care beneficiaza de un browser. 

Pentru ca acest sistem sa functioneze, mediul in care este montat trebuie sa dispuna 
de urmatoarele facilitati: 

- Retea locala LAN daca se doreste monitorizarea locala 
- Internet daca se doreste monitorizare din afara locatiei si suplimentar fie adresa de IP 

fixa fie un router care sa poata oferi DNZ sau tehnologii similare pentru conectarea cu 
calculatorul pe care ruloeaza serverul 

 
Pentru configurarea sistemului utilizatorul va trebui sa apeleze la personal specializat in 

configurarea retelelor de calculatoare sau la producatorul utilajului. 
 
Utilajul mai poate fi monitorizat si controlat cu ajutorul programelor de tip remote desktop. 
 

 
Afisarea pe desktop a informatiilor 

 

 
Afisarea pe dispozitive mobile a informatiilor 
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CONTRACT DE ACORDARE A LICENTEI 

UTILIZATORILOR FINALI AI  

SOFTWARE-ULUI 

Software pentru conducerea procesului de uscare a cherestelei si 
pentru deshidratarea fructelor, legumelor si plantelor 
medicinale 

VA RUGAM SA CITITI ACEST DOCUMENT CU ATENTIE INAINTEDE 
INSTALAREA SAU FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI. ACEST 
CONTRACT LICENTIAZA FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI DE 
CATRE DUMNEAVOASTRA, CLIENTUL, SI CONTINE 
RENUNTARI EXPLICITE LA GARANTIE SI 
RESPONSABILITATE. 

Contractul de licenta pentru Software-ul “USCATOR” pentru utilizatori finali (Contractul) este 
un contract juridic intre Dumneavoastra, in mod individual, sau daca sunteti reprezentant 
autorizat pentru achizitia Software-ului in numele Companiei Dumneavoastre sau in numele 
unei alte organizatii, intre persona juridica in numele careia actionati (“Dumneavoastra”) si 
S.C. Blue Spark Systems S.R.L., CUI RO24463819, J40/15560/2008 cu sediul social in Str. 
Sold. Ene Modoran 9, Sector 5, Bucuresti, Romania, tel.: (+40)760.990.888 (in continuare 
denumite impreuna “Partile”, “BSS” si separat “Partea”). In ceea ce priveste licentierea si 
distribuirea Software-ului (asa cum se defineste mai jos) BSS este un licentiat de Microsoft sa 
produca, sa vanda si sa distribuie produse software dezvoltate in interiorul companiei conform 
licentei acordate. 

PROCEDURA DE ACCEPTARE  
PRIN INDICAREA ACCEPTARII PRIN INSTALAREA, ACTIVAREA SAUFOLOSIREA 
SOFTWARE-ULUI, SUNTETI DE ACORD SA RESPECTATI CONDITIILE ACESTUI 
CONTRACT. DACA AVETI  
INTREBARI SAU NELAMURIRI CU PRIVIRE LA TERMENII ACESTUI CONTRACT, VA  
RUGAM SA CONTACTATI BSS LA automatizariindustriale@gmail.com sau tel.: 
(+40)760.990.888.  

PROCEDURA DE RESPINGERE 
DACA NU SUNTETI DE ACORD CUTERMENII SI CONDITIILE ACESTUI CONTRACT,NU 
AVETI DREPTUL DE A FOLOSI ACEST PROGRAM SI TREBUIE SA-L INAPOIATI LA BSS 
SAU SA-L DEZACTIVATI. DACA ATI CUMPARATUN PRODUS BSS IMPREUNA CU 
DISPOZITIVE HARDWARE, RETURNATI IMEDIAT PRODUSELE, SOFTWARE-UL SI 
ACCESORIILE SALE (INCLUZAND DOCUMENTATIA SI AMBALAJUL) LA BSS SAU LA 
DISTRIBUITORUL AUTORIZAT AL BSS DE LA CARE ATI OBTINUT PRODUSELE, 
SOFTWARE-UL SI ACCESORIILE SALE. TERMENUL DE RETURNARE AL PRODUSELOR 
ESTE DE MAXIM 5 ZILE DE LA OBTINEREA PRODUSELOR. 
ACEST CONTRACT NU VA AFECTEAZA DREPTURILE IMPERATIVE RECUNOSCUTE DE 
LEGE, IN MASURA IN CARE AVETI ASEMENEA DREPTURI IMPERATIVE 
RECUNOSCUTE DE LEGE. 



SC. Blue Spark Systems SRL. 
Str. Sold. Ene Modoran 9 
Sector 5, Bucuresti 
www.automatizari-utilaje.ro 

CIF: RO24463819 
Nr. Com: J40/15560/2008 
RO29 INGB 0000 9999 0298 1199 
RO25 TREZ 7055 069X XX00 6292 
 

Tel:  +40721.396.675 
+40760.990.888 

eMail: 
automatizariindustriale@gmail.com 

 

27 

 
 
 
 

1.  Definitii 
„Utilizatori autorizati” inseamna angajatii, consultantii sau contractorii independenti ai 
Dumneavoastra sau orice alta persoana pe care o autorizati sa foloseasca sau la dispozitia 
careia puneti Software-ul sau Produsul pe care este instalat Software-ul in conformitate cu 
termenii acestui Contract.  
„Software-ul USCATOR Desktop” inseamna software-ul pentru un calculator desktop pe care 
ruleaza sistemul de operare Windows cu licenta achizitionata separat de dumneavoastra sau 
in cazul in care sistemul este livrat cu calculator, licenta instalata pe acest dispozitiv, 
proprietate BSS, fara a tine cont de forma sau mediul prin care va este furnizat, acest 
program putand fi folosit pentru controlul dispozitivelor hardware furnizate de BSS pentru 
uscarea cherestelei sau deshidratarea fructelor, legumelor si plantelor medicinale. 
„Software-ul ERP Server” inseamna software-ul de tip server proprietatea BSS, care este 
proiectat pentru a integra si furniza o conexiune prin HTTP intre dispozitivele mobile sau 
aplicatiile customizate si „Software-ul USCATOR Desktop” in vederea monitorizarii sau 
integrarii utilajului controlat de software in sisteme tip ERP. Acest contract se refera si la 
licentierea unei copii de ERP Server strict pentru utilizarea impreuna cu Software-ul 
USCATOR. 
„Dispozitivele Hardware” inseamna dispozitivele si modulele electronice a caror functionare 
este controlata de Software-ul USCATOR.  
„Documentatia” inseamna: „Manualul de utilizare al software-ului USCATOR” si orice alta 
documentatie standard pentru consumatori finali furnizata de BSS in legatura cu un Produs 
BSS si/sau tip si versiune de Program. Aceasta documentatie este furnizata in format 
electronic la cerere sau poate fi descarcata de pe site-ul BSS www.uscatoarecherestea.ro 
sau www.uscatoare-fructe.ro, iar daca nu aveti acces la acest website prin contactarea BSS 
la automatizariindustriale@gmail.com sau telefonic la tel.: (+40)760.990.888. 
„Software” inseamna produsul/produsele  software-ul proprietatea BSS furnizate 
Dumneavoastra pentru folosirea impreuna cu Dispozitivele Hardware,  incluzand orice 
software BSS si produse proprietatea BSS: software, firmware, interfete, continut si alte date 
initial introduse in produsule furnizate sau care sunt transmise sau altminteri facute 
disponibile Dumneavoastra de catre BSS pentru a fi folosite pe utilajul de uscare / 
desdhiratare. Termenul Software include toate produsele software si datele indiferent de 
forma in care va sunt furnizate sau de forma in care le folositi ulterior; cu toate acestea, cu 
exceptia cazului in care BSS prevede altfel in scris, termenul Software nu va include software 
al vreunui tert, indiferent daca Software-ul Tertului insoteste, este furnizat sau opereaza in 
legatura cu software-ul si/sau orice portiune a Solutiei BSS sau Dispozitive Hardware al unei 
parti terte. Folosirea unor asemenea produse Program va fi guvernata si se va afla sub 
incidenta acordului Dumneavoastra cu termenii licentelor sofware separate ale acestor 
produse. Pentru o mai mare siguranta, aceste licente sofware separate nu vor impune in nici 
un caz obligatii aditionale sau obligatii in contradictie cu conditiile acestui Contract, asupra 
BSS. 
„Serviciu” inseamna orice serviciu BSS furnizat Dumneavoastra in legatura cu Solutia 
USCATOR, incluzand, fara a se limita la, orice serviciu BSS, cum ar fi servicii pentru care 
faceti abonament, si orice serviciu BSS nou, sau modificare a unui serviciu BSS existent 
furnizat de BSS sau pus la dispozitia Dumneavoastra din cand in cand.  
„Produs Hardware al unei parti terte” inseamna aparatul/-le, dispozitivele sau structurile 
fabricate sau distribuite de o terta parte care a fost autorizata decatre BSS sa doteze 
asemenea produse cu Software-ul.  
„Programal unei Parti terte” inseamna aplicatiile sofware proprietate a unei parti terte insa nu 
va include programe licentiate de catre BSS de la un tert pentru a fi incorporate intr-un produs 
Software al BSS si pentru a fi distribuit ca parte integranta a unui produs Program al BSS sub 
brand-ulBSS. In ciuda celor de mai sus, orice software Microsoft furnizat Dumneavoastra ca 
parte integranta din Software-ul BSS pentru a fi folosit pe un Produs Hardware al unei parti 
terte este considerat Software-ul unei terte parti a carui licenta va fi acordata sub incidenta 
unui contract separat de catre producatorul sau distribuitorul Produsului Hardware al unei 
parti terte. 
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2. Licentierea 
Pentru obtinerea unui cod de licenta valid trebuie sa contactati producatorul sistemului. 
Introducerea codului de licenta: 

1. Porniti programul; 

2. Selectati un program de uscare; 

3. Apasati pe butonul START pentru a porni procesul; 

4. Va fi afisat un mesaj de eroare. Apasati butonul “Retry”; 

5. Trimiteti producatorului codul afisat in casuta gri; 

6. Introduceti in casuta alba codul pe care producatorul vi l-a furnizat; 

7. Apasati butonul “OK”; 

8. Daca codul este corect va aparea un mesaj de confirmare “Cod OK”. 

Date de contact pentru obtinerea licentei: 
SC. Blue Spark Systems SRL. 

Bucuresti, Romania 
www.automatizari-utilaje.ro 

automatizariindustriale@gmail.com 
(+40)760990888 

3. Dreptul de a utiliza Software-ul 
Scopul principal al acestui Contract este acela de a va acorda licenta de a folosi Software-ul, 
aceasta licenta fiind prevazuta in clauzele de mai jos. Licenta Dumneavoastra de a utiliza 
Software-ul este conditionata de plata tuturor preturilor licentelor datorate in conformitate cu  
prezentul inscris catre BSS si de acceptarea Dumneavoastra a termenilor si conditiilor din 
prezentul document. Daca pretul lunar sau periodic sau costurile asociate cu utilizarea de 
catre Dumneavoastra a Solutiei BSS nu sunt platite la termen, acest lucru va constitui o 
incalcare a acestei licente indreptatind BSS sa rezilieze licenta Dumneavoastra de utilizare a 
Software-ului in conformitate cu clauzele prezentului Contract. Pentru a evita neintelegerile, 
acest Contract nu reprezinta vanzarea Software-ului si/sau a copiilor acestuia. Utilizarea 
Software-ului este permisa numai dupa achizitionarea unei licente prin achitarea integrala a 
sumelor facturate. Utilizarea in modul “Demo” este permisa numai pentru o perioada de 30 de 
zile de la instalare. 

4. Sistemele computerului Dumneavoastra 
Cu exceptia cazului in care Partile stipuleaza in mod expres in Contract, Dumneavoastra veti 
fi in exclusivitate raspunzator pentru selectia, implementarea, interoperabilitatea si 
performanta echipamentului, software-ului si echipamentelor si serviciilor de telecomunicatie 
ale oricarei si a tuturor tertelor parti (incluzand fara a se limita la, conexiunea la Internet si 
daca este aplicabil, Produsul/-le Hardware si/sau accesul autorizat la reteaua locala) folosite 
in legatura cu Solutiile BSS. Sunteti responsabil pentru a va asigura ca sistemul computerului 
cu care alegeti sa operati Solutia BSS intruneste cerintele minime ale BSS, incluzand fara a 
se limita la, viteza de procesare, memoria, sistemul de operare si disponibilitatea accesului la 
Internet dedicat necesar pentru Solutia BSS specifica pe care o aveti, asa cum se prevede in 
Documentatie. 

5. Suportul tehnic 
BSS nu isi asuma nici o responsabilitate pentru selectarea, achizitia, implementarea, 
performanta sau neperformanta oricarei portiuni din infrastructura Dumneavoastra de date si 
a sistemului de calcul utilizat incluzand dar fara a se limita la, selectia, acuratetea sau 
fiabilitatea software-ului sau programelor software instalate sau pentru semnaturi de 
incredere, chei publice, certificate ale tertilor sau servicii aferente folosite in legatura cu 
structura de date si criptografie. BSS nu este reponsabil pentru autenticitatea nici unei 
semnaturi de incredere, sau pentru nici un act sau omisiune a vreunei persoane care certifica 
identitatea altor persoane in infrastructura de criptografie (incluzand orice persoana 
autentificata sub web trust model) sau vreunei autoritati de certificare. Trebuie sa va asigurati 
ca implementarea Dumneavoastra, incluzand orice actualizari sau imbunatatiri aduse 
infrastructurii, indeplineste standardele BSS pentru interoperabilitate si compatibilitate 
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descrise in documentatia relevanta si ca utilizarea de catre Dumneavoastra a Software-ului 
se conformeaza Documentatiei aplicabile versiunii respective a Software-ului. De asemenea 
sunteti responsabil pentru a va asigura ca sunteti in conformitate cu orice termeni si conditii, 
reguli si regulamente cu privire la utilizarea de catreDumneavoastra a infrastructurii de date si 
criptografie aplicabile, certificatelor, cheilor publice, sau a oricaror altor servicii sau programe 
pe care le puteti folosi in legatura cu implementarea Dumneavoastra particularizata. Fara a 
contrazice orice alte prevederi din prezentul Contract, cu exceptia celor prevazute in garantia 
pentru Software descrisa mai jos, sau daca nu se prevede altfel de catre legislatia in vigoare, 
BSS nu poate fi raspunzator pentru modul de functionare a altor produse software produse de 
terti si/sau pentru programele Software de instalare aplicabile care pot fi furnizate ca parte din 
Software, si in mod special, BSS NU ESTE RASPUNZATOR PENTRU NICI O SITUATIE 
DECURGAND SAU IN LEGATURA CU IMPLEMENTARILE DUMNEAVOASTRA A 
INFRASTRUCTURII. 

6. Utilizarea Solutiei BSS 
Sunteti responsabil pentru toate activitatile cu privire la Solutia BSS intreprinse de catre 
Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra autorizati si va veti asigura ca:  
(a) Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastraautorizati vor folosi Solutia BSS si orice 
portiuni ale acesteia numai in conformitate cu acest Contract si cu Documentatia adecvata 
Solutiei BSS sau portiunii respective;  
(b) Dumneavoastra aveti dreptul si autoritateasa incheiati acest Contract, in nume propriu sau 
in numele unei companii sau persoane juridice, si sunteti major;  
(c) Orice informatie care este furnizata catre BSS in baza acestui Contract este adevarata, 
corecta, actuala si completa;  
(d) Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra autorizati, dupa ce vor intreprinde 
investigatiile pe care o persoana rezonabila in pozitia Dumneavoastra sau a utilizatorilor 
Dumneavoastra le-ar face, nu vor folosi sau permite in mod deliberat altora sa foloseasca 
Solutia BSS sau portiuni ale acesteia separat sau impreuna cu alte programe sau date, intr-o 
maniera in care, in opinia rezonabila a BSS, interfereaza cu, degradeaza sau afecteaza 
negativ orice software, system, retea sau date folosite de catre orice persoana inclusiv BSS 
sau oricare dintre clientii, produsele sau serviciile lor respective, si veti inceta imediat orice 
asemenea activitate ca urmare a notificarii celor de mai sus de catre BSS;  
(e) Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra autorizati vor utiliza Solutia BSS strict in 
aplicatii pentru care a fost licentiata, adica: uscarea cherestelei, deshidratarea fructelor, 
legumelor si plantelor medicinale; 
(f) Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra autorizati nu vor folosi Solutia BSS sau 
oricare dintre portiunile acesteia pentru a comite sau a incerca sa comita o infractiune sau sa 
faciliteze comiterea unei infractiunisau altor acte ilegale sau generatoare de prejudicii.  
(g) Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra autorizati nu vor vinde sau transfera sau 
incerca sa vanda sau sa transfere, software-ul sau parti ale acestuia, sau drepturile 
Dumneavoastra de a folosi Serviciile sau parti ale acestora, si nu vor opera un birou de 
servicii sau vreun Serviciu echivalent prin imprumutarea Software-ului altor persoane si nu il 
vor folosi impreuna cu alte Dispozitive Hardware, fara acordul expres si prealabil in scris al 
BSS; 
(h) Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra autorizati veti coopera cu BSS si veti furniza 
informatiile cerute de BSS pentru investigarea sau determinarea posibilitatii vreunei incalcari 
a Clauzei 5 sau a oricarei alte prevederi a acestui Contract, si veti furniza BSS accesul in 
sediul si la computerele Dumneavoastra, acolo unde Produsele, Serviciile sau Programele 
Software BSS sunt sau au fost folosite.Prin prezentul Dumneavoastra autorizati BSS prin 
prezentul inscris sa coopereze cu: (1) autoritatile judiciare in investigarea infractiunilor 
suspectate; (2) terti care incalcari ale acestui Contract; si(3) administratorii de sistem ai 
furnizorilor de servicii de Internet, de retele sau facilitati de calcul invederea aplicarii acestui 
Contract. Asemenea colaborari pot include furnizarea de catre BSS a numelor de utilizator ale 
Dumneavoastra sau ale utilizatorilor Dumneavoastra, a adreselor IP sau a altor informatii de 
identificare. 
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7. Licenta de Software si Documentatie 
Sub incidenta termenilor si conditiilor din prezentul document, acest Contract va acorda o 
licenta personala revocabila, ne-exclusiva, netransferabila de instalare si folosire a unei copii 
a software-ului impreuna cu Dispozitivele Hardware si a unei copii a Software-ului USCATOR 
Desktop pe un singur computer numai in legatura cu folosirea de catre Dumneavoastra a unui 
singur Produs Hardware. Nu puteti folosi sau permite sa se foloseasca Software-ul decat in 
scopurile mentionate in Clauza 5, puncul (e). Licenta nu implica dreptul la actualizari sau 
imbunatatiri viitoare ale software-ului sau abilitatea de a accesa alte aplicatii decat cele care 
se afla initial pe in produsul achisitionat, sau la achizitia de servicii noi sau modificate. Daca 
BSS, direct sau printrun distribuitor (incluzand furnizorul Dumneavoastra de Servicii) 
realizeaza  
modificari sau adaugiri la Software, sau pune la dispozitia Dumneavoastra servicii disponibile, 
asemenea modificari si adaugiri vor fi sub incidenta termenilor si conditiilor acestui Contract 
sau, daca Software-ul sau Serviciul/-le va sunt in mod expres furnizate sub incidenta altor 
termeni si conditii (care pot include plata unor onorarii aditionale) vor fi supusi respectivilor 
termeni si conditii. Daca va este pus la dispozitie vreun Software al tertilor, se vor aplica 
termenii si conditiile prevazute in acest Contract cu privire la Softwareul unei parti terte in plus 
fata de orice contract de licenta separat pentru acele produse. Cu exceptia cazului in care ii 
este interzis BSS prin lege, nu puteti printa, copia, reproduce, distribui, modifica, sau duplica 
in orice mod, Software-ul in parte sau in intregime. In intelesul acestor prevederi, „copierea 
sau reproducerea” nu vor include copierea de declaratii si instructiuni pentru program care au 
loc in mod normal in timpul executiei software-ului atunci cand acesta este folosit in 
conformitate cu sau in scopurile descrise in Documentatia utilizatorului sau in cursul 
executarii unor backup-uri obisnuite nemodificate ale Softwareului sau ale computerului sau 
sistemului pe care este instalat software-ul, in conformitate cu practicile standard ale 
industriei relevante. Nu este permisa copierea Documentatiei sau a unei portiuni din aceasta 
cu exceptia cazului in care este autorizata in scrisde catre BSS. Puteti descarca o singura 
copie a Decumentatiei de la http://www.uscatoarecherestea.ro pentru folosirea de catre 
Dumneavoastra in legatura cu folosirea software-ului autorizata prin prezentul. 

8. Serviciile de Date 
Serviciile de date oferite pentru a fi folosite cu Solutia BSS (internet si retelistica) va sunt 
furnizate de catre un Furnizor de Servicii si se vor afla sub incidenta termenilor si conditiilor 
acestui Furnizor de Servicii. BSS NU VA FI IN NICI UN FEL RASPUNZATOR FATA DE 
DUMNEAVOASTRA SAU TERTII CARE FORMULEAZA PRETENTII PRIN 
DUMNEAVOASTRA, IN LEGATURA CU ORICE CHESTIUNI PRIVITOARE LA SERVICIILE 
DE INTERNET SI RETELISTICA, INCLUZAND FARA A SE LIMITA LA, ACURATETEA, 
PROMPTITUDINEA SAU DISPONIBILITATEA CONTINUA A ACESTOR SERVICII. 

9. Proprietatea intelectuala 
Toate drepturi sunt detinute si vor ramane in proprietatea BSS. Nici Dumneavoastra si nici 
Utilizatorii Dumneavoastra autorizati nu achizitioneaza nici o proprietate intelectala sau 
drepturi de proprietate prin intermediul acestui Contract, incluzand patente, proiectari,marci 
inregistrate, drepturideautor, drepturi de baze de date sau drepturi de detinere a informatiilor 
confidentiale sau secretelor comerciale in legatura cu Solutia BSS sau orice parte a acesteia. 
De asemenea nu achizitionati nici un drept pentru sau in legatura cu Solutia BSS sau o parte 
a acesteia, cu exceptia drepturile acordate in mod expres prin licenta catre Dumneavoastra 
sub incidenta prezentului Contract sau prin alt contract incheiat in scris pe care il puteti avea 
cu BSS. Nu sunt acordate nici un fel de drepturi nespecificate expres in prezentul inscris. 
Licenta pentru acest Program va este acordata numai in conditiile prescrise in prezentul, si 
toate Documentatiile sau orice site prin care vi se permite accesarea oricaror Servicii sunt 
protejate de catre legislatia din Uniunea Europeana, Canada si SUA referitoare la drepturi de 
autor si patente internationale cat si de catre tratatele internationale relevante. Exista 
sanctionari severe, atat civile cat si penale, pentru incalcarea drepturilor de proprietate 
intelectuala.Prin prezentul consimtiti ca nimic din Contractul de fata nu va afecta negativ nici 
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un drept si nu va veti opune nici unui drept pe careBSS il poate avea in baza legislatiei 
aplicabile pentru protejarea proprietatii intelectuale si a drepturilor de proprietate. 

10. Restrictii de Export. Drepturi Guvernamentale SUA 
(a)  Recunoasteti faptul ca Software-ul contine programe software de incriptare care pot fi 
controlate la import export sau in alte scopuri sub incidenta legilor si regulamentelor tarii/-
lorsi/sau teritoriului/-lor incare acest Software este folosit („Legislatia aplicabila”). Sunteti de 
acord prin prezentul sa nu exportati, re-exportati, sa sprijiniti sau sa facilitati in vreun fel 
exportul sau re-exportul Solutiei BSS sau portiunilor acesteia: (i) in orice tara care se afla pe 
„Lista de control Zonal a Canadei”; (ii) catre orice tara supusa embargoului sau actiunilor 
Consiliului de Securitate al ONU; (iii) contrar punctului 5505 din „Lista de control Zonal a  
Canadei”;(iv)catre tari supuse santiunilor si embargoului SUA; si (v) catre persoane  
fizice sau juridice carora li s-a interzis receptia de exporturi din SUA sau de articole  
de origine SUA. Prin prezentul declarati ca: (1) din informatiile Dumneavoastra sunteti eligibil 
sa primiti Produsul/-le sau software-ul BSS in conformitate cu legislatia aplicabila; (2) veti 
importa, exporta sau re-exporta Produsul/-le sau software-ul BSS intari sau pe teritorii straine 
numai in conformitate cu Legislatia Aplicabila; si (3) va veti asigura ca Utilizatorii autorizati  
folosesc Produsul/-le sau software-ul BSS in conformitate cu restrictiile de mai sus.  
(b)  Sunteti de acord sa despagutiti BSS si Furnizorul de Servicii in legatura cu orice pretentii, 
riscuri sau cheltuieli (incluzand fara a se limita la onorarii rezonabile ale avocatilor) rezultand 
din esecul Dumneavoastrade a actiona in conformitate cu certificarile si angajamentele ce 
decurg din aceasta clauza.  

11. Securitate 
Sunteti de acord sa va asumati intreaga responsabilitate pentru stabilirea masurilor de 
securitate adecvate pentru a controla accesul la Produsul Hardware si Softwareul USCATOR. 

12. Confidentialitate 
Recunoasteti si sunteti de acord ca Software-ul a fost dezvoltat cu multa cheltuiala de timp si 
resurse din partea BSS este de natura confidentiala si contine secrete comerciale ale 
BSS.Sunteti de acord sa mentineti Software-ul in stricta confidentialitate si sa nu dezvaluiti 
informatii privitoare la el sau sa furnizati accesul vreunei persoane in afara Utilizatorilor 
autorizati in vederea exercitarii drepturilor de licenta acordate prin prezentul Contract. Nu 
aveti dreptul de a obtine sau folosi nici un cod sursa pentru Software si, cu exceptia cazuluiin 
care ii este interzis BSS in mod expres de catre legislatia in vigoare sa interzica 
acesteactivitati, sunteti de acord ca Dumneavoastra si Utilizatorii dumeavoastra autorizati sa 
nu  
alterati, modificati, adaptati, generati lucrari derivate, traduceti, schimbati aspectul, 
decompilati, dezactivati sau sa modificati structura Software-ului,  si sa nu incercati sa faceti 
acestea sau sa permiteti, consimtiti, autorizati sau sa incurajati o alta parte sa faca acest 
lucru. In sensul acestui Contract, “Modificare de Structura” (reverse engineering) reprezinta 
orice incercare de modificare, translatare, dezasamblare, decompilare, decriptare sau 
deconstructie(incluzand orice aspect al „renuntarii la RAM/ROM sau stocare persistenta”, 
“cable or wireless link sniffing”, „analiza de protocol” sau “black box” reverse engineering) 
informatii, programe software (incluzand interfetele sau alte date incluse sau folosite in  
legatura cu programele care pot sau nu sa fie considerate cod Program) sau hardware sau 
orice metoda sau proces de obtinere sau convertire a informatiei, datelor sau programelor 
software dintr-un format in altul lizibil de catre oameni. 

13. Termene 
(a)  Acest contract va intra invigoare la data exprimarii consimtamantului Dumneavoastra de a 
fi obligat de termenii sai (asa cum s-a descris in preambulul de mai sus) si va inceta la data 
expirarii sau rezilierii sale in conformitate cu prevederile prezentului. 
(b)  BSS isi rezerva dreptul complet discretionar, fara obligatii decurgand din si in legatura cu 
rezilierea, sa rezilieze acest contract in eventualitatea in care clauzele acestuia sunt 
incalcate.  
(c)  La reziliere, BSS va avea de asemenea dreptul de a bloca transmisia datelor de la si  
catre Produsele Hardware.  
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(d)  Ca urmare a rezilierii sau expirarii acestui Contract, din orice cauza, veti intrerupe  
imediat orice folosirea Software-ului si veti distruge si/sau sterge permanent toate copiile 
Software-ului USCATOR Desktop si orice copii realizate in conformitate cu acest Contract, 
indiferent de forma in care exista aceste copii.  

14. Remedii si Terminare din culpa 
(a)  Daca Dumneavoastra sau Utilizatorul Dumneavoastra autorizat incalcati acest Contract, 
BSS poate, in plus fata de drepturile si remediile prevazute in acest Contract, sa rezilieze 
acest Contract si orice alt contract de licenta incheiat intre Dumneavoastra si BSS pentru 
orice alta parte a Solutiei BSS folosita de catre Dumneavoastra sau Utilizatorul 
Dumneavoastra autorizat al software-ului cu notificarea rezilierii catre Dumneavoastra.  
(b)  BSS poate rezilia acest Contract si/sau inceta imediat furnizarea de servicii fara obligatii 
catre Dumneavoastra sau Utilizatorul Dumneavoastra autorizat daca i se interzice BSS 
furnizarea oricarei portiuni sau a intregului Serviciu de catre lege, regulamente, cerinte sau 
decizie judecatoreasca emisa in orice forma de catre un organ guvernamental sau judiciar, 
sau in cazul unei notificari din partea unei agentii departament guvernamental interzicand 
BSS furnizarea vreunei portiuni sau a totalitatii Serviciului. Nimic din prezentul nu va fi 
interpretat ca o cerinta la adresa BSS de a cauta o cale de a incalca o asemenea lege, 
regula, regulament sau restrictie sau de a cauta o revizuire judecatoreasca sau apel la curtea 
de justitie.  
(c)  BSS nu va avea nici o obligatie catre Dumneavoastra sau Utilizatorul Dumneavoastra 
autorizat decurgand sau in legatura cu rezilierea acestui Contract in conformitate cu acesta 
clauza. 

15. Exonerea clientului 
Dumneavoastra veti apara, exonera si proteja BSS si, furnizorii BSS, succesorii, afiliatii, 
agentii, distribuitorii autorizati si reprezentantii si fiecare dintre administratori, directorii, 
angajatii si contractorii independenti (fiecare dintre acestia „Partile BSS exonerate”) impotriva 
revendicarilor, pagubelor, pierderilor si cheltuielilor (incluzand fara a se limita la costuri si 
onorarii juridice rezonabile) create de catre Partile BSS exonerate si decurgand din:  
(a)  Incalcarea de catre Dumneavoastra a Clauzelor din prezentul;  
(b)  incalcarea drepturilor de autor sau a altor proprietati intelectuale sau a altor drepturi de 
proprietate;  
(c)  Pentru orice lezare, moarte sau pagube de curgand din neglijenta sau conduita 
inadecvata a Dumneavoastra sau a Utilizatorului Dumneavoastra autorizat pentru folosirea 
Solutiei BSS sau a portiunilor acesteia. 

16. Garantii limitate 
TREBUIE AVUT IN VEDERE SI ADMIS FAPTUL CA STADIUL DE DEZVOLTARE AL 
TEHNOLOGIEI ACTUALE NU PERMITE CONCEPEREA UNOR PROGRAMEDE 
CALCULATOR FARA ERORI SAU TRANSMISII DE DATE GARANTATE, ASTFEL INCAT 
BSS NU POATE SI NU GARANTEAZA FAPTUL CA SOFTWARE-UL VA FUNCTIONA FARA 
INTRERUPERI SAU FARA ERORI. TREBUIE AVUT IN VEDERE SI ADMIS DE ASEMENEA 
FAPTUL CA SOFTWARE-UL A FOST CONCEPUT PENTRU UZ GENERAL SI NU A FOST 
CREAT SPECIAL LA CEREREA DUMNEAVOASTRA, ASTFEL INCAT BSS NU POATE 
GARANTA FAPTUL CA SOFTWARE-UL VA FI POTRIVIT PENTRU ORICE SCOPURI 
INDIVIDUALE. DATE FIIND CELE DE MAI SUS, PRODUSELE SI/SAU SERVICIILE NU 
SUNT ADECVATEPENTRU A FI UTILIZATE IN CAZUL UNORA PLICATII RISCANTE SAU 
IN MEDII PERICULOASE CARE NECESITA COMENZI AUTOPROTEJATE, INCLUSIV, DAR 
FARA A SE 
LIMITA LA OPERAREA UNOR DISPOZITIVE NUCLEARE, NAVIGATIE AERIANA SAU 
SISTEME DE COMUNICARE, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SI SISTEME DE 
SALVARE SAU SISTEME DE ARMAMENT. PRIN PREZENTA VA OBLIGATI SI 
GARANTATI FAPTUL CA VETI DISPUNE DE MIJLOACE ADECVATE DE RECUPERARE A 
DATELOR SI SISTEME DE BACK-UP (SISTEME 
ALTERNATIVE DE STOCARE A DATELOR), IAR IN CAZ DE: (1) INTRERUPERE A 
UTILIZARII SAU FUNCTIONARII; SAU (2) DIFICULTATI SAU ERORI IN TRANSMISIA DE 
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DATE, SUNTETI DE ACORD SA ADUCETI IMEDIAT LA CUNOSTINTA BSS ASTFEL DE 
SITUATII SI SA ATENUATI IMEDIAT ORICE SI TOATE PIERDERILE SAU DAUNELE. 
(i) In cazul in care, in perioada de cinci (5) de zile dupa livrarea Software-ului (“Perioada de 
Garantie”), Software-ul pus la dispozitie de catre BSS sau de catre oricare din distribuitorii 
autorizati ai BSS nu are capacitatea de a derula functiile descrise in specificatiile Software-
ului (care pot fi vizualizate la adresa http://www.uscatoarecherestea.ro/automatizare.html), cu 
conditia utilizarii acestuia asa cumeste indicat de catre BSS in Documentatia aplicabila tipului 
si versiunii respective de Software si de asemenea cu conditia nemodificarii nici unei parti din 
software-ul USCATOR, BSS va face fie toate eforturile posibile pentru ca in functie de  libera 
Dumneavoastra alegere, sa corecteze sau sa gaseasca o cale de a solutiona respectiva 
problema (solutie care va fi furnizata de catre BSS, la libera sa alegere, intr-una din varietatea 
de forme posibile, inclusiv prin indrumarea clientului prin intermediul serviciului clienti 
telefonic, intr-o forma de Software de reparare disponibila cu caracter general, o solutie 
disponibila pe pagina web a BSS sau sub orice alta forma care va fi indicata de catre BSS), 
fie va returna fondurile platite de Dumneavoastra pentru Software-ul respectiv, in cazul in 
care mijloacele prin care v-a fost furnizat Software-ul, impreuna cu toate dispozitivele si 
ambalajele aferente sunt returnate catre BSS, in conformitate cu procedurile uzuale de 
returnare in perioada de garantie, impreuna cu dovada de cumparare.  
(ii) Cele de mai sus reprezinta singura obligatie din partea BSS si constituie singura si unica 
cale de a remedia orice defecte, erori sau probleme pecare le-ati putea intampina in legatura 
cu Software-ul. 
(iii) Obligatia de mai sus nu se aplica in cazul in care incapacitatea Software-ului de a derula 
functiile descrise in Specificatii se datoreaza: (A) utilizarii Softwareului intr-un mod 
necorespunzator fata de oricare din obligatiile Dumneavoastra mentionate in clauzele 2 din 
prezentul Contract sau intr-un mod necorespunzator fata de instructiunile, inclusiv 
instructiunile de siguranta, indicate de catre BSS in Documentatia aplicabila tipului si versiunii 
respective de Software; sau (B) unei defectiuni sau altei probleme legate de orice hardware  
(inclusiv cele care rezulta de pe urma unor Produse Hardware defecte furnizate de terti), 
retea, Software sau sistem de comunicare, altele decat alte parti ale Solutiei BlackBerry; 
sau(C) oricaror cauze externe care influenteaza Softwareul, inclusiv mijlocul prin care este 
furnizat Software-ul, cum ar fi accidente, calamitati, descarcari electrostatice, incendii, 
inundatii, trasnete, apa sau vant, utilizare necorespunzatoare sau defecte care se datoreaza 
unor reparatii sau modificari efectuate de catre persoane neautorizate de BSS.  
(iv) Aceasta Clauza indica singurele remedii in legatura cu Software-ul si orice incalcare a 
garantiei acordata prin prezenta.  
(b)  Produs/Produse. Garantia limitata (“Garantie Limitata”), daca exista, pentru Produsul / 
Produsele BSS este specificata in Documentatia aplicabila. Garantia Limitata este garantia 
exclusiva pentru orice Produs BSS vandut in conformitate cu termenii prezentului Contract si 
stabileste singurele remedii in legatura cu Produsele BSS si orice incalcare a Garantiei 
Limitate. Termenii clauzelor din prezentul Contract sunt inclusi prin trimitere in termenii 
Garantiei Limitate. Prin acceptul Dumneavoastra pe care il dati apasand butonul 
corespunzator pentru continuarea instalarii, admiteti faptul ca ati citit continutul Garantiei 
Limitate si sunt de acord cu termenii acesteia. 
(c)  Serviciu/Servicii.  
(i) EXCEPTAND CAZURILE INTERZISE IN MOD EXPRES PRIN LEGEA APLICABILA IN 
JURISDICTIA DUMNEAVOASTRA, TOATE SERVICIILE BSS SUNT FURNIZATE SAU 
ACCESIBILE “ASA CUM SUNT” SI “ASA CUM SUNT DISPONIBILE”, FARA CONDITII, 
ANDOSARI, GARANTII,  
OBLIGATII SAU ALTEGARANTII DE ORICE FEL DIN PARTEA BSS.  
(ii) AVAND IN VEDEREFAPTUL  CA BSS NU DETINE CONTROLUL ASUPRA SI NU 
POATE FURNIZA NICI O GARANTIE SAU ALTA ASIGURARE SIMILARA IN CEEA CE 
PRIVESTE SERVICIILE ORICARUI TERT, EXCEPTAND CAZURILE INTERZISE IN MOD 
EXPRES PRIN  
LEGEA APLICABILA INJURISDICTIA DUMNEAVOASTRA, SERVICIILE TERTILOR SUNT 
FURNIZATE SI ACCESIBILE “ ASA CUM SUNT” SI “ASA CUM SUNT DISPONIBILE”, FARA 
CONDITII, ANDOSARI, GARANTII, OBLIGATII SAU ALTE GARANTII DE ORICE FEL DIN  
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PARTEA BSS.  
(iii)BSS NU GARANTEAZA UTILIZAREA SAU FUNCTIONAREA NEINTRERUPTA A 
ORICARUI SERVICIU, DISPONIBILITATEA CONTINUA A ORICARUI SERVICIU, SAU 
FAPTUL CA ORICE  
CONTINUT TRANSMIS DE SAU CATRE DUMNEAVOASTRA VA FI PRECIS, TRANSMIS IN 
FORMA NEVICIATA SAU IN DECURSUL UNEI PERIOADEREZONABILE DE TIMP.  
(d)  Continut, Software, Servicii si PaginiWeb ale Tertilor. EXCEPTAND CAZURILE 
INTERZISE IN MOD EXPRES PRIN LEGEA APLICABILA IN JURISDICTIA 
DUMNEAVOASTRA, TOATE CONTINUTURILE TERTILOR, PROGRAMELE SOFTWARE 
ALE TERTILOR SI ACCESUL LA PAGINI WEB CU TRIMITERE SI ALTEPAGINI WEB SUNT 
FURNIZATE SAU ACCESIBILE DE CATRE BSS  
“ASA CUMSUNT” SI “ASA CUM SUNT DISPONIBILE”, IAR BSS NU VA FI RASPUNZATOR 
IN NICI UN FEL FATA DEDUMNEAVOASTRA SAU FATA DE ORICARE TERT PENTRU 
NICI O RECLAMATIE IN LEGATURA CU ORICE PROBLEMA CARE PRIVESTE 
RESPECTIVELE PAGINI WEB CU TRIMITERE, ALTE PAGINI WEB, CONTINUTUL 
TERTILOR SAU SOFTWARE-UL TERTILOR, INCLUSIVDAR FARA A SE LIMITA LA:  
(A) ACURATETE,  TRANSMISIE, DISPONIBILITATEA PROMPTA SAU CONTINUA A 
SERVICIILOR TERTILOR, SOFTWARE-ULUI TERTILOR SAU CONTINUTULUI 
TERTILOR;(B) PERFORMANTA SAU NONPERFORMANTA SOFTWARE-ULUI  TERTILOR 
SAU SERVICIILOR TERTILOR;SAU (C) INTEROPERABILITATEA SERVICIILOR TERTILOR 
SAU SOFTWARE-ULUI TERTILOR CUINTREGUL SAU PARTE DIN SOFTWARE-UL 
BLACKBERRY. SUNTETI DE ACORD IN MOD EXPRES CU FAPTUL CA BSS NU ESTE 
RASPUNZATOR SI NU GARANTEAZA PENTRU NICI UN VIRUS, SAU ORICE CONTINUT 
CU CARACTER DE AMENINTARE, DEFAIMARE, OBSCEN, DAUNATOR, INSULTATOR 
SAU ILEGAL AL TERTILORSAU PENTRU CONTINUTURI CARE INCALCA ORICE 
DREPTURIDE PROPRIETATE INTELECTUALA A TERTILOR SAU  
TRANSMITEREA ACESTORA. CERERILE DE DESPAGUBIRE INCAZUL UNOR ASTFEL 
DE RECLAMATIICU PRIVIRE LA ORICE PROGRAM AL TERTILOR,SERVICII ALE 
TERTILOR SAU CONTINUTURI ALE TERTILOR, SE VOR FACE EXCLUSIV IMPOTRIVA 
TERTILOR RESPECTIVI.  

17. Excluderea altor Garantii 
IN MASURA IN CARE ACEST LUCRU ESTE PERMIS DE LEGEA APLICABILA, 
GARANTIILE STABILITE IN MOD EXPRES IN ACEST CONTRACT INLOCUIESC ORICE 
ALTE GARANTII, OBLIGATII, CONDITII, ANDOSARI SAU GARANTII DEORICE FEL, FIE 
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FARA A SE LIMITA LA OBLIGATII, GARANTII, 
ANDOSARI, ASIGURARI SAU CONDITII PRIVIND COMERCIALIZAREA, CALITATEA 
VANDABILA, CONFORMITATEA PENTRUUN SCOP SAU UTILIZARE ANUME, CALITATEA 
SATISFACATOARE, DURABILITATEA, TITLUL, CONTRAFACEREA SAU DUPA CUM 
REZULTA DIN LEGE SAU UZANTE SAU CURSUL EVENIMENTELOR SAU UZANTELE 
COMERCIALE, ORICE ALTE GARANTII, OBLIGATII, CONDITII, ANDOSARI SAU 
ASIGURARI DE ORICE FEL, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT RESPINSE SI 
EXCLUSE IN MASURA IN CARE LEGEA APLICABILA PERMITE ACEST LUCRU.  
(b)  EXISTA POSIBILITATEA CA LEGEA ANUMITOR TARI SA NU PERMITA 
EXCLUDEREA GARANTIILOR, CONDITIILOR, ANDOSARILOR, ASIGURARILOR SAU 
OBLIGATIILOR IN CONTRACTE INCHEIATE CU CONSUMATORI, DREPT PENTRU CARE 
ASTFEL DE EXCLUDERI NU SE APLICA IN CAZUL DUMNEAVOASTRA. 

18. Limitarea Raspunderii 
(a)  Intreaga raspundere a BSS si conditiile exclusive de despagurire stabilite sunt limitate 
conform clauzelor.  
(b)  BSS nu va fi raspunzatoare in fata Dumneavoastra pentru nici un fel de daune indirecte, 
speciale, rezultante, incidentale, exemplare sau penale, chiar daca BSS a fost informata de 
posibila aparitie a unor astfel de daune. In mod special si fara a limita caracterul general al 
celor expuse mai sus, BSS nu isi asuma nici o raspundere pentru orice programe sau date 
prelucrate, transmise sau stocate in Software, si nici costurile pentru recuperarea sau 
inlocuirea unor astfel de programe sau date, pierderea unor profituri sau venituri din activitate, 
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pierderi de marketing, intreruperea activitatii, costurile rezultate in urma incetinirii activitatii, 
imposibilitatea transmiterii sau primirii oricaror date, probleme cu aplicatiile sau Programele 
Software tertilor sau serviciile tertilor utilizate in raport cu Software-ul saualte parti din Solutia 
BSS.  
(c)  EXISTA TARI CARE NU PERMIT LIMITAREA DAUNELOR REZULTANTE SAU 
INDIRECTE INCONTRACTE INCHEIATE CU CONSUMATORI, DREPTPENTRU 
CARELIMITARILE SAU  
EXCLUDERILE DE MAI SUS  NU SE APLICA IN CAZUL DUMNEAVOASTRA.  
(d)  Raspunderea integrala a BSS nu va depasi in nici un caz suma achitata de 
Dumneavoastra pentru Produsul/Produsele BSS, si/sau pentru acea parte a Softwareului (in 
functie de caz),care a dat curs reclamatiei, iar BSS va raspunde numai pentru daunele 
intervenite pe parcursul perioadei respective de defectiune, intarziere sau non-functionare a 
Solutiei BSS.  
(e)  Prezenta Clauza limiteaza raspunderea BSS fata de Dumneavoastra in caz de deces sau 
accident personal prin utilizarea produselor hardware si software furnizate de BSS. 
Utilizatorul este in intregime responsabil de modul in care utilizeaza produsele, fiind bine 
cunoscut faptul ca Solutia BSS poate fi utilizata pentru comanda si controlul tensiunilor 
periculoase si a unor utilaje capabile de a produce vatamari. 
(f)  PARTILE RASPUND UNA IN FATACELEILALTE NUMAI IN MASURA STABILITA IN 
MOD EXPRESIN PREZENTUL CONTRACT SI NU VOR AVEA ALTE OBLIGATII, SARCINI 
SAU RASPUNDERI DE ORICE FEL FIE PRIN CONTRACT SAU ALTFEL. LIMITARILE, 
EXCLUDERILE SI RENUNTARILE PREVAZUTE IN PREZENTUL CONTRACT: (i) SE VOR 
APLICA IN FUNCTIE DE NATURA CAZULUI, CERERII SAU ACTIUNII DUMNEAVOASTRA, 
INCLUSIV DAR FARA A SE LIMITALA INCALCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENTA, 
PREJUDICIU, RASPUNDERE STRICTA SAU ORICE ALTA PREVEDERE LEGALA; (ii) 
RAMAN APLICABILE CHIAR SI IN CAZUL UNEI 
INCALCARI SAU UNOR INCALCARI FUNDAMENTALE SAU IN CAZUL NEAPLICARII 
SCOPULUI PRINCIPAL AL PREZENTULUI CONTRACT SAU ORICAREI CERERI DE 
DESPAGUBIRE CONTINUTA IN PREZENTA; (iii) NU SE VOR APLICA IN CAZUL 
OBLIGATIILORDE COMPENSARE STABILITE IN PREZENTA SAU IN CAZUL INSUSIRII 
ILEGALE SAU INCALCARII DE  
CATRE ORICARE DIN PARTI A PROPRIETATII INTELECTUALE A CELEILALTE PARTI 
SAU INCALCAREA CLAUZELOR PREZENTULUI.  
(g)  IN NICI O SITUATIE, NICI UN FUNCTIONAR, ADMINISTRATOR, ANGAJAT, AGENT, 
DISTRIBUTOR, FURNIZOR, CONTRACTOR INDEPENDENT, SUCCESOR SAU 
REPREZENTANT AL BSS SAU ORICE AFILIAT AL BSS, NU VA AVEA NICI UN FEL DE 
RASPUNDERE CARE DECURGE DIN SAU IN LEGATURA CU PREZENTUL CONTRACT.  
(h)  NIMIC DIN CEEA CEESTE STABILIT IN PREZENTUL CONTRACT NU ARE CA SCOP 
INLOCUIREA ORICAROR CONTRACTE SCRISE SAU GARANTII FURNIZATE DE BSS 
PENTRU PARTI DIN SOLUTIA BSS, ALTELE DECAT SOFTWARE-UL. 
(i)  Chiar daca programul se livreaza cu retete prestabilite, utilizatorul este responsabil in 
totalitate de corectitudinea retetelor utilizate. 
(j)  Licenta este perpetua atata timp cat software-ul a fost achitat integral si cumparat pe cai 
legale de la producator. 

19. Acord pentru Colectarea de Informatii 
Prin transmiterea datelor personale, care pot include printre altele, numele Dumneavoastra, 
adresa de email si numarul de telefon, catre BSS prin utilizarea Solutiei BSS si/sau 
Serviciilor, acceptati implicit colectarea, utilizarea, procesarea, transmiterea si/sau divulgarea 
unor astfel de date de catre BSS, care ar putea include de asemenea utilizarea, procesarea, 
transmiterea si/sau divulgarea unor astfel de informatii catre Furnizorul Dumneavoastra de 
Servicii 
pentru (a) uzul intern al Societatii din cadrul BSS; (b) orice scop in legatura cu furnizarea 
si/sau utilizarea de catre Dumneavoastra a Solutiei BSS si/sau cu produse si/sau servicii 
aferente (inclusiv Service-ul); (c) a va furniza actualizari si imbunatatiri ale Software-ului 
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si/sau produse si/sau servicii aferente (inclusiv Service-ul); (d) orice serviciu permis sau 
impus de orice lege 
aplicabila. Colectarea, utilizarea, procesarea, transmitereasi/sau divulgarea datelor  

20. Transfer si Delegare 
BSS poate transfera prezentul Contract, cu conditia ca termenii respectivului transfer sa fie 
cel putin la fel de avantajosi ca cei stabiliti prin prezentul Contract. Dumneavoastra nu veti 
transfera prezentul Contract, fie integral sau partial, fara acordul scris prealabil al BSS (un 
astfel de acord poate fi refuzat sau conditionat, la libera alegere a BSS) si orice transfer fara 
acordul scris prealabil al BSS va fi nul si neavenit si nu va produce efecte. BSS poate derula 
toate obligatiile care rezulta din prezentul Contract fie direct, fie poate delega derularea unor 
sau tuturor obligatiilor catre contractorii sau sub contractorii sai. 

21. Notificari 
Exceptand cazul in care prezentul Contract prevede altfel, toate notificarile sau alte 
comunicari in legatura cu prezenta, se considera a fi primite daca sunt facute in scris si 
inmanate personal, prin curier sau transmise prin posta, cu taxele postale platite in avans, 
sub forma unei scrisori recomandate sau echivalentul acesteia, cu confirmare de primire, si 
adresate Dumneavoastra la adresa de facturare indicata de Dumneavoastra catre BSS, si 
adresate catre Blue Spark Systems SRL., Str. Sold. Ene Modoran, Nr. 9, Sector 5, Bucuresti, 
Romania, cu copie la (care nu va constitui o notificare) Directorul de Produs al BSS, la 
aceeasi adresa. Suplimentar fata de cele mentionate mai sus, BSS are posibilitatea, la libera 
sa alegere, de a va transmite orice notificare in baza prezentului Contract pe cale electronica. 
Notificarile pe cale electronica catre Dumneavoastra se considera a fi primite daca sunt 
transmise la o adresa de email indicata de Dumneavoastra catre BSS.  

22. Forta Majora 
Fara a contrazice prevederile prezentului Contract, nici una din parti nu va fi considerata ca ar 
fi incalcat prezentul Contract datorita neindeplinirii obligatiilor sale, daca acest lucru se 
datoreaza unor cauze de forta majora. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca un pretext 
pentru neindeplinirea oricarei obligatii de catre oricare parte de a efectua o plata celeilalte 
parti inbaza prezentului Contract.  

23. Prevederi Generale 
(a) Terti Beneficiari. Exceptand cazul in care prezentul Contract prevede atlfel, orice 
persoana, care nu este parte din prezentul Contract, nu are nici un drept in baza Actului mai 
sus  
mentionat.  
(b)  Renuntarea in Caz de Neindeplinire a Obligatiilor. Renuntarea oricarei Parti in caz de 
neindeplinire a oricarei obligatii de catre cealalta Parte, nu se va considera ca o renuntare 
permanenta la indeplinirea respectivei obligatii sau ca o renuntare la indeplinirea oricarei alte 
obligatii.  
(c) Aplicabilitate. Sensul si continutul termenilor, conditiilor si garantiilor prevazute in 
prezentul Contract, care prin natura si intelesul lor sunt intentionate a supravietui executarii 
prezentului Contract de catre una sau ambele parti, vor reglementa astfel si vor fi aplicabile 
pana la indeplinirea, anularea sau terminarea prezentului Contract. 
(d) Legea  Aplicabila. PREZENTULCONTRACT ESTE GUVERNAT DE SI INTERPRETAT IN 
CONFORMITATE CU LEGILE DIN ROMANIA, CU EXCEPTIA ORICAROR PREVEDERI 
LEGALE CARE REGLEMENTEAZA CONFLICTUL DE LEGI. Partile sunt de acord cu faptul 
aplicabilitatea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Contracte de Comert International cu 
Bunuri este  
exclusa integral in cazul prezentului Contract.  
(e) Arbitraj. Orice conflicte sau dispute care decurg din sau in legatura cu prezentul Contract, 
sau incalcari ale acestuia, pe care Partile nu sunt capabile sa le solutioneze pe cale amiabila, 
vor fi inmanate mai intai spre solutionare conducerii Partilor. Partile, prin reprezentantii 
conducerii se vor intalni in decurs de treizeci (30) de zile de la data luarii la cunostinta a 
disputei. DACA PARTILE NU SUNT CAPABILE SA SOLUTIONEZE ACESTE CONFLICTE 
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SAU DISPUTE INDECURS DE TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA INTALNIRII, ACESTE 
CONFLICTE SAU DISPUTE SE VOR SOLUTIONA IN INSTANTA.  
Fara a contrazice cele de mai sus, BSS are dreptul sa intenteze o actiune legala sau 
echitabila, inclusiv o actiune cu titlu executoriu, la tribunal pentru cereri de despagubire sau 
dispute cu  
privire la: (1) sume datorate de Dumneavoastra catre BSS in legatura cu achizitionarea 
Solutiei BSS sau oricarei parti din acesta,daca este cazul; si (2) incalcarea sau posibila 
incalcare decatre Dumneavoastra a Clauzelor din prezentul Contract. Prin prezenta renuntati 
irevocabil la orice 
obiectie legate de competenta teritoriala si materiala, la judecata incadrul unui tribunal 
neconventional sau orice alte obiectiuni de acest fel, si acceptati irevocabil sa primiti citatia 
prin posta sau prin orice alt mod permis de legislatia invigoare si va dati acordul in mod 
irevocabil ca instantele competente pentru solutionarea oricaror cereri rezultate din sau 
corelate cu prezentul contract sa fie cele din Romania, dupa cum va fi cazul, pentru astfel de 
cereri de despagubire, care decurd din sau in legatura cu prezentul Contract. Partile sunt de 
acord in mod expres cu faptul ca, in cazul in care exista o disputa in legatura cu prezentul 
Contract si acea disputa urmeaza a fi solutionata de catre un tribunal competent, acea 
disputa nu va fi solutionata de catre jurati. 
(f) Independenta Prevederilor. In cazul in care una din prevederile prezentului Contract isi 
pierde valabilitatea si aplicabilitatea, pierderea valabilitatii sau aplicabilitatii respectivei 
prevederi nu va anula sau invalida intregul Contract, ci (cu conditia ca astfel sa nu rezulte o 
eroare in interpretarea Contractului), intregul Contract va fi interpretat ca si cand nu ar contine 
prevederea sau prevederile respective devenite invalide si neaplicabile, in timp ce drepturile 
si obligatiile fiecarei Parti vor fi interpretate si aplicate corespunzator.  
(g) Limba. In cazul in care prezentul Contract este tradus intr-o alta limba decat limba 
romana, versiunea in limba romana va prevala in masura in care exista orice conflict sau 
discrepanta de inteles intre versiunea inlimba romana si orice versiune tradusa a acesteia. Cu 
conditia ca, si numai in masura in care, acest lucru este interzis de legea aplicabila in 
jurisdictia Dumneavoastra, orice si toate neintelegerile, disputele, medierile, arbitrajele sau 
litigiile in legatura cu prezentul Contract, se vor purta in limba romana, inclusiv dar fara a se 
limita la orice corespondente, prezentari, fisiere, pledoarii, pledoarii verbale, dezbateri, 
dezbateri verbale, ordine sau sentinte.  

24. Inadvertente 
In cazul in care exista orice inadvertente intre prezentul Contract si orice licenta de Software 
sau contract incheiat cu utilizatorul final livrat in pachetul oricarei parti din Solutia BSS, 
prevederile prezentului Contract se vor aplica in masura inadvertentei. In cazul in care exista 
orice inadvertente intre prezentul Contract si orice licenta de Program sau contract incheiat cu 
utilizatorul final livrat in legatura cu orice actualizari sau imbunatatiri aduse Software-ului, 
prevederile respectivei licente sau respectivului contract incheiat cu utilizatorul final se vor 
aplica in masura inadvertentei. In cazul in care exista orice inadvertente intre orice document 
livrat in pachetul oricarei parti din Solutia BSS si “Manualul de Instalare si Punere in 
Functiune” sau “Manualul de Utilzare”, aferent Produsului BSS sau Software-ului 
corespunzator, prevederile din “Manualul de Instalare si Punere in Functiune” sau “Manualul  
Utilizare”, care se 
, se vor aplica in masura inadvertentei.  

25. Intregul Contract 
Prezentul Contract constituie intreaga intelegere intre Partile contractante cu privire la 
obiectul acestuia si anuleaza si inlocuieste orice intelegeri sau acorduri anterioare intre Parti 
cu privire la acesta. Fara a contrazice cele de mai sus, exista posibilitatea ca alte intelegeri 
intre Parti sa guverneze utilizarea altor parti din software-ul BSS. Nu exista prevederi, 
obligatii, raspunderi, intelegeri sau intelegeri suplimentare intre Parti, altele decat cele stabilite 
in prezentul Contract. Deasemenea acceptati faptul ca nu au fost facute nici un fel de 
declaratii sau angajamente de catre sau in numele BSS, care sa va fi determinat sa semnati 
prezentul Contract.  

 


