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“Nu mă intrebaţi cum am reuşit, dar am reuşit!” 1

                                               Karl Schmidt, director achiziţii HS
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1 Declaratie a lui Karl Schmidt, (fost) director de achizitii la HS, punct de lucru Sebes, despre cresterea economica 
vertiginoasa a HS in Romania, intr-o discutie cu investigatorul sub acoperire Alexander von Bismarck (EIA 
Washington), Sursa: “Adevar la metru cub”, reportaj TV Antena3, difuzat in 26. 04. 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Kj23d9ECbQ, min. 09.18
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1. Rezumat
Abstract

RO:: Din 2003 şi până în prezent, firma s.c. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER srl., cu 
sediul în Sebeş, jud. Alba, aparţinând lui Gerald Schweighofer, om de afaceri din Austria, 
utilizează în fabrici le de debitare şi prelucrare a lemnului din localităţile Sebeş/AB, 
Rădăuţi/SV (probabil şi Reci/CV) echipamente electronice de măsurare a lemnului rotund 
ce funcţionează după principiul clupei rotative. Cum se va arăta mai jos, acest sistem 
măsoară un volum de lemn cu aprox. 10,2% mai mic decât volumul fizic/real, existând 
diferenţe semnificative si faţă de rezultatele măsurătorilor cu alte sisteme legale utilizate 
în România sau în străinătate. Drept consecinţă, firma a păgubit, de la înfiinţare şi până în 
prezent, furnizori români (printre care şi RNP ROMSILVA) şi statul român, prin ANAF, cu o 
sumă de minim 130 milioane de Euro. Deasemenea, firma a creat daune furnizorilor şi 
printr-o serie de alte metode ce vor fi prezentate in acest raport. În România, clupa  
rotativă nu a fost supusă niciodată unei proceduri complete de înregistrare şi de verificare 
metrologică. Până în prezent, această problemă nu a fost cunoscută publicului larg şi nici 
autorităţile nu i-au acordat atenţie – din necunoaştere şi/sau poate chiar din complicitate. 

DE:: Die Firma HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER RUMÄNIEN (HSR) mit Sitz in 
Sebes/Mühlbach in Siebenbürgen hat seit ihrer Gründung 2003 in ihren Großsägewerken in 
Sebeş und Rădăuţi bei der Werksvermessung und der Verrechnung des angekauften 
Rundholzes die Meßmethode der rotierenden Kluppe angewendet. Wie in Fachkreisen 
längst bekannt und unten aufgezeigt wird, mißt diese Methode etwa 10,2% weniger 
Rundholzvolumen als das sogenannte 'Tauchmaß' des Stammes, oder das volumen, das 
mit anderen Meßmethoden ermittelt wurde. Dadurch sowie mittels weiterer unlauterer 
Meßmethoden hat HSR Holzlieferanten, die staatliche Forstbehörde ROMSILVA sowie das 
Finanzamt in Rumänien um mindestens 130 Millionen Euro geschädigt. Bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Problematik der rotierenden Kluppe dem breiten Publikum 
in Rumänien nicht bekannt. Die Behörden haben das Problem als solches bisher ebenfalls 
ignoriert – aus Unwissen und/oder aus Komplizenschaft mit der Firma.

EN:: HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER (HS), an Austrian timber company based in 
Sebes, Romania, has, since 2003, used measurement methods for timber based on the so-
called “rotating calliper/gripper”. Specialists admit that this method calculates 
approximately 10,2% less timber volume than the so called 'physical volume' and 
significantly less than the volume calculated by other legal measuring systems. In tandem 
with other dishonest practices, HS's system takes advantage of wood suppliers and of the 
Romanian State, causing damages realistically estimated to be at least 130 million Euros. 
So far, the general public in Romania has not been informed about the details of this 
measurement method and how it functions. The public authorities have not addressed the 
problem either due to the lack of information or even complicity.
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2. Abrevieri & Definiţii
Abbreviations & Definitions

- AAPR: Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România, având sediul la Braşov
- AB: judeţul Alba (sediul firmei şi punctul de lucru HS din Sebeş se afla în acest judeţ)
- BRML: Biroul Roman de Metrologie Legală, având sediul în Bucureşti
- Clupa (forestiera): “şubler” supradimensionat pentru măsurarea diametrului buştenilor. Definiţie 
conform DEX: Instrument în formă de compas, care serveşte la măsurarea diametrului 
trunchiurilor de arbori; compas forestier. (...) Din germ. Kluppe.2 3
- 
Clupa rotativă: germ.: “Rotierende Kluppe” - denumire pentru o instalaţie electronică de măsurare 

a lemnului rotund destinată stabilirii celui mai mic diametru al unui buştean într-o anumită secţiune 
transversală.4 5

 
Metoda de măsurare a fost creată şi omologata în Austria (de aceea şi “metoda  

austriacă”) unde se acceptă şi la facturarea lemnului recepţionat. Metoda este deosebit de 
controversată în Germania – nefiind permisă pentru facturarea lemnului – unde se foloseşte o 
metodă electronică de măsurare diferită, cu rezultate mai apropiate de volumul fizic al 
buşteanului. Conform unor studii, clupa rotativă măsoară cu aprox. 10,2% mai puţin decât clupa 
forestieră şi cu 3% mai puţin decât “metoda germană”. 
- CV: judeţul Covasna (punctul de lucru HS de la Reci se află în acest judeţ)
- HS: S.c. Holzindustrie Schweighofer srl, cu sediul în str. Industriilor nr. 1, Sebeş, jud. - Alba; firma 
de prelucrare primară a lemnului, cu capital austriac, având 5 puncte de lucru în România şi o 
capacitate de prelucrare a lemnului primar de până la 5 milioane de mc (oficial aprox. 3,3 milioane 
mc). Există consens în industrie, politică şi în sfera civilă ca HS a dobândit o poziţie dominantă pe 
piaţă, poziţie de care abuzează prin diferite mijloace. 
- L.O.: Lista Oficială a Biroului Român de Metrologie Legală
- mc: metri cub 
- Metoda austriacă: denumire colocvială pentru metodă de măsurare a lemnului rotund cu clupa  
rotativă, metoda creată în Austria şi aplicată preponderent de firme din această ţară.
- NW: Asociaţia Neuer Weg – organizaţie nonprofit, “la firul ierbii”/de tip “grassroot”, de protecţia 
patrimoniului, mediului şi a drepturilor civile, înfiinţată în 2013, având sediul în Făgăraş, jud. Braşov, 
implicată din 2014 în procese în instanţă împotriva construirii fabricii HS de la Reci/CV
- RNP: Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA)
- SV: judeţul Suceava (punctul de lucru HS de la Rădăuţi se află în acest judeţ)

2Clupa, in DEX ONLINE: http://dexonline.ro/definitie/clupa 
3Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kluppe_%28Forstwirtschaft%29#/media/File:Kluppeneinsatz.jpg 
4Vezi explicatii (lb. germana) intr-un pliant al unui producator: In coloana nr. 3 apare in titlu si in text urmatoarea 
informatie: “Se stabileste cea mai mica pereche de diametre” / “Kleinstes Durchmesserpaar wird ermittelt” si 
“Calculatorul cauta cel mai mic diametru” / “Der Computer sucht den geringsten Durchmesser.” Vezi: Sitronic: 
Punktgenau. Rundholzvermessung ist robust und vor allem exakt.

 http://www.elektronik-und-steuerung.de/mediapool/87/872454/data/HK18_2011-Seite25.pdf 
5Vezi explicatiile (lb. engleza) dintr-o prezentare a unor echipamente ale firmei Microtec, cea care echipeaza si fabricile HS 
din Romania, pag. 25 unde se explica aceeasi metoda de masurare (cu echipamentul Microtec DISHAPE 100, utilizat de HS 
la punctul de lucru Sebes, incepand cu 2009) prin care se stabileste “cel mai mic diametru la mijlocul busteanului”: “Dm – 
smallest measuring result in the middle of the log” http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
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3. Cuvânt introductiv

Firma HS se foloseşte de o metodă de măsurare care îi dezavantajează în mod sistematic pe  
furnizorii de lemn. În contextul unor relaţii economice cuasi-coloniale între Austria şi România  
se pune întrebarea dacă există o “metodă austriacă” de a-i dezavantaja/fura pe alţii – aşa cum  
există poate şi o “metodă românească”?

Introduction: HSR use a high-tech measuring method which seriously  
disadvantages Romanian wood suppliers. In the context of Romania's bilateral economic  
relationship with Austria, which might be seen as quasi-colonial, it raises a question of  
whether it is the“Austrian Method” to take advantage of others; in the same way as it might  
be the “Romanian Method” to do illegal things.

3.1. HS foloseşte echipamente de măsurare manipulabile, cu rezultate eronate
Pentru recepţia şi facturarea lemnului livrat de furnizori, s.c. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER srl. 
(HS) a utilizat, începând cu anul 2003 şi până în prezent, la fabricile de debitare şi prelucrare a 
lemnului de la punctele de lucru Sebeş/AB şi Rădăuţi/SV echipamente electronice de măsurare a 
lemnului rotund, neomologate (până în 2013) şi manipulabile de către programatori şi operatori. În 
ciuda faptului că aceste echipamente de înaltă tehnologie sugerează că măsurătorile realizate ar fi 
de mare precizie şi deci corecte, realitatea şi analizele ştiinţifice dovedesc contrariul. Acest lucru 
este confirmat nu doar de cunoscătorii tehnologiei respective ci, implicit, şi de numeroşii furnizori 
de material lemnos din România către firma HS. Aceştia din urmă s-au arătat deseori nemulţumiţi 
de rezultatele măsurărilor,6 deoarece volumul calculat de HS era în multe cazuri semnificativ mai 
mic decât volumul calculat de furnizori la încărcare, cu metoda 'clasică' a clupei forestiere. 

3.2. România şi Austria: Cine pe cine fură?
Contextul mai larg al redactării prezentului raport este “Scandalul Schweighofer”, izbucnit în aprilie 
2015 după publicarea unor reportaje privind practicile ilicite de achiziţie a materialului lemnos de 
către HS în România. Contextul relaţiilor bilaterale româno-austriece în care se înscrie la rândul său 
“Scandalul HS” este acela al unei poziţii de incontestabilă dominare şi chiar exploatare economică 
a României, printre altele, de către mari firme din Austria (ÖMV-PETROM, Raiffeisen Bank, 
Kronospan, HS). Pe de altă parte, există o reală problemă de imagine a României în Austria unde, 
se ştie bine, există un număr de cetăţeni români care au creat/creează probleme, prin fapte 
antisociale şi/sau de natură penală (furt, înşelăciune, spargeri, cerşetorie – comise deseori cu 
metode agresive, şocante).7 Drept urmare, pe acest fundal, percepţia reciprocă a României/a 
cetăţenilor români şi a Austriei/a cetăţenilor austrieci este una parţial negativă sau încărcată de 
suspiciuni. Cât despre relaţiile economice dintre cele două ţări: ele par să meargă 'strună' – dar se 
pune intrebarea, în favoarea cui...

Raportul de faţă va aborda o speţă aparte şi atipică: Un caz complex de furt sistematic, în formă 
continuată – faptă atribuită nu unor cetăţeni români în Austria, cum s-ar crede, ci unei mari firme 
de prelucrare a lemnului, cu capital austriac, stabilite în România în 2002 – s.c. Holzindustrie 

6Informatie obtinuta, in iunie 2015, de la angajat HS, intr-o discutie personala.
7Pe de alta parte, exista numerosi cetateni romani care nu doar ca lucreaza cinstit in Austria, ci multi dintre ei se lasa chiar 
exploatati ani in sir de catre angajatori, mai ales in domeniul hotelier si in agricultura (exista si cazuri extreme, ce au dus la 
proteste, in zona Thaur/Innsbruck, in 2013). Vezi: Mehr Geld fuer die Erntehelfer, Tiroler Tageszeitung, 2013: 
http://www.tt.com/home/7607707-91/zus%C3%A4tzlich-100.000--f%C3%BCr-erntehelfer.csp 
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Schweighofer srl. Despre acest furt trebuie să spunem din start că a fost comis în strânsă 
colaborare, de fapt complicitate, cu funcţionari publici din România, politicieni, angajaţi ai firmei 
din România şi Austria s.a. În mod (deloc) surprinzător, patronul firmei în cauză, domnul Gerald 
Schweighofer, a ales până în prezent să tacă ori să nege absolut orice implicare a firmei sale în 
activităţi ilicite – în ciuda evidenţelor şi in ciuda faptului că însăşi industria lemnului din România 
este de aşa natură încât la volumul mare de lemn procesat de HS, participarea, chiar şi involuntară, 
la ilegalităţi, este practic de neevitat şi, în principiu, chiar scuzabilă dacă cel care a încălcat legea îşi 
recunoaşte greşeală şi depune eforturi ca să n-o mai repete.

3.3. Austria şi România: Două culturi ale corupţiei, complementare?
Negaţia vehementă şi repetitivă a oficialilor HS privind încălcarea legii în România, pe deasupra 
într-un domeniu de activitate şi într-o ţară în care corupţia sunt, din păcate, endemice, ne face să 
ne îndreptăm atenţia spre fenomenul corupţiei din ţara de provenienţă a firmei, în speranţa că 
vom înţelege mai bine comportamentul unei companii ca HS. În ultimii ani, mai multe scandaluri 
financiare de amploare au zguduit Austria, implicaţi fiind înalţi funcţionari, miniştrii şamd., la mijloc 
fiind deseori sume impresionante de bani, de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de Euro.8 În 
privinţa HS Austria, firma mamă a HS România, amintim aici doar de faptul că, în anii '90, firma 
reuşise 'performanţa' de a prelucra mai mult lemn de import din Rusia, decât figurase în 
statisticele Autorităţii vamale austriece! Ceea ce ne duce cu gândul la afirmaţia unui 
whistleblower/angajat al HS, într-una din discuţiile cu autorul: “Să nu crezi că Schweighofer a învăţat  
corupţia în România! A adus-o cu el din Austria unde a avut timp destul s-o exerseze!”9  

Putem constata aşadar, chiar înainte să pornim la drum, că în ambele ţări există şi se percepe 
fenomenul corupţiei, ce se manifestă sub forme diferite dar aparent complementare, dacă privim 
activitatea HS (şi nu numai!) din România. Complementaritatea este dată prin aceea că în speţa de 
faţă partea austriacă contribuie cu asset-uri tipic occidentale: capital şi înaltă tehnologie,10 iar 
partea romana cu atuurile tipice pentru ţările din Est: reţele politico-administrative.11 După cum se 
ştie deja şi cum vom arăta şi mai jos, în 'afacerea HS' aceste ingrediente din ambele părţi ale 
continentului au dus la o colaborare (coruptă) de mare “succes” pentru părţile implicate; mai 
puţin pentru cei care au suferit daunele colaterale (competitori, societatea per ransamblu). 

3.4. Un instrument de măsurat [şi furat], de mare precizie
Elementul de noutate în această ecuaţie îl reprezintă utilizarea unei tehnologii hightech de 
măsurare electronică a lemnului, concepute şi fabricate în Austria, exportate şi puse în funcţiune, 
printre altele, şi în România, cu intenţia asigurării unui maxim de profit pentru utilizator, în 

8 Prezentam o lista a celor mai notorii scandaluri, de “top”, din Austria: 
1. scandalul “Grasser” (fost ministru al finantelor) implicat in privatizari imobiliare oneroase (BUWOG); 
2. scandalul Eurofighter/EADS(!); 
3. scandalul in jurul societatii BAWAG → (LINK: http://www.news.at/korruption); 
4. scandalul in jurul insolventei bancii Hypo-Alpe-Adria → (LINK: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypo_Group_Alpe_Adria) si, nu in ultimul rand, 
5. “scandalul Strasser”, membru al Parlamentului European cazut in plasa unor jurnalisti britanici de la care acceptase 
100.000 Euro pentru activitati de lobby – impreuna cu un demnitar roman: Adrian Severin. LINK: 
http://www.news.at/a/bestechung-strasser-prozess-neuauflage). Demn de amintit si 
6. implicarea fostului cancelar al Austriei, Alfred Gusenbauer, in comitetul director al firmei Gabriel Resources, actionarul 
majoritar al Rosia Montana Gold Corporation / RMGC.
9 Afirmatia a fost facuta intr-una din discutiile private, purtate cu autorul raportului, in lunile mai si iunie.
10 In cazul de fata o tehnologie “virusata”
11 In cazul de fata retele “virusate” de coruptie, abuz de putere si interes cuasi-inexistent fata de binele comun.
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dezavantajul net al furnizorilor de lemn, fără informarea prealabilă a acestora şi nici a instituţiilor 
statului. Altfel spus: O firmă cu o imagine pozitivă dintr-o ţară UE cu imagine de ţară 
dezvoltată/civilizată/bogată a venit în România cu intenţia vădită de a înşela şi fura – scuzaţi-ne 
exprimarea directă – persoane fizice/juridice neinformate şi autorităţile publice, iar reprezentanţi 
cheie ai autorităţilor au tolerat/permis/susţinut această activitate ilicită.

4. Despre acest raport (Metoda de lucru)
Vom încerca să prezentăm informaţii şi stări de fapt într-un mod cât mai nepărtinitor şi  
neutru. Admitem însă că nu poate exista obiectivitate deplină şi suntem conştienţi că privim  
problema pădurilor prin prisma ecologista, considerând-o un habitat şi o resursă pentru toate  
fiinţele care o locuiesc; omul fiind doar una dintre ele. Pentru un maxim de credibilitate vom  
autoanaliza critic propria noastră muncă şi rezultatele acesteia. Comentarii critice sunt  
binevenite!

About this report (Work method): We attempt to present information and facts as fully and  
objectively as possible, and to make comments in as unbiassed a way as possible. Still, as  
ecologists, we have a certain point of view concerning forests (as a habitat and resource for  
all living creatures, not only for humans), but nevertheless we'll keep a critical, self-reflexive  
attitude towards ourselves and our work. (Negative) feedback from the reader is very  
welcome.

4.1. Informaţie, analiză, comentarii
Deşi, iniţial, s-a dorit doar redactarea unui comunicat de presă asupra subiectului, văzând că 
problema include aspecte tehnice ce trebuie explicate în detaliu, realizând totodată miza deloc 
neglijabilă a chestiunii, s-a ales formatul unui raport ceva mai amplu, pentru a comunica în felul 
acesta toate detaliile relevante ale problemei “clupei rotative”, folosite de HS în măsurarea şi 
facturarea masei lemnoase achiziţionate. 

Textul se doreşte a fi – dincolo de titlul oarecum 'metaforic' (vezi jos) – cât mai descriptiv şi 
obiectiv cu putinţă, cu unele reprize analitice sau sintetice care să ajute la crearea unei imagini de 
ansamblu, suficient şi totuşi nu excesiv de detaliate, pentru a transmite cititorului nespecialist 
[cum este dealtfel şi autorul textului] “tot ce trebuie să ştie” despre problema în cauză. Cu toate 
acestea, nu pot lipsi comentarii care să puncteze, nuanţeze, sublinieze, contextualizeze aspectele 
prezentate aici, motiv pentru care ne-am permis, în unele (puţine) locuri, un limbaj mai degrabă 
eseistic – fără a aduce însă atingere veridicităţii şi credibilităţii informaciei. 

Am ales ca titlu “Metoda Austriacă” deoarece redă atât aspectul tehnic al metodei de măsurare 
(metoda austriacă = metoda de măsurare cu clupa rotativă) cât şi contextul mai larg al relaţiilor 
economice de tip (cuasi-)colonial dintre România şi Austria în care se încadrează şi problema 
Schweighofer. Nu negăm totodată că această metaforă poate fi înţeleasă şi ca o replică discretă 
faţă de acuzaţiile (unele fondate) că ar exista o “metodă românească”, oricare ar fi ea, de a comite 
acte ilegale. 

Concluzionăm că, în măsura în care există o metodă românească, pot exista şi alte metode 'cu 
specific national', de a comite furturi sau alte acte de natură penală – poate chiar şi o metodă 
austriacă, precum cea descrisă în acest raport?
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“Metoda austriacă” – puternic susţinută de Ministerul de externe al acestei ţări. În poză:  
Ambasadorul Austriei la Bucureşti, Mag. Gerhard Reiweger, cu Gerald Schweighofer, cu ocazia  
decernării premiului “Investitorul austriac al anului în România”, la Viena, în 27. 10. 2014.”
Sursa foto: Marketing Austria12

4.2. Structura raportului
Lucrarea este structurată pe capitole şi subcapitole numerotate. Pentru declaraţiile/afirmaţiile 
făcute în lucrare am încercat să cităm cât mai multe surse şi probe concludente, indicate în note de 
subsol şi în bibliografia selectivă de la sfârşitul documentului. În Anexa veţi găsi I. O transcriere a 
înregistrării audio a audienţei de la BRML, din 29. 06. 2015 şi II. “Dosarul BRML-HS”, obţinut în 29. 
06. 2015 de la Biroul Român de Metrologie Legală. 

4.3. Obiectivitate, subiectivism, autoreflecţie
Am încercat să redăm informaţiile culese cât mai corect posibil. Suntem însă conştienţi că nu există 
obiectivitate 100% în relatarea unor fapte şi cu atât mai puţin în interpretarea acestora. Totuşi 
dorim să arătăm că depunem un efort conştient de autoreflecţie în chestiunea de faţă. Astfel, 
declarăm din start că Asociaţia NW şi autorul acestui text sunt(em) ecologişti, apărători ai valorilor 
naturale şi culturale din Transilvania, România, Europa şi nu numai. Este firesc, deci, să avem din 
start o atitudine rezervată sau chiar critică faţă de (mari) firme de exploatare şi prelucrare a 
resurselor naturale, chiar dacă recunoaştem că nu avem răspunsuri unanim acceptate pentru orice 
problemă de mediu şi/sau de utilizare a resurselor naturale. Vom evita să emitem judecaţi de 
valoare, vom evita să trunchiem informaţii sau să le scoatem din context, să fim netransparenţi în 
argumente şi în administrarea probelor şi citarea surselor. Dacă ar apărea totuşi informaţii 
inexacte sau chiar eronate în această lucrare, vă asigurăm că este vorba doar de greşeli 
(regretabile), nu de o rea intenţie şi v-am fi recunoscători dacă ni le-aţi semnala la datele de 
contact ale asociaţiei indicate în prima pagină, astfel încât să le putem rectifica cu proxima ocazie.

12 Sursa: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20141027_OTS0034/holzindustrie-schweighofer-oesterreichischer-
investor-des-jahres-in-rumaenien-bild 
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4.4. Declaraţie de interese, motivaţie
Vrem să declarăm că nu urmărim alte interese decât să informăm publicul general şi factorii de 
decizie asupra chestiunii măsurătorii electronice a HS în fabricile sale din România – şi să tragem 
concluziile juste din aceste informaţii. Nu dorim să obţinem foloase materiale de vreun fel sau 
foloase imateriale necuvenite de pe urma publicării şi difuzării acestui raport.

Cum spuneam, nu avem ambiţia de a prezenta o soluţie optimă pentru gestionarea şi utilizarea 
sustenabilă a pădurilor din România care să mulţumească pe toţi - şi nici nu credem că este rolul 
unui (singur) ONG, fără profil explicit de protecţie a pădurilor, să ofere spontan alternative la 
problemele complexe create de societatea în care trăim, inclusiv de fiecare dintre noi în parte. 
Credem însă că este nevoie de un minim de consens în societate şi în privinţa utilizării pădurilor – 
consens care ar putea avea la baza următoarele: 
1. Perceperea pădurii ca ceea ce este ea de fapt: un ecosistem complex care ar trebui să aparţină 
tuturor vietăţilor care-l locuiesc şi care-l folosesc, iar utilizarea resurselor pădurii să se facă pornind 
de la acest principiu de bază – şi reîntorcându-ne la acesta.
2. Respectarea legilor în spiritul şi litera lor, privind utilizarea resurselor pădurii – mai cu seamă în 
“exploatarea” materialului lemnos.

5. Surse & Probe
Am utilizat surse scrise (documente accesibile pe internet sau documente obţinute de la 
instituţii de stat) şi surse orale (de ex. discuţii cu angajaţi ai HS).

Sources of Information & Evidence: We have used verbal and written sources for this report 
(HSR employees and public documents).

Ne-am bazat, pentru acest studiu, pe surse orale şi scrise şi am încercat să ne asigurăm de
credibilitatea lor şi de verosimilitatea fiecărei informaţii în parte. Din motive de confidenţialitate nu
putem indica sursele orale (de ex. martori) – putem spune doar ca o parte dintre persoanele cu
care am purtat discuţii în direct şi/sau prin telefon sunt fie angajaţi ai firmei HS, fie furnizori.
Sursele scrise citate sunt documente publice, liber accesibile pe internet sau obţinute de la
instituţii ale statului.

6. Cum funcţionează măsurătoarea cu clupa rotativă
Un sistem cu LASER măsoară cea mai mică pereche de diametre într-un interval de măsurare la  
mijlocul buşteanului, după care aceste valori se rotunjesc “în minus”, de două ori, înainte de 
calcularea volumului (fictiv) al buşteanului – cu cca. 10,2% mai mic decât volumul real. În unele 
ţări metoda de măsurare este agreată şi pentru tranzacţiile comerciale (Austria), iar în altele 
nu (Germania). In România, HS se foloseşte de această metodă de măsurare pentru a 
facturarea livrărilor de lemn rotund.

How the “rotating calliper” works: This laser-based equipment measures the smallest mid-
diameters of the logs, rounds them down twice(!) and calculates their volume based on the 
under-estimated (incorrect) values obtained. Scientific studies show that this approach to 
calculating volume amounts to losses of up to 10.2% for the supplier. Austria has authorised 
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this method as appropriate for invoicing, whilst Germany opposes it.

Sus: 'Clupa forestieră', singurul mijloc legal de măsurare a lemnului rotund în România, până în 2012.  
Termenul 'clupă rotativă (electronică) derivă din acest mijloc de măsurare 'clasic', cu toate că  
principiile diferă esenţial. Sursa foto: Vezi nota de subsol13

6.1. Un echipament sofisticat, aparent “normal”
Conform informaţiilor obţinute inclusiv de la Biroul Român de Metrologie Legală,14 HS foloseşte la 
toate cele trei fabrici de debitare şi prelucrare a lemnului din România metoda “clupei rotative”15

 

ce funcţionează după principiul “triangulaţiei cu laser şi camera foto”. Conform descrierilor 
tehnice pentru echipamentul Microtec16 DISHAPE 100, folosit la punctul de lucru Sebeş, buşteanul 
este măsurat/'scanat' cu ajutorul a patru emiţătoare-receptoare de raze LASER, în timp ce acesta 
străbate instalaţia, în viteză, pe o bandă transportoare. Deasemenea se realizează fotografii 
'frontale' ale buştenilor pentru o mai bună identificare a acestora. La fabricile de panouri/panel de 
la Comăneşti şi Siret aparent nu se folosesc asemenea instalaţii, deoarece acolo se prelucrează 
cherestea şi nu lemn brut. 

13Sursa: http://www.wald-prinz.de/wp-content/uploads/2013/05/Mittendurchmesser-Kluppe-600x417.jpg 
14Biroul Roman de Metrologie Legala, str. Vitan-Barzesti nr. 11, Bucuresti. Site web: http://brml.ro/ 
15Metoda de masurare a fost omologata si acceptata in Austria (si Slovacia) atat pentru procesul tehnologic cat si pentru 
facturare, sub standardul ÖNORM L 1021. Sursa: Neuer Standard für Werksübernahme von Sägerundholz durch die 
Überarbeitung der ÖNORM L 1021: https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Holzindustrie/News---
Presse/Pressemeldungen/Neuer_Standard_fuer_Werksuebernahme_von_Saegerundholz_durch.html 
16 Microtec GmbH, cu sediul in Linz/Austria, este firma producatoare a echipamentelor de masurare ale HS de la punctele 

de lucru Sebes si Radauti. Vezi: www.microtec.eu 
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Sus şi jos: Model şi fotografie sistem scanare Microtec DISHAPE. Sursă: Vezi nota de subsol17

6.2. Echipamentul măsoară doar cel mai mic diametru
Conform pliantelor şi a mai multor studii ştiinţifice (informaţiile fiind confirmate în detaliu şi de 
surse din interiorul HS), scopul final al măsurătorii cu clupa rotativă NU este stabilirea unui 
diametru median, ales aleatoriu, a unui buştean (de formă neregulată), aşa cum se 
afirmă/sugerează în contractele HS cu furnizorii. Scopul măsurătorii este în schimb stabilirea celei 
mai mici valori a două diametre perpendiculare, măsurate pe un interval de aprox. 20cm stânga-

17Microtech – Innovating the Wood, Reno, 2008, pag. 7, 9: http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
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dreapta  18   faţă de mijlocul buşteanului  . Deci: NU se măsoară un singur diametru la mijlocul 
buşteanului (secţionat) ce intră în instalaţia de măsurare, aşa cum lasa să înţeleagă contractele19

 

între HS şi furnizori, în schimb se indentifică, pe un anumit interval de pe axul longitudinal al 
buşteanului, locul unde se găseşte perechea de diametre cu cea mai mică valoare ce va fi apoi 
măsurată şi folosită la calculul “volumului” (fictiv) al trunchiului. (Vezi cele două imagini jos.)

6.3. IMPORTANT: După cum se vede în schiţa de mai jos, cu clupa rotativă, măsurarea diametrului 
la mijlocul buşteanului NU are loc într-un singur punct la jumătatea lungimii buşteanului, aşa cum 
se afirmă în mod greşit în contractele HS, ci pe mai multe secţiuni transversale, pe o porţiune de 10 
+ 10 cm de ambele părţi ale mijlocului. Din cauza supralungimilor impuse la livrare de către firmă, 
centrul măsurării poate fi deplasat pe mai mulţi cm – logic: spre capătul subţire(!) al buşteanului – 
în vederea identificării celei mai mici perechi de diametre.20 
NOTĂ: În alte prezentări ale clupei rotative se afirmă în schimb că măsurarea diametrelor minime s-
ar face la mijlocul buşteanului brut şi nu într-un interval de măsurare. Chiar şi în acea situaţie, 
punctul de măsurare pe buşteanul brut va fi mai aproape de capătul subţire decât mijlocul 
buşteanului secţionat, din simplul motiv ca buşteanul brut va fi secţionat la capătul subţire.21 

6.4. Cum se stabileşte cel mai mic diametru al buşteanului brut
Cum se face totuşi ca măsurătoarea să aibă loc, conform contractului, la mijlocul buşteanului? 
Simplu: Se ştie (dar nu s-a înţeles motivatia) că HS le impune furnizorilor o supralungime de aprox. 
10 cm la buştenii de 3 şi 4 m (deci 3,10m; 4,10m), astfel încât sistemul de scanare va avea suficient 
“spaţiu de manevră” pe axul longitudinal pentru a alege punctul de măsurare acolo unde mijlocul 
lemnului rotund secţionat ulterior(!) la 3,00m sau 4,00m este cel mai subţire (vezi foto jos). Odată 
stabilit, pe buşteanul încă nesecţionat, locul măsurării diametrului, sistemul roteşte, în mod virtual, 
o clupă electronică (de aici şi denumirea de clupa rotativă) în jurul axului longitudinal, măsurând în 
total 18 perechi de diametre perpendiculare, dintre care calculatorul sistemului este programat să 
aleagă automat perechea cu cele mai mici valori. 

18Vezi schita la pag. 85 a studiul (lb. germana) Vertrauen und Transparenz bei der Holzübernahme, Kärntner Forstverein, 
2013. Sursa: http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf 
19Vezi model “Contract achizitionare lemn rotund” al HS, pag. 2, aliniatul privind masuratoarea si conditiile aferente 
acesteia. Citat: “Baza de calcul a masuratorii este mijlocul busteanului”. Sursa: Schweighofer Leaks: Află cum se poate 
cumpăra lemn ilegal: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 
20Clupa rotativa imita prin masurarea a doua diametre situate perpendicular, masuratoarea cu clupa forestiera. Asemanarile 
dintre metodele de masurare se limiteaza insa la acest aspect pur formal.
21Vezi: Udo Hans Sauter, Jörg Staudenmaier: Comparison of log scaling under different national standards in Europe, 
Department of Forest Utilisation, Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg, pag. 20. Sursa: 
http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Sauter.pdf 
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Sus: Metoda de stabilire a diametrului minim (de fapt o pereche de diametre, situate la un unghi de  
90 de grade unul faţă de celălalt), măsurate cu “clupa rotativă”.
Traducere a conţinutului:
1. (stânga): “Calculul corespunde standardului austriac de măsurare şi etalonare”
2. (dreapta): “diametru la mijloc (la mijlocul buşteanului):
“Dm = rezultatul cel mai mic la mijlocul buşteanului”
3. (dreapta jos): “calcularea volumului:
Dm = diametru la mijloc”
4. (dreapta jos): formula geometrică pt. calcularea volumului
Sursă: Vezi nota de subsol22

6.5. Valorile diametrelor se rotunjesc “în minus”, înainte de calcularea volumului
După stabilirea acelei perechi de diametre minime, pasul următor nu îl reprezintă calculul 
volumului, aşa cum s-ar crede, ci, din motive necunoscute, fiecare dintre cele două diametre va fi 
dintâi rotunjit, în centimetri, la valoarea inferioară – indiferent de valoarea fracţiunii(!).23 Astfel, o 

22Microtec – Innovating the Wood, Reno, 2008, pag. 25: http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
23- Vezi model “Contract achizitionare lemn rotund” al HS, pag. 2, aliniatul privind masuratoarea si conditiile aferente 
acesteia. Citat: “Masuratoarea se efectueaza din cm in cm, dupa decojire iar rotunjirea se face la valoarea inferioara a 
intervalului de masurare”. Citind aceste “lamuriri” sumare se pune intrebarea cat de mult intelege furnizorul din aceasta 
fraza de importanta majora(!) – si daca este constient ce pierderi inseamna la calcularea volumului lemnului sintagma 
“rotunjire la valoarea inferioara”. In afara de aceasta, in contractul HS nu se spune ca echipamentul identifica diametrele 
minime, intr-un interval de masurare, la mijlocul busteanului, furnizorul fiind astfel indus in eroare. Deasemenea, HS omite 
sa-l informeze pe furnizor ca “rotunjirea la valoarea inferioara a intervalului de masurare” are loc de doua ori – atat la 
stabilirea fiecarui diametru in parte cat si la stabilirea diametrului mediu. Pentru explicatii si exemplificari vezi mai jos, in 
aceeasi nota de subsol.
Sursa: Schweighofer Leaks: Află cum se poate cumpăra lemn ilegal: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-
se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 
- Vezi si prezentarea sistemului Microtec DISHAPE 100, pag. 31. In tabelul din partea de jos a imaginii, la pozitia a 5-a se 
indica valorile MD (=Mid diameter/ a se citi “diametru minim la mijlocul busteanului”), rotunjit la valoarea inferioara. 
Sursa: Microtec – Innovating the Wood, Reno, 2008: http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
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pereche cu valorile 25,4+24,3cm se contabilizează în sistem la fel ca un buştean cu dimensiunile 
25,7+24,9cm (!), ca având doar 25+24cm. Din aceste două valori (fictive), se calculează diametrul 
mediu (şi el fictiv) al buşteanului: 24,5cm. 
După stabilirea diametrului minim (fictiv) la mijlocul trunchiului, sistemul, din nou, nu va calcula 
volumul (fictiv) al lemnului, aşa cum ar fi de aşteptat, ci, tot din motive necunoscute, valoarea de 
24,5cm va fi rotunjită la rândul ei la limita inferioară, adică la 24cm.
Într-un final, în baza acestui diametru mediu, “de două ori fictiv”, mai mic cu 0,85cm faţă de 
diametrul mediu real (25,4+24,3=49,7. 49,7:2=24,85cm), sistemul electronic va calcula volumul “de 
două ori fictiv” al trunchiului, “volum” neconform cu realitatea, în baza căruia se va factura24 apoi 
lemnul recepţionat.

Sus: Exemple de “dublă rotunjire”, “în minus/în jos”, a perechii de diametre minime + a diametrului  
mediu. În partea de jos a capturii de ecran: Formula de calcul a volumului (fictiv), pe baza diametrelor  
rotunjite. Sursă: Vezi nota de subsol25

- Exemplul de calcul indicat a fost preluat de la pag. 88 a studiului intitulat Incredere si transparenta la receptia lemnului / 
Vertrauen und Transparenz bei der Holzübernahme, realizat de Asociatia silvica / Forstverein din Landul Kaernten/Austria, 
in anul 2013. Sursa: http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf. 
24Vezi model “Contract achizitionare lemn rotund” al HS, pag. 2, aliniatul privind masuratoarea si conditiile aferente 
acesteia. Citat: “Masuratoarea efectuata in fabrica va fi recunoscuta ca baza de facturare.” 
Sursa: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 
25Vezi: Vertrauen und Transparenz bei der Holzübernahme”, Kärntner Forstverein, 2013, pag. 85: 
http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf 
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6.6. Clupa rotativă   calculează cu 3,2-10,2% mai puţin volum   decât alte sisteme26 27

Drept urmare a folosirii diametrului celui mai mic la mijlocul buşteanului (diametru rotunjit de două 
ori la valoarea inferioară) pentru calcularea volumului, rezultă valori semnificativ mai mici decât la 
utilizarea unui diametru mediu sau a altor metode de calcul (de ex. simulări cu secţiuni cilindrice28). 
Conform studiilor de specialitate indicate la notele de subsol,29 volumul calculat cu clupa rotativă 
este cu aprox. 3,2% mai mic faţă de cel calculat cu instalaţii electronice ce utilizează alţi algoritmi de 
calcul şi cu 10,2% mai mic  30   faţă de volumul fizic/real al buşteanului. Amintim că, în conformitate cu 
STAS 5170-73, singura metodă legală de măsurare a lemnului rotund în România o constituia, până 
în 2012, clupa forestieră.31

26Vezi articol de presa din 2012 (lb. germana) in care se citeaza un studiu comparativ al metodelor de masurare, din care 
rezulta o diferenta de 10,2% intre masuratoarea 'clasica', cu clupa forestiera si masuratoarea cu clupa rotativa, denumita si  
“metoda austriaca”. Diferenta de volum dintre masuratoarea cu clupa forestiera si masuratoarea electronica “germana”, pe 
baza masurarii a doua diametre aleatorii la mijlocul trunchiului, aflate la un unghi de 90 de grade este, conform autorului 
studiului, de cca. 7%. Astfel, diferenta dintre masuratorile cu clupa rotativa (metoda austriaca) si metoda germana este de 
cca. 3%. Vezi si note mai jos. Sursa: “Unternehmertag: Diskussion um Maßdifferenzen”: 
http://www.fordaqmachinery.com/holz/articles/viewArticle/Unternehmertag_Diskussion_um_Madifferenzen__28594.jspa 
27Studii stiintifice privind diferentele de valori dintre sistemele de masurare au fost publicate in 2012 de Joerg 
Staudenmeier si in 2014 de Dr. Udo Hans Sauter, ambii de la Institutul de Cercetari Silvice / Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) a Universitatii Freiburg im Breisgau. Studiul lui JS il puteti citi si descarca la 
linkul de mai jos, in format pdf (in limba germana, cu sumar in lb. engleza). In sumarul in lb. engleza, la pag. 12 jos, gasiti 
si fraza cheie privind diferenta de volum de 3% dintre metoda austriaca si metoda germana: “There is a difference of about 
3 % between the methods applied in Germany (Rahmenvereinbarung Werksvermessung) and Austria (ÖNORM L1021) 
referring the volume. The determination of the volume according to the ÖNORM tends to result in an underestimation of  
the volume compared to the volume determined according to the German guidelines.”
Sursa: Jörg Staudenmaier: “Verfahren zur einzelstammweisen Volumen und Konturermittlung von Rundholz am Beispiel von 
Nadel-Stammholzabschnitten”, Freiburg im Breisgau, 2012:

 http://www.fva-bw.de/publikationen/fff_schrift/fff_b_54.pdf 
Prezentarea lui UHS (in lb. germana) o puteti descarca la linkul de mai jos. In tabelul de la pag. 17 se prezinta 
diferentele dintre metodele de masurare, metoda austriaca inregistrand cu 10,2% mai putin volum decat volumul de 
referinta / volumul fizic, metoda germana inregistrand la randul ei cu 7,2% mai putin decat volumul de referinta / 
volumul fizic. In concluzie, ambele metode de masurare deviaza semnificativ de la volumul de referinta/fizic, metoda 
austriaca – deci si cea folosita de HS in Romania – deviind cu 3% mai mult fata de metoda germana. In incheierea 
prezentarii, la pag. 32, UHS concluzioneaza si solicita, printre altele, urmatoarele: “In contactele comerciale instalatiile  
de masurare trebuie omologate/etalonate iar lemnul brut trebuie evaluat transparent si corect pentru toti  
partenerii/actorii de pe piata.” Citat: “Geschäftsverkehr erfordert Eichung”; “transparente und gerechte Bewertung des  
Rohholzes für die Marktpartner”. 
Sursa: Vermessung und Qualitätsbestimmung des Rohholzes […]; studiu realizat in cadrul Catedrei pentru cultura silvica 
/ Lehrstuhl fuer Forstbenutzung a Universitatii Freiburg im Breisgau. https://www.fob.uni-freiburg.de/alumni-
summerschool/Udo%20Sauter 

28Vezi prezentarea sistemului Microtec DISHAPE 100, pag. 26. Sursa: Microtec – Innovating the Wood, Reno, 2008: 
http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
29Sursa nr. 1: Studiu Joerg Staudenmeier: Verfahren zur einzelstammweisen Volumen-und Konturermittlung von Rundholz 
am Beispiel von Nadel-Stammholzabschnitten, Freiburg i. Breisgau, 2012, pag. 32. Sursa: http://www.fva-
bw.de/publikationen/fff_schrift/fff_b_54.pdf 
Sursa nr. 2: Studiu Dr. Udo Hans Sauter: Vermessung und Qualitätsbestimmung des Rohholzes an der Schnittstelle 
zwischen forstlicher Produktion und Weiterverarbeitung in der Holzindustrie, Freiburg i. Breisgau, 2014, pag. 12 jos: 
https://www.fob.uni-freiburg.de/alumni-summerschool/Udo%20Sauter 
30Vezi exemplul de calcul, la pag. 88, in: Rothleitner Gerald, Treml Erwin, Ziegler Raimund: Vertrauen und Transparenz  
bei der Holzübernahme / Incredere si Transparenta la receptia lemnului; document publicat de Kärntner Forstverein, 2013, 
pag. 88. Sursa: http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf 
31 Conform norma STAS 5170-73, vezi Anexa, pag. 28-31, numerotare de mana
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Sus: Stabilirea volumului cu măsurătoarea electronică “la fabrica”, conform normei ÖNORM L1021, pe  
baza diametrului median (MD) / “ÖNORM L-1021 – Volumsermittlung Elektronische  
Werksvermessung/Mittendurchmesser (MD)”
Traducere texte încadrate cu chenar (de sus în jos):
1. “Măsurare încrucişată => cea mai mică pereche de diametre / kreuzweise Messung => kleinstes  
Durchmesserpaar”
2. “Cel puţin 2 locuri de măsurare într-un interval de de măsurare de 20cm /mindestens 2 Messstellen  
în einer Messstrecke von 20cm”
3. “MD este cea mai mică valoare medie, rotunjită “în jos” / MD ist der kleinste, auf volle cm 
abgerundete Mittelwert”
Sursă: Vezi nota de subsol32

32 Rothleitner Gerald, Treml Erwin, Ziegler Raimund: Vertrauen und Transparenz bei der Holzübernahme (Incredere si  
Transparenta la receptia lemnului); document editat de Kärntner Forstverein, 14. 03. 2013, pag. 85.):  
http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf 
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Sus: Proces verbal de măsurare (model): MD = (engl.: “mid diametre”/ germ.: Mittendurchmesser”) =  
diametru cel mai mic la mijlocul buşteanului, aşa cum apare în ilustraţia nr. 4 din acest capitol; V =  
“Volumul” buşteanului (NECONFORM CU REALITATEA) calculat în baza celui mai mic diametru la  
mijlocul buşteanului, cu valoare rotunjită “în minus”. Sursă: Vezi nota de subsol33

6.7. REZUMAT: Măsurătoarea cu clupa rotativă, pas cu pas
Pentru o mai bună înţelegere a modului de funcţionare a clupei rotative, redăm încă o dată fiecare 
pas al procedurii:
1. Buşteanul, cu o supra lungime de 10 cm, parcurge echipamentul de măsurare pe o bandă 
transportoare, fiind scanat în mişcare de un sistem cu laser. 
2. Scannerul / clupa rotativă identifică pe axul longitudinal al buşteanului, aproximativ la mijloc, 
perechea de diametre perpendiculare cu cele mai mici valori (de ex. 25,4+24,3cm). Rămâne un 
anumit dubiu în ce măsură acel punct de măsurare va fi deplasat spre capătul subţire, cert este 
însă că sistemul permite acest lucru;
3. Calculatorul rotunjeşte fiecare diametru în parte la limita inferioară a valorii: → 25+24cm.
4. Calculatorul stabileşte diametrul mediu în baza valorilor rotunjite: 24,5cm.
5. Calculatorul rotunjeşte valoarea obţinută, la limita inferioară: 24,5 → 24cm.
6. Calculatorul stabileşte volumul trunchiului în baza valorii de 24 cm – şi nu a valorii reale de 
24,85cm. Se foloseşte Formula lui Huber:34 D la pătrat X (3,1416:4) X L (D = diametru; P = 3,1416; L = 
lungime).35

6.8. De ce se folosesc totuşi asemenea sisteme de măsurare, aparent inşelătoare?
Există o explicaţie surprinzător de simplă pentru existenţa şi chiar necesitatea utilizării acestei 

33 Microtec – Innovating the Wood, Reno, 2008, pag. 31: http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
34Pentru aplicarea formulei pentru calcularea volumului vezi: 
1. Udo Hans Sauter, Jörg Staudenmaier: Comparison of log scaling under different national standards in Europe, 
Department of Forest Utilisation, Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg, pag. 7. Sursa: 
http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Sauter.pdf;
2. Rothleitner Gerald, Treml Erwin, Ziegler Raimund: Vertrauen und Transparenz bei der Holzübernahme (Incredere si  
Transparenta la receptia lemnului); document editat de Kärntner Forstverein, 14. 03. 2013, pag. 88 jos. 
Sursa: http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf 
35Calculul aplicat la valorile 24cm resp. 24,85cm: 
1.) 0,24m X 0,24m = 0,0567; 3,1416 : 4 = 0,7854; L = 400cm. 48 X 0,7854 X 400 = 0,181mc
2.) 0,2485m X 0,2485m = 0,0617 X 0,7854 X 4 = 0,194 mc
Diferenta dintre 0,194 si 0,181 mc = 6,7%. Aceasta diferenta rezulta doar din dubla rotunjire a diametrelor!
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metode de măsurare, anume: Conform specialiştilor, stabilirea unor diametre minime ale 
buşteanului este utilă şi chiar necesară în timpul procesului tehnologic de prelucrare a acestuia. 
Din datele astfel obţinute se calculează de ex. lăţimea maximă a cherestelei ce poate fi produsă 
din fiecare buştean în parte. 
Care este însă justificarea rotunjirilor (în minus) a valorilor măsurate cu precizia laser-ului? Este 
'doar' vorba de o tradiţie(!), preluată de la măsuratorile cu clupa forestieră – o tradiţie net 
avantajoasă prelucrătorilor primari de lemn, am putea adăuga.36

Ceea ce este esenţial de reţinut este că utilitatea măsurătorii cu   clupă rotativă  , pentru procesul   
tehnologic nu înseamnă automat c  ă   măsurătoarea poate fi folosită şi pentru calcularea volumului   
(neconform cu realitatea) şi facturarea lemnului recepţionat.37 Totuşi, HS facturează lemnul primit 
în baza acestor valori neconforme cu realitatea. Dovada o constituie nu doar declaraţiile mai 
multor surse credibile din interiorul HS, ci însăşi procesele verbale/protocoalele de recepţie38

 

generate de sistemul de măsurare, folosite de HS în relaţia cu furnizorii săi. 

7. Consecinţe ale măsurării cu “clupa rotativă”, la HS
Prin metoda de măsurare cu clupă rotativă, HS a păgubit furnizorii din România şi statul cu  
aprox. 130 milioane EUR, la care se adăugă sume semnificative datorită altor metode  
netransparente şi îndoielnice practicate la recepţia lemnului rotund. 

Consequences of the HS measurement method: By applying the rotating calliper  
measurement, HS has received an extra revenue of approx. 130 Million Euro, to which add  
other consistent amounts due to intransparent measurement methods, tricks and/or  
invoicing practices like abusive deductions for quality flaws, insufficient oversize (10cm  
required) etc.

7.1. Estimativ 130 milioane Euro daune financiare, din 2003 până prezent

36 Sursa: Jörg Staudenmaier: “Verfahren zur einzelstammweisen Volumen und Konturermittlung von Rundholz am 
Beispiel von Nadel-Stammholzabschnitten”, Freiburg i. Breisgau, 2012, pag.8: 

 http://www.fva-bw.de/publikationen/fff_schrift/fff_b_54.pdf. Citat: “Rotunjirea in minus, preluata din prevederile  
masuratorilor cu clupa forestiera […] / Diese, ursprünglich vor dem Hintergrund einer manuellen Vermessung 
entstandene Vorgabe der einseitigen Durchmesserabrundung [...]”

37Utilizarea masuratorii cu clupa rotativa ca baza de facturare in Austria a fost/este si motivul unor conflicte ce aparusera 
intre producatorii de cherestea din Germania si din Austria, incepand aprox. cu 2008, deoarece Austria omologase clupa 
rotativa si pentru tranzactiile comerciale/facturare (in interesul propriilor sai producatori de cherestea, prin standardul 
OeNorm L-1021, in timp ce Germania si alte tari nu accepta nici in prezent metoda austriaca pentru tranzactiile comerciale. 
Sursa: FORDAQ: http://holz.fordaq.com/fordaq/news/Holzvermessung_rotierendeKluppe_Werksvermessung_16346.html  
In Europa de Est (si Romania) s-a raspandit totusi metoda austriaca, din varii motive, asta si datorita dominatiei firmelor de 
prelucrare a lemnului din aceasta tara, nicidecum datorita unor performante superioare fata de alte sisteme de masurat. 
Faptul ca echipamentele de masurare austriece au fost introduse pe piata din Romania nu inseamna insa ca ele au 
functionat/functioneaza legal aici (vezi problema esentiala a facturarii in baza volumului fictiv calculat cu clupa rotativa!). 
Problema legalitatii functionarii clupei rotative in Romania va fi tratata in capitolele urmatoare.
38Vezi model Contract achizitionare lemn rotund al HS, pag. 2, aliniatul privind masuratoarea si conditiile aferente 
acesteia. Citat: “Masuratoarea efectuata in fabrica va fi recunoscuta ca baza de facturare.” 
Sursa: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 

Vezi si prezentare sistem Microtec DISHAPE 100: Microtec – Innovating the Wood, Reno, 2008, pag. 31-32 cat si 
Anexa Raportului: “Volumul” (fictiv) al lemnului receptionat de HS este calculat pe baza valorii Dm (“diametru la 
mijloc”), ceea ce, conform explicatiilor de mai sus si a informatiilor de la pag. 25 a prezentarii inseamna “diametru 
minim la mijlocul busteanului”!) Sursa: http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
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Conform propriilor declaraţii, cantitatea de lemn rotund procesată de HS, la ora actuală, în fiecare
dintre cele două fabrici de la Sebeş şi Rădăuţi, se ridică la 1,4 milioane mc.39 Din această cantitate
se scad 35% = 490.000mc, reprezentând lemn de import (Ucraina şi alte ţări). Rezultă 
910.000mc/an din surse interne X 20 de ani de funcţionare = 18,2 mil. mc lemn rotund de 
provenienţă românească, prelucrat de HS, din 2003 până în prezent. 10,2% din această sumă 
reprezintă 1,856 mil. mc. Valoarea acestei cantităţi se ridică, în funcţie de preţul de achiziţie, (de 
ex. 50 EUR/mc, 70 EUR/mc)40 la 92,8 milioane resp. 129,92 milioane EUR. In concluzie, HS a păgubit 
furnizorii şi statul român, cu o sumă cuprinsă între 90-130 milioane EUR, doar prin utilizarea 
metodei de măsurare cu clupă rotativă. 

7.2. “Mica-marea” ciupeală cu declasări, supralungimi, penalizări
Măsurătoarea cu clupă rotativă nu este însă singura metodă prin care HS i-a indus în eroare şi 
păgubit pe furnizori şi contribuabili, ci s-a folosit/se foloseşte şi de alte mijloace manipulative la 
măsurarea electronică, cum ar fi: 
7.2.1. Impunerea unor supralungimi la livrare, combinat cu un sistem de sancţiuni severe (scăderi 
de 1m din lungimea totală) în cazul nerespectării supralungimilor impuse.41

7.2.2. Declasarea abuzivă a unui număr de buşteni, în clase de calitate inferioare (şi mai ieftine), de 
către operator, în timpul recepţiei masei lemnoase.42

7.2.3. Stabilirea claselor de dimensiuni în aşa fel încât un buştean de 25cm la capătul subţire să fie 
plătit (în funcţie de declasare sau nu) la fel ca un buştean de 15 sau 35cm.43

 
44

39Deoarece nu avem date defalcate privind cantitatea de lemn rotund procesata in fiecare an, vom lua drept baza de calcul 
datele actuale, asa cum le-am gasit pe pagina web a firmei. Trebuie mentionat ca in anii trecuti (de ex. in 2006/7) cantitatea 
procesata era de aprox. 100.000mc/luna = 1,2 milioane mc/an (=cu aprox. 13,3% mai putin). Pe de alta parte, la cantitatile 
de lemn procesate se adauga, conform unor surse interne ale HS, inca aprox. 10-15% lemn (industrial) achizitionat si 
revandut de HS, sub forma bruta, altor firme. Deoarece cele doua cantitati sunt foarte apropiate, consideram ca se 
compenseaza, astfel incat se justifica cifra de 1,4 milioane mc/an, ca baza de calcul. Sursa cantitati actuale Sebes: 
http://www.schweighofer.at/ro/locatii-de-productie/sebes.html  
Sursa cantitati actuale Radauti: http://www.schweighofer.at/ro/locatii-de-productie/radauti.html 
40 Conform unor specialisti, 50 EUR/mc este o subestimare a pretului mediu de achizitie a lemnului de catre HS, la poarta 
fabricii, preturile medii practicate de HS situandu-se in jurul a 70-75 EUR. La estimare trebuie tinut cont de faptul ca 
preturile au variat atat in timp cat si in functie de furnizor si clasa de calitate/grosime, incadrandu-se in urmatoarele limite 
aproximative (12 EUR/mc lemn industrial; 55 EUR/mc, lemn pe picior, la ROMSILVA; 85-95 EUR/mc in anii 2013-2014 
la furnizor). Sursa: Schweighofer Leaks: Află cum se poate cumpăra lemn ilegal: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl
%C4%83-cum-se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal.
41Vezi model Contract achizitionare lemn rotund al HS, pag. 2, aliniatul privind masuratoarea si conditiile aferente 
acesteia. Citat: “Daca supralungimea este sub 5cm se reduce 1m”. Sursa: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-
cum-se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 
42Clasificarea lemnului in functie de calitatea sa nu se intampla automat ci este operata manual, prin apasarea unor taste 
presetate, in paralel cu masurarea cantitativa a lemnului. Datorita vitezei mari cu care se deplaseaza lemnul pe banda 
transportoare (aprox. 250m/min = cca. 4m/s), sansele ca operatorul sa nu aprecieze corect calitatea, sunt mari, cu atat mai 
mult cu cat operatorul se afla la mai multi metri distanta de banda transportoare, intr-o cabina de comanda. Conform 
surselor din interiorul HS, marjele de eroare la receptia calitativa cresc si datorita oboselii/stressului operatorilor, dar si in 
timpul receptiei pe timp de noapte sau in conditii meteo nefavorabile (ceata – un fenomen des intalnit la Sebes, pe timp de 
noapte). 
Conform acelorasi surse din interiorul firmei, nemultumirile furnizorilor porneau deseori de la chestiunea declasarii 
lemnului din motive nejustificate (de ex. lemn murdar la capat sau prezentand defecte cauzate de 'Greifer'-ul/bratul 
utilajelor de incarcare/descarcare). Diferenta de pret intre doua clase de calitate este de aprox. 12 Euro/metru cub.
43Vezi tabelul cu clasele de grosime, calitate si lungime in contractul model al HS, din septembrie 2012. Sursa: 
Schweighofer Leaks: Află cum se poate cumpăra lemn ilegal: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-se-
poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 
44 Stabilirea clasei de grosime a busteanului se face dupa decojire. Conform surselor din interiorul HS, exista si categorii 
de lemn care se masoara cu coaja, dupa care se scade, in functie de grosimea trunchiului, 1 sau 2 cm de coaja, indiferent de 
grosimea reala a acesteia. Specialistii spun ca aceasta practica, 'importata' din Austria contravine legislatiei romanesti. 
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7.2.4. Plata foarte proastă a lemnului considerat “industrial” (lemn murdar la capăt sau cu 
diametru sub 12cm la capătul subţire), în ciuda faptului că şi acest lemn va fi transformat, în 
proporţie covârşitoare, în cherestea şi vândut cu adaos comercial corespunzător.45 
7.2.5. Reducerea cu 3% a sumei plătite, dacă furnizorul solicita banii în mai puţin de 60(!) de zile de 
la data facturării.46

7.2.6. Instalaţiile de decojire deteriorează capătul subţire al buştenilor, în funcţie de reglarea 
presiunii cuţitelor, ceea ce poate duce, la limită, la declasarea lemnului în clase de grosime 
inferioare şi semnificativ mai ieftine.47 
7.2.7. Stabilirea aparent arbitrară a preţurilor în funcţie de grosimea, lungimea şi calitatea 
buştenilor, astfel încât furnizorilor le este greu să livreze în tocmai produsele specificate în 
contract, motiv pentru care aceştia pierd bonusurile semnificative puse în vedere de HS. 

Dacă am adăuga la asta şi sumele cu care a fost păgubit statul, prin Direcţia Generală a Vămilor, în 
urma calculării/declarării greşite a valorii lemnului importat din Ucraina pe calea ferată, sumele ar 
creşte şi mai mult.48 

Pagubele produse prin utilizarea metodelor enumerate la punctele 7.2.1.-7.2.7. nu pot fi 
cuantificate, din lipsă de date; date ce pot fi procurate doar de la HS. Surse din interiorul firmei 
estimează daunele pentru furnizori şi stat la sume comparabile cu cele datorate utilizării clupei  
rotative (90-130 milioane EUR), pe întreaga perioadă de funcţionare a fabricilor HS în România.49

 

Pentru a nu intra în domeniul speculaţiilor, aceste estimări nu vor fi luate în calcul aici. Cu atât mai 
mult considerăm că cifrele prezentate până acuma – 90-130 milioane EUR pagubă totală – sunt cât 

Astfel, art. 2.3.1.2. STAS 5170-73 prevede doar scaderea grosimii reale a cojii, in cazul masurarii diametrului cu coaja (vezi 
Anexa, pag. 28, numerotare de mana). Despre importanta scaderii corecte a grosimii cojii, vezi studiul (in lb. germana) a lui 
Rothleitner Gerald, Treml Erwin, Ziegler Raimund: Vertrauen und Transparenz bei der Holzübernahme (Incredere si  
Transparenta la receptia lemnului); document editat de Kärntner Forstverein, 14. 03. 2013, pag. 88 jos: 
http://bfw.ac.at/050/pdf/FIT_13.pdf
45Pentru asazisul lemn industrial costurile de livrare (pretul lemnului, recolatrea in padure, transportul) pana la poarta 
fabricii sunt duble fata de pretul modest, de 50 Lei/mc, obtinut la receptie. Totusi, din documente interne ale HS rezulta ca 
firma prelucreaza aprox. 90% din acel asazis lemnul industrial in cherestea, obtinand datorita pretului infim de achizitie 
marje de profit impresionante. Lemnul ce depaseste 56cm la capatul subtire – fiind de regula de calitate foarte buna, 
datorita varstei – este deasemenea achizitionat preturi foarte mici (sub costul de productie), intre 50-75 Lei/mc si apoi 
revandut altor firme, la pret de piata.
Pentru lista de preturi vezi: Model Contract de achizitie lemn rotund (17. 09. 2012). Sursa: “Schweighofer Leaks: Află cum 
se poate cumpăra lemn ilegal”. Sursa: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-se-poate-cump%C4%83ra-
lemn-ilegal
46Vezi model Contract achizitionare lemn rotund al HS, pag. 1, aliniatul privind masuratoarea si conditiile aferente 
acesteia. Citat: “Plata imediat (saptamanal) cu 3% reducere”. Sursa: http://de-clic.ro/schweighofer-leaks-afl%C4%83-cum-
se-poate-cump%C4%83ra-lemn-ilegal 
47Clasificarea se face in functie de diametrul la capatul subtire, nu in functie de diametrul median, asa cum se practica, de 
ex. in Austria si Germania.
48 Pentru calcularea intregii daune produse de HS in Romania, ar trebui contabilizate mai ales daunele produse prin 
achizitionarea de lemn taiat ilegal/furat de catre furnizori sau obtinut de catre HS la un pret deosebit de scazut de la 
ROMSILVA. Credem ca nici acea suma, reprezentand volumul de lemn sustras, nu acopera daunele colaterale, insemnate, 
produse padurilor ca habitate, firmelor concurente si/sau complementare, industriilor si comunitatilor locale si statului 
roman, prin privarea acestora de venituri la buget, in urma inchiderii firmelor care nu au putut face fata fortei economice a 
HS. De observat ca judetul Suceava, cel mai bogat in paduri, este cunoscut pentru migratia in masa a tinerilor in tarile 
occidentale; prezenta unor 'giganti' precum HS (si Egger) la Radauti neavand deci un impact pozitiv semnificativ asupra 
scaderii ratei somajului.
49 In acest stadiu, credem ca nu conteaza atat de mult cuantumul sumelor de care au fost private unele persoane 
juridice/fizice si statul roman, cat identificarea ordinului de marime al daunelor: peste 100 milioane EUR cuantificabili. 
Estimarile realiste ale daunelor cauzate la receptia lemnului se apropie, conform surselor noastre, de un sfert de miliard de 
EUR, din 2003 si pana la mijlocul anului 2015.
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se poate de realiste. In funcţie de densitatea unei păduri de molid/brad,50 cei 1,856 milioane mc 
material lemnos, procurat de HS în mod fraudulos, echivalează cu aprox. 2.650 – 6.190 hectare / 
26-62 km pătraţi de pădure, tăiată la ras. (Pentru a vizualiza mai bine dimensiunile acestei 
suprafeţe, imaginaţi-vă un patrat cu laturile de 5X5km sau aproape 8x8 km.)

Pupitru de comandă la punctul de lucru HS din Rădăuţi/SV. Sursă: Wikimedia Commons51

7.3. Fals în acte, acoperit cu... fals în acte
Nu în ultimul rând, apare de la sine întrebarea privind gestionarea şi “legalizarea” acelor cantităţi 
semnificative de lemn rotund ce intră în mod curent în incinta fabricii, prin aparatele de măsurare, 
fără ca acestea să apară, pentru o perioadă de timp, în evidenţele contabile. Surse din interiorul 
firmei susţin că, pentru a crea o aparenţă de legalitate, HS ar întocmi lunar, retroactiv, documente 
de provenienţă (avize de transport?), pentru a acoperi diferenţa de cantităţi scriptice şi reale ce 
rezultă inevitabil de pe urma măsurătorii lemnului rotund cu clupa rotativă. Cu alte cuvinte: Falsul 
(în acte) produs la măsurare trebuie acoperit cu alt fals în acte – pentru ca firma să poată susţine în 
continuare52 ceea ce s-a dovedit deja a fi o simplă legendă: provenienţa legală53 a lemnului 
achiziţionat. Or, presupunând că, aşa cum afirmă dl. Gerald Schweighofer, întreg lemnul 
achiziţionat de HS în România ar fi fost recoltat şi transportat în mod legal până la porţile fabricii 
(lucru contrazis de realitate), rezultă că cel târziu după măsurarea şi recepţia lemnului cu   clupa   
rotativă  , o cantitate de aprox. 10,2% din stocurile aflate constant în incinta fabricilor HS este lemn   

50 De pe un hectar de padure de conifere se pot recolta, prin taiere la ras, conform silvicultorilor, intre 300-700 mc material 
lemnos. 

51Sursa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schweighofer_Sawmill_Radauti_2013.jpg 
52 Se poate observa ca numarul persoanelor care sustine legalitatea deplina a activitatilor HS se reduce la aprox. trei, 

acestea fiind, fara exceptie, angajati ai firmei mama, din Austria (purtator de cuvant, consilier relatii publice), respectiv 
patronul firmei. In schimb, in Romania, numarul persoanelor (informate) care sustin contrariul, este de ordinul sutelor.

53Vezi pagina web Schweighofer-Initiative, prin care HS prezinta punctul sau de vedere fata de acuzele ce i se aduc: 
http://www.schweighofer-initiative.org/ro/faqs/. Asteptam ca la sectiunea de Intrebari & Raspunsuri / FAQ sa apara, dupa 
publicarea acestui material, si intrebarea privind utilizarea metodei austriece de masurare si a efectelor acesteia – impreuna 
cu un raspuns concludent si convingator.
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obţinut de la furnizori în mod fraudulos.

8. Considerente legale privind utilizarea clupei  
rotative în România
Biroul Român de Metrologie Legală a omis să includă, după 2002, echipamentele de măsurare  
folosite de HS în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare ce se supun controlului metrologic  
obligatoriu. De când BRML a eliminat, în 2004, până şi clupa forestieră din L.O., în România nu  
mai există mijloace de măsurare verificabile a lemnului rotund, demne de încredere. În 2013,  
echipamentele HS au trecut doar printr-o procedură simplificata de verificare periodică. 

Legal aspects of the usage of the rotating calliper în România: The Romanian Office of  
Standards (BRML) did not undertake any measures during the 2002-2012 period to create the  
regulations required for the registration and calibration of HS' measuring equipment. Even  
more, in 2004, BRML delisted the 'classical', mechanical calliper as well. As a result there has  
been no control whatsoever during these 'fat years' for HS and the forestry sector from part  
of this particular authority. The HS equipment had to be finally registered in 2013 but without  
following the complete procedure and apparently only after a very superficial testing.

8.1. Zece ani fără niciun fel de reglementări – mulţumită directorului BRML
În ciuda faptului că în România instalaţiile de măsurare de la fabricile HS din Sebeş şi Rădăuţi 
funcţionează deja din 2003 respectiv 2008, ele nu au fost supuse niciodată unei proceduri de 
introducere pe piaţă, respective unui proces de omologare constând din aşa-zisa “aprobare de 
model (AM)” şi “verificare iniţială (VI)”.54 Consultând documentele accesibile pe pagina Biroului 
Român de Metrologie Legală (BRML), mai precis aşa numitele “Liste oficiale a mijloacelor de  
măsurare supuse controlului metrologic legal”, liste întocmite şi aprobate prin ordin de una şi 
aceeaşi persoană, directorul BRML (Dr. ing. Dr. h.c. Fănel Iacobescu) se poate constata că, din 
2002 şi până în 2012, acesta a omis să includă în liste echipamentele electronice de măsurare a 
lemnului rotund.55 Or, conform declaraţiilor reprezentanţilor BRML, fără includerea expresă a 
acestor echipamente în listă, actele normative care reglementează activitatea de metrologie în 
România nu ar putea fi aplicate, pentru perioada 2003-2013, la cazuri concrete precum cel al HS şi 
al s.c. FORESTAR.56 Greu de crezut, dar adevărat: 'Legea Metrologiei'  57   nu poate fi aplicată în   
România la noi categorii de mijloace de măsurare decât în urma unei decizii exprese a directorului 
BRML!

8.2. BRML şi ministerele stăteau pasive, în timp ce HS [nu] măsura şi [nu] factura milioane de mc 

54Din informatiile primite de la BRML, in afara de HS doar firma FORESTAR, cu sediul in jud. Neamt, foloseste o 
masuratoare electronica, echipamentul lor fiind luat in evidenta, prin procedura simplificata a verificarii periodice, la 
sfarsitul lui 2013, la fel ca si echipamentul HS.
55 Vezi Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012 din 15.05.2012, pozitia 
L3 din tabel: La prima(!) pozitie - dupa ce timp de zece ani nu figurasera deloc in lista – apar “Echipamente electronice 
pentru măsurarea lemnului rotund”. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/gmytmnjqgy/lista-oficiala-a-mijloacelor-de-masurare-
supuse-controlului-metrologic-legal-lo-2012-din-15052012 
56Cu privire la firma FORESTAR, vezi note mai sus.
57 Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie. Sursa: 
http://lege5.ro/Gratuit/gq2tqmzs/legea-nr-178-2003-privind-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-104-1999-pentru-
modificarea-si-completarea-prevederilor-ordonantei-guvernului-nr-20-1992-privind-activitatea-de-metrologie 
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de lemn
Posibil ca la o interpretare tehnică/juridică foarte restrictivă a prevederilor legale, lucrurile să fie 
aşa cum afirma BRML, iar echipamentele de măsurare ale HS nu puteau fi înregistrate pentru că 
domnul director 'uitase' de ele, dar rămân câteva semne de întrebare – la care se adăugă un mare 
semn al exclamării, văzând că directorul BRML a scutit HS în cei zece ani de vertiginoasa 
expansiune pe piaţa românească să se prezinte la propria-i instituţie unde ar fi trebuit să explice în 
detaliu modul de funcţionare al 'metodei austriece' de măsurare, metoda cu care firma zi de zi [nu] 
măsura şi [nu] factura cantităţi impresionante de masă lemnoasa în România. Coincidenţă sau nu, 
tocmai în anul 2013 – anul expirării contractului privilegiat al HS cu RNP Romsilva – echipamentele 
de măsurare ale HS au fost înregistrate, într-un târziu, la BRML, fiind supuse doar unei simple 
verificări periodice (VP), fără a mai trebui să parcurgă întreg procesul de omologare cu aprobare de 
model (AM) şi verificare iniţială (VI). De ce? Simplu: Ele deja au fost introduse pe piaţă si puse în 
funcţiune (chiar dacă ilegal, cum considerăm noi)!58 Aşadar, după ce, în deceniul de aur al HS, între 
2003-2013, firma nu a trebuit să meargă “la metrolog” din lipsă de reglementare/procedură, odată 
apărute normele de reglementare,59 HS a fost din nou scutită de procedura de omologare (pentru 
echipamentele de la Sebeş şi Rădăuţi), pe motiv ca echipamentele lor deja au fost deja introduse 
pe piaţă. 

58 Dupa cum reiese din nota de subsol nr. 2, introdusa discret la sfarsitul Listei Oficiale 2012, “Se admite ca mijloacele de  
măsurare aflate în utilizare la data intrării în vigoare a prezentei liste oficiale să fie prezentate la verificarea metrologică 
periodică (fără a mai fi necesare AM şi VI) în termen de cel mult un an de la respectiva dată.” Astfel, HS a mai castigat un 
an de activitate fara inregistrare la BRML, adica din 2012 pana la sfarsitul lui 2013, cand trebuia sa se prezinte la 
verificarea periodica a clupei rotative de la Sebes si Radauti.
59= momentul includerii, in 2012, a echipamentelor electronice de masurare a lemnului rotund in Lista Oficiala a 
BRML.Vezi si normele specifice de efectuare a verificarilor metrologice pentru echipamente electronice de masurare a 
lemnului rotund: Vezi: “Ordin nr. 485 din 13 noiembrie 2013 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 082-13 
"Echipamente electronice pentru masurarea lemnului rotund”. Sursa: http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-485-din-
13-noiembrie-2013-privind-aprobarea-normei-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-
masurarea-lemnului-rotund-emitent-152768.html 
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Sus: Sigla BRML şi director BRML, Dr. ing. Dr. h.c. Fanel Iacobescu. Pentru CV şi declaraţie de avere şi  
interese vezi note de subsol.60 61Sursă: Pagină web a BRML

Întrebat de ce, până în 2012, echipamentele HS nu apar pe lista directorului BRML, directorul 
tehnic al instituţiei, domnul Marian Buzatu, a explicat că nu ar ţine de obligaţiile BRML să identifice 
data când a apărut în ţară un echipament, care trebuie supus verificărilor metrologice, 
responsabilitatea revenind utilizatorului şi ministerelor de resort – adică HS, Ministerului 
Agriculturii şi Pădurilor, mai târziu Ministerului Mediului; eventual Ministerului 
Industriei/Economiei.62 

9. Responsabilitatea autorităţilor şi a HS
Autorităţile româneşti, deosebit de protectoare faţă de HS, trebuie să fi fost informate cu  
privire la obligativitatea HS de a-şi înregistra şi verifica echipamentele de măsurare – totuşi  
ele nu au întreprins nimic în acest sens. În scrisorile trimise către BRML, HS a transmis  
instituţiei în mod repetat informaţii false şi manipulatorii în ceea ce priveşte modul de  
funcţionare a clupei rotative. În martie-aprilie 2015 HS a pus în funcţiune noua fabrică de la  
Reci/CV, cu echipamente de măsurare neînregistrate şi neaprobate.

The responsibility of the authorities and HS: Keeping in mind that HS started its activities  
in Romania visibly protected and advantaged by very high-ranking state officials (Presidents  
of Romania, Prime-ministers etc.) it is unthinkable that the authorities did not know that HS  
would be using high-tech measuring methods that require proper registration and periodical  
calibration. Still, nobody seemed to care about this. When informing BRML about its  
equipment, in 2011, HS provided only rudimentary and technically irrelevant information,  
disguising the fact that the method would calculate inaccurate log volumes, based on the  
smallest mid diameter. In 2015, HS started to use its measuring method at the newly built  
factory in Reci/CV, without asking for official registration and calibration of the equipment.

60CV Fanel Iacobescu: http://brml.ro/iframe.php?page=fanel-
iacobescu&placevaluesbeforetb_=savedvalues&tb_iframe=true&height=600&width=800 
61Una dintre putinele surse de informatii despre dl. Fanel Iacobescu este un site cu numele sugestiv www.teiadna.ro. Pe 
site se pun sub semnul intrebarii veniturile generoase realizate de dl. Dr. ing. dr. h.c. Fanel Iacobescu in diverse pozitii cat si 
modul in care a dobandit titlul doctoral. Sursa: http://www.teiadna.ro/denunt/604/dr-ing-dr-hc-Fanel-Iacobescu; 
Declaratie de avere si interese Fanel Iacobescu: http://declaratii.integritate.eu/UserFiles/PDFfiles/RP411_113921-C95-
I780_4-ANI-L306-00001%5B054742%5Dready//DA_2014-06-15_IACOBESCU%20FANEL_61408759.pdf 
62Discutia cu reprezentantii BRML a avut loc la sediul institutiei, in 15. 06. 2015 si, in cadrul unei audiente, in 29. 06. 
2015.
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9.1. Ministerele trebuiau să ştie de obligaţiile BRML şi HS de a omologa echipamentele
Din discuţii cu reprezentanţi BRML63 a reieşit ca în toamna anului 2011 mai multe entităţi s-au 
adresat, într-un scurt interval de timp, BRML, solicitând un punct de vedere al instituţiei referitor la 
obligativitatea înregistrării/omologării echipamentelor HS la BRML. Este vorba de patru scrisori din 
partea RNP Romsilva, a Asociaţiei Administratorilor de Păduri din România (AAPR), a Asociaţiei 
Proprietarilor Particulari de Păduri, PROFOREST şi a firmei HS.64 Transmiterea acelor solicitări către 
BRML înseamnă că cel târziu cu acea ocazie Biroul luase cunoştinţă de existenţa şi funcţionarea 
echipamentelor în cauză. Putem deduce deasemenea că, din clipa în care RNP Romsilva a adresat 
acea scrisoare BRML, informaţia privind “chestiunea” echipamentului HS trebuie/ar fi trebuit, să fi 
parvenit/să parvină şi ministerului de resort (Ministerul Mediului).

Care a fost însă reacţia BRML? În mod surprinzător, în loc să iniţieze demersurile necesare pentru 
'legalizarea' echipamentelor HS – cum ar fi fost de aşteptat dacă ne punem în situaţia BRML care 
(să admitem că) tocmai aflase că timp de aprox. 9 ani nu avusese cunoştinţă de funcţionarea unor 
aparaturi de măsurat hightech, încă neomologate în România – BRML le-a răspuns senin petenţilor 
că, din moment ce măsurătorile HS nu fac parte din Lista Oficială a BRML (reamintim: lista fiind 
întocmita şi aprobată de o singură persoană, directorul instituţiei), HS nu are obligaţia să se 
înregistreze.65

Şi totuşi, putem crede că BRML sau ministerele nu avuseseră, până atunci, cunoştinţă de existenţa 
echipamentelor HS? Ţinând cont de faptul că însăşi venirea HS în România, în 2002/3, şi 
inaugurarea fabricilor de la Sebeş şi Rădăuţi (în 2008) s-au întâmplat cu implicarea directă a 
reprezentanţilor de vârf ai statului (fostul Prim-Ministru Adrian Năstase, fostul Ministru al 
Agriculturii şi Pădurilor Ilie Sârbu, fostul Preşedinte Ion Iliescu, fostul Ministru al Agriculturii 
Gheorghe Flutur, directori ai RNP s.a.), este de neconceput ca instituţiile pe care respectivii 
demnitari şi funcţionari de vârf le reprezentau să nu fi avut cunoştinţă de faptul ca echipamentele 
de măsurare ale HS intră, evident, în categoria celor ce se supun controlului metrologic obligatoriu 
şi ca atare trebuie făcute demersurile necesare pentru ca ele să funcţioneze legal. Concret: Să fie 
notificat BRML în vederea includerii echipamentelor HS pe Lista Oficială şi în vederea elaborării 
regulamentelor/normativelor conexe. De aceea, din punctul nostru de vedere nu încape îndoială 
că toate părţile implicate ştiau foarte bine ca BRML trebuie să omologheze echipamentele HS – în 
mod straniu însă BRML a rămas inactiv în această privinţă timp de zece ani. În tot acest răstimp, 
prin instalaţiile de măsurare neomologate ale HS au trecut estimativ 18,5 milioane metri cub de 
lemn rotund de provenienţă internă (plus-minus 10,2%).66

63 Discutiile au avut loc in data de 15. 06. 2015 si 29. 06. 2015, la sediul BRML
64Vezi documente in Anexa, pag. 54-58 (numerotare de mana)
65Vezi scrisoarea BRML catre HS, din 24. 06. 2010, Anexa, pag. 60, numerotare de mana. 
66Urmand firul logic pana la capat ajungem la cateva concluzii, pe cat de banale, pe atat de stringente:
1. La asemena rulaj financiar, datorat in parte patronajului complice al sefilor de guvern si de stat, HS a acumulat suficient 
profit (si datorie morala) pentru a fi darnic in campaniile electorale ale unor partide, politicieni si functionari publici in 
posturi de conducere (cum si cei din urma depind de rezultatul alegerilor, acestia cotizeaza generos, in anii electorali, “la 
partid”, asa cum o demostreaza si cazul deja intens mediatizat al lui Maris Traian, fostul sef al DS Cluj). Deasemenea, 
persoane din anturajul HS sustin ca firma ar fi sponsorizat, in 2008(?), campania electorala a lui Gheorghe Flutur, fostul 
ministru al agriculturii si padurilor, devenit, in 2008, presedintele Consiliului Judetean Suceava..
2. Goana notorie dupa lemn a furnizorilor HS are de-a face, intr-o anumita masura, si cu masuratoarea cu pricina, pentru 
simplul fapt ca, privandu-i pe furnizori de o parte din venitul ce li se cuvenea, acestia se vedeau nevoiti sa compenseze 
pierderile prin livrarea a cat mai mult lemn, de calitate cat mai buna (pentru a nu risca sa fie declasat), transportat la 
fabricile HS cu camioane supraincarcate... (A nu se citi totusi aceasta observatie ca o disculpare a furnizorilor, vinovati si ei 
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9.2. Cum a fost indus în eroare BRML de către HS, în 2011, şi ignorat de Microtec
În 29. 09. 2011 HS s-a adresat BRML, cerându-i includerea în Lista Oficială, ca pas premergător 
verificării metrologice ulterioare. Cum reiese din solicitarea firmei, cu acea ocazie, firma a transmis 
3 documente67 pe care dorim să le prezentăm şi analizăm mai jos:
1. Solicitarea HS către BRML, din 29. 09. 2011 
2. Descrierea echipamentului de măsurare Microtec Dishape 100
3. Standardul industrial STAS 5170-73 privind măsurarea lemnului rotund de răşinoase şi foioase

9.2.1. Solicitarea HS către BRML, din 29. 09. 2011 (conţine informaţii manipulatorii şi eronate)68

În aliniatele 2 şi 3, scrisoarea conţine mai multe enunţuri manipulative şi neadevărate. Astfel, în 
aliniatul 1 se afirmă că “echipamentele [precum cele folosite de HS] sunt aprobate şi folosite la scară  
largă în ţări din Europa de Vest cum ar fi Germania şi Austria.” Această afirmaţie este manipulatorie, 
deoarece în Germania echipamentul de tip clupă rotativă NU este aprobat pentru tranzacţii 
comerciale (emitere de facturi şamd.)

În aliniatul 3 al scrisorii se afirmă că “Măsurătorile electronice [precum cele folosite de HS] au la baza  
aceleaşi principii de determinare a volumului buşteanului ca şi cele clasice, respectiv măsurarea  
diametrului median şi a lungimii acestuia care apoi, conform STAS 5170-73 (anexat), Cap. 2.4., sunt  
folosite pentru determinarea volumului. Singura deosebire o reprezintă faptul că în metodele clasice  
cele două elemente sunt măsurate manual iar în cazul nostru acestea sunt măsurate electronic  
conform descrierilor din documentaţia anexată.” Acest aliniat conţine mai multe neadevăruri 
deoarece, aşa cum am arătat mai sus, principiile de măsurare diferă esenţial între sistemul clupei  
rotative (la care se face referire, implicit) şi cel clasic (clupa forestieră), prin aceea că clupa rotativă 
măsoară diametre minime într-un interval de 20cm la mijlocul buşteanului pe care apoi le 
rotunjeşte de două ori “în minus”, înainte de calcularea volumului (fictiv). Calcularea volumului se 
face deci cu alte valori decât cele aprobate de normele STAS.69 Nu în ultimul rând, descrierile din 
documentaţia anexată de HS (vezi 9.2.2.) conţin la rândul lor, în esenţă, aceleaşi informaţii 
incomplete, manipulatorii şi chiar eronate ca cele prezentate în scrisoarea din 29. 09. 2011. 

in buna parte de taierile ilegale de paduri!)
67 Vezi Anexa, pag. 58, numerotare de mana, alin. 3.
68Trebuie sa spunem ca obtinerea, dela BRML, a documentelor de interes public s-a dovedit a fi destul de dificila, 
reprezentantii BRML refuzand, la prima intalnire, in 15. 06. 2015, in mod abuziv, sa puna la dispozitie toate documentele 
de interes public solicitatede noi. Din refuzul initial al personalului BRML de a ne prezenta si face copii dupa toate 
documentele de interes public solicitate, intelegem ca existau presiuni pe scara ierarhica asupra lor de a nu le 'divulga' 
continutul resp. ca in documentele BRML exista informatii pe care BRML prefera sa le tina departe de publicul larg. 
Audienta din 29. 06. 2015 ne-a confirmat supozitia, BRML ezitand initial sa ne predea documentele solicitate. Intr-un final, 
BRML ne-a dat insa intreaga mapa de documente, astfel incat am ajuns si in posesia scrisorii HS catre BRML, din 29. 09. 
2011, in care firma inducea in eroare BRML, in mod sistematic, cu privire la modul de functionare al clupei rotative...
69Conform art. 2.3.1.4. si 2.3.1.6. norma STAS 5170-73, valoarea diametrului se rotunjeste (o singura data) in minus sau in 
plus, in functie de valorile zecimale (sub 0,5cm sau peste 0,5cm). Vezi Anexa, pag. 28, numerotare de mana. In schimb, 
clupa rotativa face doar rotunjiri in minus si asta chiar de doua ori.
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Sus: Fragment din solicitarea HS către BRML, din 29. 09. 2011. Textul complet poate fi consultat în  
Anexa, pag. 58, numerotare de mână.

9.2.2. Descrierea echipamentului Microtec Dishape 100 (conţine omisiuni şi neadevăruri)
Descrierea echipamentului Microtec DISHAPE 100, folosit la Sebeş, este sumară şi conţine omisiuni 
şi erori evidente, foarte asemănătoare celor din solicitarea HS, din 29. 11. 2011. De observat că 
documentul, listat la imprimantă, în alb-negru, NU reprezintă o descriere tehnică amănunţită a 
echipamentului şi, mai ales, NU este un document editat de firma producătoare,70 documentul 
purtând pe fiecare pagină antetul HS. Este vorba deci de informaţii rudimentare, prezentate “la 
mâna a două” în traducere românească neautentificată. Dincolo de aceasta, documentul conţine 
mai multe neadevăruri şi omisiuni, intenţionate, credem noi, din moment ce ele se referă tocmai la 
principiul de funcţionare al clupei rotative.71 

Astfel, I.) NU se menţionează niciunde că sistemul serveşte la determinarea diametrului minim la 
mijlocul buşteanului; şi 
II.) se afirmă că perechea de diametre d1 şi d2 “sunt măsurate în mm şi apoi rotunjite în cm la cea 
mai apropiată valoare […] diametrul median [fiind] masurat la jumatatea busteanului”72 (vezi şi  
imagini jos). După cum reiese însă din cele prezentate până acuma, cea din urmă afirmaţie a HS 
conţine două omisiuni şi un neadevăr, anume: 
A.) se omite că diametrele d1 şi d2 sunt măsurate într-un interval la mijlocul buşteanului unde 
valoarea lor este minimă; şi 
B.) rotunjirea în cm se face NU la cea mai apropiată valoare (de ex. de la 25,9 la 26cm), cum greşit 
susţine HS, ci la “valoarea inferioară a intervalului de măsurare” (deci chiar şi de la 25,9 la 25cm (!), 
după care media celor două diametre deja rotunjite “în jos” se rotunjeşte pentru a doua oară, tot 
“în jos” (omisiunea nr. 2). Toate acestea reies, cum s-a arătat deja, din contractele HS, din 
prezentarea sistemului Microtec Dishape 100 pe site-ul timbermeasurement.com cât şi din studiile 
şi exemplele de calcul prezentate mai sus.

70Per ansamblu, reglementarile legale par a fi incomplete resp. ele lasa loc, in cazul de fata, la interpretari in favoarea 
producatorilor/utilizatorilor de echipamente de masurare. A se vedea art. 10 HG nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor  
de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare. Sursa: 
http://lege5.ro/Gratuit/he4tqmzz/hotararea-nr-264-2006-privind-stabilirea-conditiilor-de-introducere-pe-piata-si-de-punere-
in-functiune-a-mijloacelor-de-masurare 
71Dealtfel, termenul de “clupa rotativa” apare indicat chiar in documentul prezentat de HS la BRML, la pag. 5, jos, fara 
insa a se “divulga” secretul sistemului.
72Vezi: Sistemul de masurare electronica Microtec – Dishape 100, pag. 6 sus; Anexa, pag. 46-52, numerotare de mana
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Sus: Captură de ecran după prezentarea echipamentului de măsurare Microtec Dishape 100, depus de  
către HS la BRML, pag 1 şi pag. 6. În document nu se face referire nicăieri la diametre minime, dubla  
rotunjire în minus, şi nici măcar la calcularea volumului(!), scopul principal al efectuării măsurătorilor  
diametrelor. În document se vede deasemenea sigla HS, ceea ce arată că documentul nu a fost  
redactat de producător ci de beneficiar. Totuşi, BRML s-a mulţumit cu acest mod de “prezentare”.  
Documentul complet poate fi consultat in Anexa, pag. 46-52, numerotare de mână.

9.2.3. Standardul industrial STAS 5170-73 privind măsurarea lemnului rotund de răşinoase şi 
foioase
Aceasta normă, încă în vigoare, ce prevede ca singură metodă de măsurare a lemnului rotund 
clupa forestieră, în mod cert nu mai corespunde necesitaţilor măsurării lemnului rotund la scară 
industrială. Pe de altă parte, aşa cum am arătat la punctul 9.2.1., măsurătoarea cu clupa forestieră 
este mai exactă decât măsurătoarea cu clupa rotativă, prin aceea că nu face multiple şi 
nejustificate rotunjiri în minus ale unor perechi de diametre minime, ci măsoară perechi de 
diametre aleatorii la mijlocul buşteanului, rotunjirile făcându-se, după caz, în minus sau în plus. 
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9.2.4. Concluzii la punctele 9.2.1-9.2.3
Informaţiile transmise BRML de către HS, în 29. 09. 2011, prezentate la punctele 9.2.1. şi 9.2.2. Sunt 
incomplete, manipulative şi eronate, fiind de natură să inducă în eroare personalul BRML cu privire 
la principiul de funcţionare al clupei rotative. Prevederile standardului STAS 5170-73, prezentat la 
9.2.3. arată, din nou, că HS a indus în eroare BRML în mod repetat şi intenţionat, credem noi. 
Astfel, BRML nu a avut informaţiile necesare luării unor decizii juste cu privire la înregistrarea 
echipamentelor HS.
Firma Microtec nu a prezentat BRML descrieri tehnice şi, aparent, nici nu a solicitat/obţinut 
avize/autorizaţii pentru activităţile desfăşurate în România. 

Sus: Fragment din normele STAS 5170-73, din 1973. Măsurătorile lemnului rotund în România se fac  
exclusiv cu clupa forestieră, iar valorile zecimale se rotunjesc, după caz, în minus sau în plus, altfel  
decât la clupa rotativă.

9.3. Cum a eliminat (directorul) BRML, în 2004, clupa forestieră din Lista Oficială
Ţinând cont de faptul că, în preajma anului 2002, HS se pregătea deja intens să intre pe piaţa 
românească, ar fi fost de aşteptat ca legiuitorul să reglementeze, la iniţiativa RNP, ITRSV respectiv 
a ministerelor de resort, utilizarea mijloacelor de măsurare electronice pe care HS urma să le 
folosească. Astfel, ar fi fost indicată actualizarea Listei Oficiale a BRML si a prevederilor STAS 5170-
73. Nu s-a întâmplat însă nimic în acest sens – chiar din contră: În mod (deloc?) surprinzător, până 
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şi clupa forestieră a fost eliminată,73 în 2004,74 din Lista Oficială a BRML! Justificarea 
reprezentanţilor BRML (într-o discuţie cu autorul, în 29. 06. 2015): Doreau să reducă efortul 
administrativ/birocratic pentru gestionarea diverselor mijloace de măsurare.75 Ca să conştientizăm 
importanta (gravitatea?) faptei: Tocmai în perioada în care HS îşi demarase activitatea în România, 
BRML (prin directorul său?)76 a scos de sub control metrologic singurul mijloc legal de măsurare a 
lemnului rotund, fără să includă, pentru următorii 10 ani, clupa rotativă în categoria mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic obligatoriu. Altfel spus: Se pare că autorităţile au avut 
grijă ca în momentul demarării marilor afaceri cu lemn, volumul acestuia să nu mai poată fi 
măsurat cu exactitate de către nicio persoană fizică, juridică sau instituţie din România. Să ne 
imaginăm ce a însemnat acest semnal transmis de BRML sectorului forestier/prelucrării lemnului 
din România. Revenind la practicile de măsurare ale HS, apare întrebarea firească: Cum se mai 
putea dovedi, după 2004, că echipamentele de măsurare ale HS măsoară mai puţin, dacă nu mai 
există77 metode şi mijloace de măsurare alternative, verificate metrologic?

Sus: Fragment din Lista Oficială 2001. La poziţia L 11 figurează “clupa”, având termen de verificare  
periodică de 3 ani.

73In Lista Oficiala din 2001 (valabila pana in 2004), clupa (forestiera) mai figura, la pozitia L 11. Vezi: Lista oficială a 
mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2001 din 27.08.2001, pozitia L 11. 
Sursa: 
       http://lege5.ro/Gratuit/gm2dimbw/lista-oficiala-a-mijloacelor-de-masurare-supuse-obligatoriu-controlului-metrologic-  

al-statului-lo-2001-din-27082001 
74In 2004, clupa (forestiera) deja nu mai figura in Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legal L.O., din 16.02.2004. Sursa:

 http://lege5.ro/Gratuit/gq4dgnrs/lista-oficiala-a-mijloacelor-de-masurare-supuse-controlului-metrologic-legal-lo-2004-
din-16022004 

75 Se pune intrebarea fireasca, cat de justa si legala putea fi eliminaea clupei forestiere din L.O., atata timp cat ea se utiliza 
si se utilizeaza in continuare in tranzactiile comerciale – de unde rezulta si interesul public evident (conf. art. 3. L. 
178/2003) si obligativitatea controlului metrologic legal.
76Dupa cum rezulta din CV, dl. Dr. ing. dr. h.c. Fanel Iacobescu a fost decorat cu Ordinul National Serviciul Credincios, in 
grad de Cavaler, pentru contributia personala deosebita la realizari in domeniul metrologiei”. Sursa: Curriculum Vitae 
Fanel Iacobescu; http://www.brml.ro/iframe.php?page=fanel-
iacobescu&placeValuesBeforeTB_=savedValues&TB_iframe=true&height=600&width=800 
77Ar fi de interes o verificare metrologica legala inopinata a clupelor forestiere utilizate de silvicultorii din intreaga tara – 
rezultatele ar putea fi ...edificatoare.
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Jos: Fragment din Lista Oficială 2004. Poziţia L 11 (“clupa”) lipseşte. Sursă: Vezi note de subsol nr. 61 şi  
62.

9.4. Cât de simplu a obţinut HS verificarea periodică, în 2013
În Lista Oficială 2012 au fost incluse, la poziţia L 3, echipamente electronice de măsurare a lemnului 
rotund, pentru care se prevăd următoarele tipuri de control metrologic: aprobare de model/AM, 
verificare iniţială/VI, verificare periodică/VP. Conform notei de subsol nr. 2, inclusă sub L.O. din 
2012, echipamentele deja introduse pe piaţă şi aflate în utilizare NU se supun aprobării de model şi 
verificării iniţiale ci doar verificării periodice – iar asta în decurs de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
listei în decembrie 2012.78 În 22. 11. 2013 HS s-a adresat BRML, cu o scurtă solicitare, cerând 
efectuarea VP,79 ceea ce BRML a şi făcut80 în 10 şi 11 decembrie 2013, fiind emise, in 16. 12. 2013, 
două Buletine de verificare metrologică pentru cele două echipamente de măsurare ale HS, de la 
Sebeş şi Rădăuţi, cu calificativul ADMIS.

Dacă sunt adevărate afirmaţiile BRML că HS nu ar fi depus niciun fel de descriere tehnică înainte de 
verificarea periodică, atunci putem spune că firma a reuşit performanţa de a-şi omologa retroactiv 
în România, cu o cerere de şase rânduri şi două buletine în format A5 echipamente cu care a 

78Continutul notei de subsol nr. 2: “Se admite ca mijloacele de măsurare aflate în utilizare la data intrării în vigoare a 
prezentei liste oficiale să fie prezentate la verificarea metrologică periodică (fără a mai fi necesare AM şi VI) în termen de 
cel mult un an de la respectiva dată.” Sursa: Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal 
L.O. - 2012 din 15.05.2012;
       http://lege5.ro/Gratuit/gmytmnjqg4/ordinul-nr-148-2012-pentru-aprobarea-listei-oficiale-a-mijloacelor-de-masurare-  

supuse-controlului-metrologic-legal-lo-2012 
79Numar de inregistrare intern 5256/22. 11. 2013. Vezi Anexa, pag. 10, numerotare de mana.
80 Verificarea metrologica a echipamentului electronic de masurare a lemnului rotund este reglementata prin norma 
metrologica NML 082-13, Norma de metrologie legală NML 082-13 Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului  
rotund, valabila din 22. 11. 2013. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-
echipamente-electronice-pentru-masurarea-lemnului-rotund-din-13112013 
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măsurat (greşit) şi facturat milioane de metri cub de lemn, în valoare de peste un miliard de EUR.81
 

Secretul acestei proceduri mai mult decât expeditive constă în aceea că BRML a avut grijă să 
excludă obligativitatea prezentării unor descrieri tehnice amănunţite pentru verificările periodice a 
echipamentelor electronice de măsurare a lemnului rotund.82

Tabel al Normei Metrologice Legale NML-082-13/2013: Art. 3.8.6. şi art. 3.8.7., anume descrierea  
tehnică amănunţită a echipamentului, nu sunt considerate cerinte metrologice si tehnice obligatorii  
la efectuarea VP.83 Se aplică totuşi art. 3.9 care se referă la “Indicarea valorii măsurate”, valori pe care  
am demonstrat că echipamentele de măsurare ale HS nu le indica corect (vezi imagine jos).

81 Surprinzator: Omologarea echipamentelor HS (si ale firmei FORESTAR, din jud. Neamt) a necesitat mai putina 
birocratie decat, sa zicem, un consult medical sau incheierea unui contract de telefonie mobila – ca sa nu vorbim de 
omologarea unui autovehicul de import. 
82 Vezi tabelul din Norma de metrologie legală NML 082-13 Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund, 
in care se excepteaza de la aplicare art. 3.8.6. si 3.8.7. Articolele respective stabilesc ce fel de documente/descrieri tehnice 
trebuie sa depuna producatorul echipamentelor la BRML pentru verificarile metrologice. Sursa: 
http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-masurarea-
lemnului-rotund-din-13112013.
83 Sursa: Norma de metrologie legală NML 082-13 Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund, Art. 3.8.6. 
si 3.8.7.: http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-
masurarea-lemnului-rotund-din-13112013

32

http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-masurarea-lemnului-rotund-din-13112013
http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-masurarea-lemnului-rotund-din-13112013
http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-masurarea-lemnului-rotund-din-13112013
http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-13-echipamente-electronice-pentru-masurarea-lemnului-rotund-din-13112013


Sus: Ne îndoim că datele indicate de echipamentele HS – atât în format electronic cât şi în aşa zisele  
protocoale de măsurare resp. în facturile emise – corespund prevederilor art. 3.9 a NML 082-13.  
Pentru conţinutul art. 3.9. vezi nota de subsol.84 

9.5. Cât de legală este atitudinea protectoare a BRML faţă de HS?
Oare chiar s-a putut strecura HS cu 1,8 milioane mc de lemn, obţinut fraudulos, prin toate portiţele 
deschise de BRML şi alte autorităţi, fără să fi rămas 'descoperită' din pdv. legal? Greu de crezut! 
Pentru că la o privire mai atentă asupra întregii chestiuni respectiv asupra normelor legale 
specifice apar noi întrebări: 

1. Nu se încadrau totuşi echipamentele HS, înainte de 2012, în categorii deja existente din listele 
oficiale ale BRM? Răspunsul ar putea fi afirmativ (dar chestiunea trebuie verificată). De ce? Pentru 
că în listele oficiale figurau în 2004 categorii precum “Aparate de măsurat arii” şi “Aparate de  
măsurat multidimensional”, categorii care ar putea cuprinde, teoretic, şi echipamentele de 
măsurat lemn rotund – motiv suficient pentru HS să se adreseze în mod oficial BRML, pentru 
clarificări, iar BRML să se sesizeze în vederea elaborării normelor de metrologie specifice 
omologării echipamentelor HS. Pentru detalii privind aparatele de măsurat arii şi măsurat 
multidimensional vezi notele de subsol.85 86

84 “Art. 3.9.1. Indicarea diametrelor şi, după caz, a lungimii lemnului rotund trebuie să se facă prin intermediul unui 
dispozitiv de afişare propriu care să afişeze valoarea măsurată cu suficiente cifre semnificative astfel încât să permită 
calculul erorii de măsurare.

3.9.2. Indicarea oricărei valori determinate trebuie să fie clară şi neambiguă şi să fie însoţită de informaţiile  
necesare utilizatorului pentru înţelegerea semnificaţiei valorii măsurate. În condiţii normale de utilizare, valoarea 
măsurată indicată trebuie să poată fi citită cu uşurinţă.” Sursa: Norma de metrologie legală NML 082-13 "Echipamente  
electronice pentru măsurarea lemnului rotund": http://lege5.ro/Gratuit/gm3tonzugm/norma-de-metrologie-legala-nml-082-
13-echipamente-electronice-pentru-masurarea-lemnului-rotund-din-13112013 

85A se vedea in tabel pozitia L 14-3. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/gq4dgnrs/lista-oficiala-a-mijloacelor-de-masurare-
supuse-controlului-metrologic-legal-lo-2004-din-16022004 
86Conform art. 2.2 si 2.3 a Normei de metrologie legala NML 011 – 05 se supun controlului metrologic “aparate de 
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2. Există o responsabilitate a producătorului, importatorului, utilizatorului chiar şi pentru 
echipamente ce NU se supun controlului metrologic? (vezi situatia HS inainte de 2012). Răspunsul 
este clar DA, conform art. 24 L. 178/2003,87 sub sancţiunea sigilarii sau chiar a confiscării 
echipamentului de măsurare.88 Deci, autorităţile aveau/au pârghii legale şi pentru utilizarea 
echipamentelor HS până în anul 2012/13.

9.6. Echipamentele HS folosite la punctul de lucru Reci/CV – neomologate dar puse în funcţiune89

Dintr-o scrisoare adresată în 12 iunie 2015 Asociaţiei NW de către BRML reiese că pentru 
echipamentul de măsurare al HS de la noua fabrică HS de la Reci/CV, firma nu a solicitat şi nu a 
obţinut până la acea dată niciun fel de aprobare de model sau verificare iniţială, cu toate că legea 
178/2003 şi NML 082-13 o cer în mod neechivoc. Totuşi, aparatura fusese introdusă pe piaţă şi pusă 
în funcţiune, timp de aprox. 2 luni, în martie-mai 2015. Conform legii, BRML are competenta de a 
sancţiona această abatere cu sigilarea şi/sau confiscarea echipamentului.90

 

Solicitaţi în scris de către NW să ia măsuri pentru sancţionarea HS pentru introducerea pe piaţă şi 
punerea în funcţiune a unor echipamente de măsurare neînregistrate, reprezentantul BRML 
(domnul Marian Buzatu) a susţinut, în discuţiile cu autorul că, din moment ce activitatea firmei a 
fost suspendată, inspectorii BRML nu ar avea ce să constate, deoarece echipamentul de măsurare 
nu ar fi în funcţiune. La replica noastră că inspectorii BRML ar avea ce să constate, anume 
existenta echipamentului neomologat cât şi faptul că acesta a fost deja utilizat, reprezentantul 

măsurat arii → [adica] un mijloc de măsurare destinat măsurării ariei suprafeţelor obiectelor cu forme neregulate aflate în 
mişcare, de ex. obiecte din piele.” La fel, se supun controlului metrologic “aparate de măsurat multidimensional - [adica] 
un mijloc de măsurare destinat măsurării lungimii muchiilor (lungime, înălţime, grosime) celui mai mic paralelipiped 
dreptunghic în care poate fi inclus produsul aflat în mişcare pe o bandă transportoare.” Or, echipamentele HS fac si asta, 
printre altele... Vezi prezentarea echipamentului Microtec DISHAPE 100, pag. 14, 27: 
http://www.timbermeasure.com/Reno/ludwig_fleischhackl.pdf 
Sursa: NML 011 – 05: http://www.google.ro/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brml.ro
%2FdownloadNML%2FNML_Etapa10%2FNML011-
05%2FNML011%252005.doc&ei=kYCEVYzNI8ulsgHl8omICg&usg=AFQjCNGrf4NOtClhYtlChq9pn7EkO5A5vQ&bv
m=bv.96339352,d.bGg 
87 Vezi art. 24, alin. 2 L. 178/2003: “Se interzice persoanelor fizice sau juridice să deţină în locurile destinate măsurărilor 
din domenii de interes public, prevăzute la art. 3 alin. 1, mijloace de măsurare specifice acestor măsurări, dacă acestea 
sunt false sau falsificate”. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/gq2tqmzs/legea-nr-178-2003-privind-aprobarea-ordonantei-
guvernului-nr-104-1999-pentru-modificarea-si-completarea-prevederilor-ordonantei-guvernului-nr-20-1992-privind-
activitatea-de-metrologie 
Vezi art. 26 L. 178/2003: “Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi, importatorii şi utilizatorii poartă întreaga 
răspundere privind calitatea mijloacelor de măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, din punct de vedere 
metrologic.”
88Vezi art. 29 L. 178/2003: i.) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, [se sanctioneaza] cu amendă contravenţională de 
la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea şi/sau confiscarea mijlocului de măsurare, după caz. Sursa: 
http://lege5.ro/Gratuit/gq2tqmzs/legea-nr-178-2003-privind-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-104-1999-pentru-
modificarea-si-completarea-prevederilor-ordonantei-guvernului-nr-20-1992-privind-activitatea-de-metrologie 
89 Nu avem date cu privire la principiul de functionare al echipamentelor de masurare utilizate la fabrica Reci, presupunem 

insa ca si acestea aplica sistemul clupei rotative. Firma HS a refuzat sa raspunda la intrebarile noastre pe aceasta tema, 
adresate firmei in 17. 06. 2015. Pana la acea data, responsabilul cu relatii publice al HS insistase in mod repetat fata de 
noi sa intram in dialog cu firma, inainte sa publicam materiale despre aceasta. Regretam ca HS nu s-a folosit de 
oportunitate pentru a clarifica aceste aspecte atat de esentiale, inainte de publicarea prezentului raport. 

90Vezi art. 29 L. 178/2003: i.) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, [se sanctioneaza] cu amendă contravenţională de 
la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea şi/sau confiscarea mijlocului de măsurare, după caz. Sursa: 
http://lege5.ro/Gratuit/gq2tqmzs/legea-nr-178-2003-privind-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-104-1999-pentru-
modificarea-si-completarea-prevederilor-ordonantei-guvernului-nr-20-1992-privind-activitatea-de-metrologie 
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BRML nu a dat un răspuns. 

A răspuns însă, în 22. 06. 2015, Direcţia Regională Centru a BRML, de la Braşov, în urma efectuării 
unui control la punctul de lucru HS de la Reci, afirmând că, deoarece instalaţiile nu funcţionau la 
acel moment (activitatea fabricii fiind suspendată de Gardă de Mediu), nu s-a constatat vreo 
abatere de la legislaţia privind metrologia legală şi drept urmare nu s-a completat proces verbal de 
constatare.91 92

Asociaţia NW a reclamat, în luna iunie 2015, la toate instituţiile relevante (inclusiv Parchete şi DNA) 
punerea în funcţiune, la Reci, de către HS, a unor instalaţii de măsurare neomologate. Odată adus 
la cunoştinţa publicului larg şi a autorităţilor competente modul netransparent şi ilegal, credem 
noi, în care a funcţionat şi funcţionează acest tip de instalaţii, până în prezent, în România, credem 
că instituţiile abilitate vor trebui să-şi reconsidere din temelii atitudinea vădit protectoare faţă de 
firma HS.

Sus: Răspuns al Direcţiei Regionale Braşov a BRML către BRML Bucureşti, din 22. 06. 2015. Sursa:  
Anexă, pag. 3, numerotare de mână.

91BRML Brasov ignora insa faptul ca echipamentele de masurare neomologate fusesera utilizate la receptia lemnului 
rotund si, in consecinta, s-au emis si facturi in baza acelori masuratori (ilegale). Raspunsul BRML Brasov il puteti gasi in 
Anexa, pag. 3, numerotare de mana.
92Punerea in functiune a fabricii HS de la Reci/CV, cu echipamente de masurare neomologate, corespunde condusului unui 
autoturism neomologat pe drumuri publice. Refuzul BRML de a constata oficial si sanctiona acest lucru echivaleaza cu 
refuzul politistului de a constata si sanctiona prezenta in trafic a unei masini neomologate (sau chiar oprita, pe domeniul 
public).
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9.7. REZUMAT: Demersurile BRML-HS, în ordine cronologică
Redăm mai jos, punct cu punct, demersurile făcute de Biroul Român de Metrologie Legală şi 
Holzindustrie Schweighofer, în ceea ce priveşte funcţionarea echipamentelor electronice de 
măsurare a lemnului rotund ale HS:
1. BRML a eliminat, în 2004 clupa (forestiera) din Lista Oficială, în perioada în care HS îşi începuse 
activitatea în România şi înainte ca HS să fi trebuit să se prezinte, teoretic, cu clupa rotativă, la 
BRML.

2. Până în 15. 12. 2012, BRML nu a reglementat de niciun fel importul şi utilizarea echipamentelor 
electronice de măsurare a lemnului rotund, folosite în tranzacţiile comerciale.

3. Din documentele BRML rezultă că între 2003 şi iunie 2015 au existat doar patru luări de contact 
din partea HS, cu BRML: în 14 iunie 2010, 15 februarie 2012, 29 septembrie 2012, 21 noiembrie 2013. 

4. Cu ocazia celor patru luări de contact, HS şi/sau Microtec nu au comunicat BRML niciodată 
descrieri tehnice, confrom legii, ale mijloacelor de măsurare. În schimb, HS a transmis BRML, în 29. 
09. 2011, o scrisoare ce conţine mai multe omisiuni, informaţii manipulatorii şi eronate.

5. BRML nu a contestat legalitatea/corectitudinea informatiior obţinute de la HS şi Microtec ci s-a 
mulţumit, aparent, cu acestea, fără a cere informaţii suplimentare de la producător/beneficiar.

6. În 15. 12. 2012 echipamentele electronice de măsurare a lemnului rotund au fost incluse în L.O. A 
BRML – cu menţiunea (nota de subsol nr. 2) care exceptează echipamentele deja în funcţiune de la 
AM şi VI. Se cere doar VP la un an după includerea în listă.

7. În 20. 11. 2013 a intrat în vigoare NML-082-13 prin care se reglementează detaliile efectuării 
controlului metrologic legal pt. echipamente electronice de măsurare a lemnului rotund. S-au 
exceptat însă de la aplicare art. 3.8.6. şi 3.8.7. (depunere descrieri tehnice) pentru echipamente 
aflate deja în utilizare.

8. Au rămas în vigoare art. 3.91.1 şi 3.9.2 ale NML 082-13 care fac referire la indicarea (corectă) a 
valorilor măsurate de echipamentele electronice de măsurare a lemnului rotund, valori pe care 
echipamentele HS le indica trunchiat.

9. În 16. 12. 2013, aprox. În perioada în care expirase şi contractul HS cu RNP, BRML a emis două 
Buletine de verificare metrologică legală pentru cele două instalaţii de măsurare ale HS de la Sebeş 
şi Rădăuţi (cât şi un Buletin pentru firma FORESTAR) – fără să fi avut un minim de informaţii 
tehnice (corecte) privind modul de funcţionare a echipamentelor verificate.

10. BRML a omis să constate în mod oficial funcţionarea ilegală a echipamentelor de măsurare ale 
HS la punctul de lucru Reci/CV, în ciuda faptului că respectivele echipamente au măsurat şi 
facturat, fără să fi fost omologate, cantităţi însemnate de lemn rotund; incalcandu-se astfel 
prevederile Listei Oficiale 2012 si a NML-082-1 3.

11. În timpul audienţei din 29. 06. 2015, mai mulţi reprezentanţi ai BRML (dl. Marian Buzatu, Fănel 
Iacobescu) au declarat, de mai multe ori, în mod spontan, în urma explicaţilor oferite de autorul 
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prezentului raport, ca rotunjirile datelor de măsurare de către HS reprezintă 'o problemă.93 Vezi 
încălcarea art. 3.9.1. şi 3.9.2. a NML-082-13.

12. În prezent, clupa forestieră nu figurează în Lista Oficială a BRML.

Sus: Stive de cherestea, produsă la fabrica HS de la Reci (aprilie 2015), dovada că instalaţiile, inclusiv  
cea de măsurare a lemnului rotund au fost puse în funcţiune. Foto: Tóró Attila, Sf.  
Gheorghe/Sepsiszentgyőrgy

10. Concluzii & Recomandări
Se pune întrebarea dacă, în condiţiile date, firmele grupului HS din România (HS, Cascade 
Empire, Bioelectrica) funcţioneză în condiţii legale.

Summary & Conclusions: Can the HSR factories and subsidiaries like s.c. Bioelectrica, Cascade 
Empire etc. still keep working legally under these circumstances?

10.1. Concluzii
În urma prezentărilor de mai sus, reţinem următoarele:

93Citat Fanel Iacobescu: “Nu mai e masurare! Asta nu mai e masurare cu rotunjirile alea!” (min. 38.12 inregistrare audio)
Citat Marian Buzatu: “[...] daca se afiseaza si nu-i cel real, aia e pentru noi [de competenta noastra]. Daca se afiseaza si  
nu real...” (min. 51.05)
Citat Dinu Dumitru: “O sa verificam!” (aprox. min. 51.15)
Pentru transcrierea completa a inregistrarii audio a discutiei cu reprezentantii BRML vezi Anexa I
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1. HS foloseşte în România echipamente de măsurare a lemnului rotund ce funcţionează după 
principiul clupei rotative.

2. Clupa rotativă identifică şi măsoară cea mai mică pereche de diametre într-un interval de 20cm 
în mijlocul buşteanului, punctul de măsurare fiind mutat de regulă spre capătul subţire al 
buşteanului.

3. Cele două diametre minime, odată identificate/măsurate, vor fi rotunjite în minus, înainte de a se 
calcula media acestora.

4. Media celor două diametre minime, rotunjite, este mai mică decât media diametrelor reale.

5. Media celor două diametre minime se rotunjeşte în minus, în cazul în care conţine zecimale. În 
baza acestor valori rotunjite în minus se calculează un volum (fictiv) al buşteanului.

6. Volumul (fictiv) calculat pe baza diametrelor minime rotunjite în minus este mai mic cu aprox. 
10,2% faţă de volumul calculat cu alte metode (de ex. cu clupa forestieră sau alte metode 
electronice).

7. Volumul (fictiv) măsurat cu clupa rotativă este volumul indicat de echipamentul de măsurare şi 
afişat în facturi/utilizat în tranzacţiile comerciale.

8. Legislaţia privind verificarea metrologică (L. 178/2003) nu s-a putut aplica la echipamentele 
electronice de măsurare a lemnului rotund, deoarece, până în 2012/2013 acestea nu au fost incluse 
în Lista Oficială.

9. Decizia includerii unor mijloace de măsurare în Lista Oficială îi aparţine în bună parte directorului 
BRML, conform art. 15 alin. 2 L. 178/2003.

10. După includerea în listă, echipamentele HS date în funcţiune, au fost scutite de aprobarea de 
model şi verificarea iniţială, prin nota de subsol nr. 2 la L.O., fiind obligatorie doar verificarea 
periodică.

11. Pentru verificarea periodică, BRML a exceptat producătorii de echipamente, prin NML 082-13, 
de la prezentarea unei descrieri tehnice a modului de funcţionare a acestora, conform art. 3.8.6. şi 
3.8.7. Verificarea periodică s-a făcut aşadar fără ca BRML să înţeleagă ce anume a verificat. 

12. Furnizorii de lemn rotund din România şi statul roman au fost păgubiţi de către HS, prin 
intermediul măsurătorii cu clupa rotativă, cu aproximativ 130 milioane EUR, în perioada 2003-2015.

13. În contractele de livrare a lemnului rotund, semnate cu HS, nu se găsesc informaţii explicative 
cu privire la metoda de măsurare cu clupa rotativă. Astfel, nici furnizorii, nici autorităţile statului nu 
au avut posibilitatea reală de a se informa cu privire la clauzele contractuale. 

14. HS a comunicat BRML, printr-o serie de documente transmise în 29. 09. 2011, mai multe 
neadevăruri cu privire la modul de funcţionare al clupei rotative, inducând astfel în eroare 
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autorităţile statului în contextul includerii echipamentelor electronice de măsurare a lemnului 
rotund în L.O. 2012.

15. HSR şi producătorul echipamentului de măsurare, firma Microtec, din Linz/Austria nu au 
respectat prevederile legale privind avizarea/autorizarea activităţii de import, instalare, reparare a 
echipamentelor, conform art. 23 L. 178/2003. Din acest motiv planează un dubiu asupra legalităţii 
obţinerii Buletinelor de verificare metrologică pentru instalaţiile de la Sebeş şi Rădăuţi, în 
16.12.2013.

16. În ciuda faptului că până în 2012 singurul mijloc legal pentru măsurarea lemnului rotund îl 
reprezenta clupa forestieră, HS a importat şi pus în funcţiune echipamente de măsurare ce nu erau 
prevăzute în normele STAS 5170-73, fără ca autorităţile competente să fi sancţionat şi interzis 
măsurătorile efectuate de HS.

17. Pornim de la prezumţia că autorităţile competente de la cel mai înalt nivel aveau cunoştinţă de 
faptul ca echipamentele HS, fiind de interes public şi utilizate pentru tranzacţii comerciale, se 
supun controlului metrologic legal, fără ca acestea să fi făcut, până în 2011, demersurile necesare 
pentru 'legalizarea' măsurătorilor HS.

18. Autorităţile competente în privinţa controlului măsurătorilor lemnului rotund sunt RNP 
Romsilva, ITRSV/CRSC (Inspecţia silvică) şi ministerele de resort (Ministerul Agriculturii şi Pădurilor; 
Ministerul Mediului).

19. Chiar şi înaintea includerii în L.O. HS şi producătorul Microtec cădeau sub incidenţa Legii nr. 
178/2003, mai precis sub art. 26, prin care stabileşte responsabilitatea producătorului/utilizatorului 
mijloacelor de măsurare ce nu se supun controlului metrologic legal. 

20. BRML a eliminat în 2004 clupa (forestiera) din Lista Oficială – drept urmare, HS nu a trebuit să 
se prezinte la BRML iar în România, de atunci, nu mai există mijloace de măsurare a volumului real 
al lemnului rotund, aprobate şi verificate din pdv. metrologic. 

21. Există dubii cu privire la respectarea art. 3.9. al normei metrologice NML-082-13/2013 de către 
HS, deoarece datele de măsurare indicate nu sunt cele reale. BRML pare a împărtăşi cel puţin 
parţial acest punct de vedere.

22. Din declaraţia producătorului Microtec, din 16. 06. 2010 rezultă că” echipamentul de măsurare a 
lemnului rotund DISHAPE a fost conceput şi construit la comanda clientului”/ în original “die  
Rundholzmeßanlage DISHAPE [...] wurde auf Bestellung des Kunden entworfen und gebaut”. 
Concluzionăm că importul şi utilizarea clupei rotative s-au făcut de către HS şi Microtec cu bună 
ştiinţă şi intenţionat.

23. Conform art. 24 alin. 2 L. 178/2003, “Se interzice persoanelor fizice sau juridice să deţină în  
locurile destinate măsurărilor din domenii de interes public, prevăzute la art. 3 alin. 1, mijloace de  
măsurare specifice acestor măsurări, dacă acestea sunt false sau falsificate.”

24. În ciuda tuturor evidentelor, BRML a evitat să constate, în mod oficial, funcţionarea ilegală a 
echipamentului electronic de măsurare, neaprobat şi neverificat, al HS, la punctul de lucru Reci/CV.
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25. Faptele atribuite mai sus HS, BRML, RNP, ITRSV, ministere constituie, în opinia noastră, fapte 
penale, comise în formă continuata (fals în acte şi uz de fals, neglijenţă/abuz în serviciu, furt, 
înşelăciune, abuz de încredere, constituirea unui grup infracţional organizat, favorizarea 
infractorului ş.a.)

10.2. Recomandări
Recomandăm, în baza constatărilor şi analizelor de mai sus, verificarea următoarelor aspecte, de 
către autorităţile publice:

I.) legalitatea încheierii/derulării de contracte de livrare a lemnului rotund între HS şi furnizori;
II.) legalitatea achiziţiei, măsurării, facturării lemnului rotund de către HS, la poarta fabricii;
III.) legalitatea vânzării/exportului produselor rezultate în urma activităţilor de mai sus;
IV.) legalitatea vânzării deşeurilor de lemn către firme precum Kronospan, Egger, Bioelectrica;
V.) legalitatea valorificării deşeurilor de lemn în instalaţiile proprii de producere a energiei; 
VI.) legalitatea obţinerii Certificatelor Verzi pentru curentul electric produs de grupul HS;
VII.) legalitatea încheierii unor contracte de muncă;
VIII.) legalitatea susţinerii unor activităţi caritabile din fonduri HS;
IX.) legalitatea desfăşurării activităţilor de contabilitate;
X.) legalitatea efectuării tranzacţiilor bancare;
XI.) legalitatea autorizaţiilor de funcţionare a fabricilor HS;
XII.) legalitatea existenţei firmei s.c. Holzindsutrie Schweighofer srl pe teritoriul României.
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12. Anexă
Appendix

I. Transcriere înregistrare audio audienţă BRML (29. 06. 2015; pag. 43-51)
II. Documentele BRML-HS (84 pagini, numerotate de mână, parţial comentate; pag. 52-136)

I. Transcriere înregistrare audio audienţă BRML 
 (29. 06. 2015)

Audienţă Hans Hedrich/Asociaţia Neuer Weg din Făgăraş cu reprezentanţi BRML, în 29. 06. 2015, 
pe tema necesităţii verificării metrologice a clupei rotative folosite de firma s.c. Holzindustrie Sch-
weighofer srl. la măsurarea electronică a lemnului rotund. Fragmentele considerate mai import-
ante sunt haşurate cu culoare galbenă.
Inregistrarea audio a discutiei (realizata cu acordul participantilor) poate fi ascultata aici >>>

Persoane participante:
Hans Hedrich (HH), Asociaţia Neuer Weg
Fănel Iacobecu (FI), director general BRML
Dinu Dumitru (DD), director adjunct
Buzatu Marian (BM), director tehnic
Daniela Petcu (DP), expert
Narcisa Braşoveanu (NB), expert

00.06. HH: Pe noi ne interesează strict aspectul de metrologie şi ce demersuri a făcut firma. Şi mai 
ales vrem să vedem documentele, să le putem studia... Contează efectiv fiecare detaliu.
00.20: Din câte am reţinut din documentele deja obţinute, este vorba de sistemul [de măsurare] al 
clupei rotative. Şi asta-i cheia: Se foloseşte clupa rotativă sau nu? Şi dacă firma (producător, benefi-
ciar) au depus toată documentaţia din care să reiasă cum funcţionează aceasta măsurătoare, în de-
taliu. 
Sistemul măsoară aproximativ la mijlocul buşteanului o pereche de diametre – dar cele mai mici. 
Deci le identifica şi le măsoară pe acelea, nu aleatoriu o pereche de diametre oarecare, ci efectiv 
pe cele mai mici... După care le rotunjeşte la limita inferioară – asta rezultă şi din contractele cu fur-
nizorii. 

01.00: După ce le-a rotunjit la limita inferioară, se face o medie de două diametre care, din nou, se 
rotunjeşte în jos. De unde rezultă un volum mai mic cu aproximativ 10%, pe baza acestor valori. Şi 
asta vrem să ştim: V-a informat despre aceste detalii de funcţionare sau nu? De aceea insistăm să 
primim acele documente.
01.34 FI: Da, e o chestie pur tehnică. (pauză) Mi-am adus colegii...

(se fac prezentările)

02.14FI: Legat de funcţionarea sistemului trebuie specialistul să...
02.27 DD: O precizare generală (...) Conform reglementărilor noi nu am primit o solicitare să facem 
o aprobare de tip (model) deci nu am analizat tipul respectiv...
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03.05 FI: Nu s-a cerut aprobare de model.
03.07 HH: Cine decide? Doar nu solicitantul!
FI: Nu. Noi avem, dacă aţi citit legea... Noi controlăm mijloacele de măsurare de interes public... 
Foarte greu să cuprindem tot. Şi atunci vin alţii şi fac propuneri. De ex. Am scos tensiometrele din 
Lista Oficială. L.O. este lista mijloacelor ce se supun obligatoriu controlului statului. Un cântar cu 
care măsori acasă, nu e de interes public. Colegii au primit [în 2011] solicitări de la Romsilva şi încă 
două asociaţii, pentru introducerea [echipamentelor HS] în Lista Oficială. Degeaba solicita cineva 
dacă nu am în L.O. acest mijloc de măsurare.

05.12 HH: Mă întreb... Dacă vine un investitor cu aceste instalaţii de măsurare în România... Care-s 
obligaţiile investitorului înainte să înceapă activitatea cu acele echipamente? Nu trebuie să obţină 
informaţii scrise de la Dvs. dacă este nevoie de control metrologic sau nu?
05.40 FI: Ei ar fi trebuit să declare mijloacele dacă sunt în L.O. Nu ştiu ce au de declarat.
[NOTĂ: Până în 2004 clupa forestieră (mecanică) era inclusă în L.O., sub termenul “clupa” - acelaşi  
termen ca pentru clupa rotativă. Totuşi, HS nu s-a prezentat la BRML. În 2004 clupa forestieră a fost  
scoasă din L.O. (!)] 

05.54DD: Cine aduce echipamente în România are obligaţia să ceară aprobările necesare...
06.49FI: Investitorul merge la instituţiile respective şi se interesează de legislaţia necesară, în 
toate domeniile... Ce spune legislaţia naţională?

07.10HH: De unde afla el asta? Pentru că nu e de ajuns să se uite pe internet...
DD: Acest mijloc de măsurare nu e reglementat la nivel UE... Altele sunt incluse: MID (Measure-
ment Instrument Directive). (...)

08.57HH: Ce ar fi trebuit să facă investitorul la momentul 2002 [venirea HS în România]? Ar fi tre-
buit să vină la BRML dintâi?
DD: În 2002 nu era reglementat. [NOTĂ: Până în 2004 clupa forestieră (mecanică) era inclusă în L.O.,  
sub termenul “clupa” - acelaşi termen ca pentru clupa rotativă. Totuşi, HS nu s-a prezentat la BRML,  
resp. BRML nu a făcut demersuri pentru a extinde în mod expicit categoria “clupa” şi la “clupa rotat-
ivă, electronică”. În schimb, în 2004, chiar şi clupa forestieră a fost scoasă din L.O. (!)]

09.07HH: Deci era un vid legislativ...
FI: Nu e vid... (...) Legislaţia naţională, la cererea celor interesaţi, după o analiză, introduce în Lista 
Oficială...

10.17HH: Ca să mă lămuresc: A comis firma producător/beneficiar o ilegalitate când a introdus pe 
piaţa acele mijloace de măsurare fără să va fi informat? Da sau nu? În 2003...
DD: În 2003 nu era reglementat. [NOTĂ: Clupa forestieră (mecanică) era inclusă în L.O.]
HH: Şi nu trebuia măcar să se intereseze în scris?
10.48DD: Există o prevedere legală pentru echipamentele ce nu se supun controlului metrologic 
[art. 26 L. 178/2003] şi că utilizatorul răspunde de calitatea măsurătorii.
FI: Era obligaţia lui să facă măsurări corecte.
HH: Nu a fost reglementare, deci...

11.47HH: Dar ştiind că firmă e efectiv protejată de Romsilva, foşti Prim-miniştrii etc. Care trebuiau 
să ştie că HS foloseşte anumite tehnici de măsurare. N-ar fi trebuit să vă anunţe ministerele?
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12.14FI: Ei pot fi interesaţi şi să vină să vadă dacă fac măsurările corect. Dar nu mă duc eu peste ei...
 HH: BRML nu se poate autosesiza?
FI: Aria noastră de cuprindere este foarte largă...

12.51DD: Până acum 15 ani aveam o Listă Oficială foarte cuprinzătoare.
13.02FI: Erau şi clupe. Erau trecute clupele astea vechi.
DD: Nu aveam capacitatea să ţinem totul sub control... (...)

FI: Contează şi tradiţii etc., în funcţie de tari. Depinde de multe aspecte.
14.17HH: Dar în România avem industrie forestieră cu pondere mare în economie şi nu regle-
mentam măsurarea buştenilor la intrarea în fabrică! 
FI: Trebuie să existe şi producător de asemenea mijloace de măsurare. În România nu avem.
HH: Da, dar avem importator...
FI: Nu s-a solicitat. Nu ştiu cum măsură Romsilva volumul... Sunt diverse metode [NOTĂ: Este 
vorba de STAS 5170-73, privind folosirea clupei forestiere, metodă foarte diferită de metoda clupei ro-
tative!].
15.09FI: Dacă vinzi roşiile la bucată în piaţă, nu e o problemă, dar dacă le vinzi cu cantarul... Aşa şi 
buştenii.
15.21HH: [Buştenii] Se vând la volum sau tonaj, evident!

15.38DD: Dacă vinzi în piaţă la cântar, eşti obligat să respecţi toate regulile; foloseşti un cântar 
aprobat şamd. 
[FI vorbeşte la telefon.]

16.10HH: În cazul ăsta se calculează la volum (şi la import se calculează la greutate) – deci e bună 
comparaţia cu cantarul. 
16.24: Firma HS foloseşte un fel de “cântar” de calculat volumul care măsoară cu 10% mai puţin! Şi 
în plus au dreptul să apese pe diverse butoane [la introducerea lemnului în diferite categorii de cal-
itate] fără ca tu, furnizorul de lemne să ştii ce fac ei acolo, iar ei îţi declasează marfa în categorii 
mai proaste şi mai ieftine. Asta e dovedit, nu e speculaţie şi de aceea ne preocupă problema. Miza 
e mare. Firma a obţinut avantaje de până la 500 de milioane de Euro [NOTĂ: Este vorba de o cifră  
estimată. Suma cuantificabilă este de aprox. 130 milioane EUR, din 2003 până în prezent.]

17.15FI: Romsilva, ei erau interesaţi să... Noi colaborăm cu instituţiile. Ele ne cer puncte de vedere... 

17.49HH: Am înţeles că în 2011, când HS a cerut un punct de vedere de la BRML, le-aţi comunicat 
doar că nu sunt în Lista Oficială şi că nu trebuie să se prezintă le BRML. După care a mai durat 2 ani 
până ce au fost totuşi incluşi în listă.
FI: Au fost incluşi pentru că au fost mai multe solicitări, de la Romsilva şi încă doi [Asociaţiile AAPR, 
PROFOREST]. Defapt puteam să-i introducem şi aşa dar mai aveam nevoie şi de alte puncte de 
vedere...

18.55DD: Procesul e mai complex... Trebuie documentaţie, analize.
HH: Înţeleg că există aceste documente interne ale biroului; procese verbale. Le-am dori pe toate 
astea... (...) Documentele interne! Note justificative...
NB: E pe site... E un proces mai lung.
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HH: Ne-ar interesa acele documente în baza cărora au fost incluşi în listă. Nota justificativa...
NB: S-au făcut solicitări, noi am făcut demersuri.
HH: Acele demersuri interne ale BRML ne interesează...

21.44HH: Revenind la documentele solicitate deja [NOTĂ: NW solicitase, în 09. 06. 2015, de la BRML  
toate documentele privind cazul HS, BRML a refuzat însă, la o primă întâlnire, în 15. 06. 2015, să ni le  
pună la dispoziţie, cu mici excepţii.] 21.47: Ne interesează ce informaţii v-au transmis şi ce nu. Dacă 
au omis să vă explice în detaliu cum funcţionează acea măsurătoare. Asta-i cheia.
FI: Dacă cereau aprobare de model... Noi am creat cadrul pentru oricine... Pentru aprobare de 
model le ceri documentaţie tehnică detaliată...
HH: Păi, la asta mă refer.
FI: Asta se aduce când ceri aprobare de model. Ei nu au cerut aprobare de model. Au cerut numai 
includerea în L.O., nu şi aprobare de model. Asta o solicita producătorul sau importatorul. [NOTĂ:  
Greu de crezut şi ilogic să rămână la alegerea firmelor dacă vor să ceară aprobare de model sau nu!  
Evident că nu au interesul s-o facă. De aceea, logic, decizia ar trebui să fie de competenta autorităţilor  
publice...]
(...)
23.09BM: Pentru verificarea periodică au depus o solicitare. [NOTĂ:... şi nimic mai mult!] 
HH: şi o documentaţie!
BM: Nu!
HH: Deci nu v-a explicat cum funcţionează sistemul!?
23.21BM: Văd că nu înţelegeţi, ca şi data trecută. Discutăm despre un mijloc de măsurare sau de-
spre utilizarea lui?
HH: Eu discut de documentele depuse de firma, indiferent pentru ce!
BM:...
HH:...
BM: Ei nu au depus nimic!
HH: Măcar un email, ceva [tot au depus]... El trebuia să vă explice cum funcţionează acel aparat. În 
2011 a făcut-o deja odată.
24.08BM: Pe noi nu ne interesează cum funcţionează, pe noi ne interesează că mijocul de măsur-
are să corespundă cu normele  .  

24.20HH: Legea 178(2003) spune că e nevoie de documentaţie...
BM: Încă odată: Pentru aprobare de model!
HH: Pentru verificarea periodică ei nu trebuie să vă explice cum funcţionează?
FI: Trebuie să se încadreze în norma asta [NOTĂ: Norma de metrologie legală NML 082-13 "Echipa-
mente electronice pentru măsurarea lemnului rotund"]

24.34HH: Şi nu au depus nici pentru noua fabrică [de la Reci]? Spuneaţi că e obligatoriu!
BM: V-am răspuns pentru care s-a solicitat! [NOTĂ: Pentru echipamentele de la Sebeş şi Rădăuţi]
HH: Bun. Mă miră că nu a depus [documentaţia tehnică] pentru că e foarte riscant! În fine: Dorim 
toate documentele depuse/emise în acest context, indiferent de cine.
BM: [Citeşte cererea HS pentru verificare periodică]
HH: Şi ce au mai depus la dosar? Nimic?
BM: Atât!
HH: Nimic??
BM: Nici nu trebuie!
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FI: Pentru că nu le-am cerut.

35.34DD:...
HH: Deci vor trebui să ceară aprobare de model sau nu?
DD: În momentul în care domeniul a fost reglementat, [da]. Dar pentru că unele produse au fost 
introduse pe piaţa înainte de perioada de reglementare, nu mai este nevoie de aprobarea de mod-
el, necesară tocmai introducerii pe piaţa – dar produsele [NOTĂ: Este vorba de echipamentul de 
măsurare de la Sebeş şi Rădăuţi, nu şi de la Reci!] au fost deja introduse într-o perioadă când nu erau 
reglementate! 

26.32HH: Am înţeles. Totuşi, pentru verificarea periodică nu trebuie să vă explice cum funcţionează 
acea instalaţie introdusă pe piaţa acum 10 ani? Asta nu-mi intra mie în cap!
BM: Nu.
HH: Dvs. le aprobaţi acel echipament fără să ştiţi cum funcţionează.
BM: Noi îl încercam ca să vedem dacă corespunde cu prevederile normei. Dacă corespunde, 
emitem buletin de verificare cu ADMIS; dacă nu, cu RESPINS.

27.06HH: Bun, şi revin şi vă înştiinţez ca acea măsurătoare calculează cu 10% mai puţin decât 
volumul real.
BM: Noi discutăm de mijlocul de măsurare, nu cum este întrebuinţat.
HH: Este ca şi cum aţi accepta nişte cântare electronice care fură 10% - şi nu-i cereţi producătorului 
să vă explice...
BM: Atenţie, atenţie! Cu un cântar bun se poate fura cu diferite metode, chiar dacă cantarul e bun. 
(...)

27.41HH: Dar aceasta măsurătoare aşa este concepută şi gândită, să măsoare cu 10% mai puţin. Nu 
pentru că ar fi o intenţia 'criminala' în spate, ci are altă destinaţie [acea măsurătoare].
BM: Exprimaţi-vă mai tehnic, dacă puteţi! Mijlocul de măsurare indica eronat?
28.06HH: De fapt da, mă gândesc eu... Nu sunt specialist
BM: Da sau nu?
HH: Eu vă spun ce ştiu şi dvs. să traduceţi în limbaj tehnic! Ajutaţi-mă dvs. pentru că nu sunt metro-
log!
BM: (...) Acel mijloc de măsurare nu indică corect?
HH: Nu calculează volumul real al buşteanului!
BM: Sistemul nu calculează, indica!
HH: Da, indica alt volum decât cel real.
BM: Nu indică volumul! Indică un diametru şi o lungime.
HH: Şi apoi un volum
BM: Păi, nu!
HH: Păi, ba da! Rezultă din procesul verbal [de recepţie a lemnului]
28.54HH: Deci diametrul pe care-l indica este mai mic decât cel real, pentru că face rotunjiri în jos!
BM: Mie nu-mi vine a crede! Mie nu-mi vine a crede!
HH: Asta face!
BM: Nu, nu, nu!

(...)
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29.32HH: Indică un volum fictiv!
BM: Nu indică volumul, domnule!
HH: Mă îmbârligaţi cu nişte termeni pe care nu-i cunosc...

29.42FI: Conform cerinţelor noastre tehnice se măsoară diametrul şi...
HH: Bun, revin la diametru! E elementul cheie, de fapt. Nu se indica/măsoară diametrul real!
BM:...

30.08HH: Redau cu cuvintele mele şi vă rog să acceptaţi asta! Cu laserul se măsoară cele mai mici 
diametre pe un interval de lungime.
BM: Cu ce e devină mijlocul de măsurare aici?
(...)
HH: Ar fi important să înţelegeţi cum funcţionează, pentru că la diametrele minime începe fraudă. 
Dacă începi cu diametrul minim din care tot scazi, aici începe fraudă!
FI: Procedura de calcul nu e treaba noastră!

30.53HH: Dar lăsaţi-mă să explic până la capăt! Sistemul indica...
BM: Nu e ştiinţific!
HH: Folosiţi ce termeni doriţi... Sistemul indica 24,9cm diametru. Calculatorul sistemului rotunjeşte 
“în jos”, la 24cm – deci îţi fură 9mm. Acelaşi lucru îl face cu celălalt diametru, pentru că se măsoară 
o pereche de diametre [NOTĂ: Se aplică aceeaşi procedură de măsurare ca la clupa forestieră, cu  
două diametre perpendiculare.]. Se rotunjesc ambele diametre, în jos. Asta [rotunjirea simplă, nu şi 
dublă rotunjire] scrie şi în contracte, doar ca furnizorii nu înţeleg ce înseamnă asta. Iar din valorile 
rotunjite la limita inferioară se calculează media. La 24+25cm, media e 24,5cm. Volumul nu se cal-
culează cu 24,5cm, ci se rotunjeşte la 24, deci se mai fură 5mm. Şi volumul se calculează cu acei 
24cm. Aşa e algoritmul, programarea...
32.06: Să vă explic, ca să mă credeţi: E nevoie de acele măsurători pentru eficientizarea producţiei. 
E legitim deci să faci astfel de măsurători, dar nu e legitim să te foloseşti de aceste măsurători pen-
tru a emite facturi. Şi nelămurirea mea este aceea că dvs. nu aţi fost informaţi despre asta şi nici nu 
vă interesează detaliile acestea! Cu toate că e esenţial!

DD: (...)
HH: Etalonarea, chiar dacă da rezultate corecte, nu împiedica instalaţia să fie folosită în aşa fel 
încât furnizorul de lemn să fie indus în eroare şi păgubit! Astea nu-s invenţii, amatorisme. Sunt 
lucruri certe! Există o nemulţumire la producătorii de cherestea din Germania faţă de cei din Aus-
tria. Cei din urmă obţin profit doar prin măsurătoarea folosită, cu clupa rotativă [NOTĂ: În Ger-
mania se foloseşte alt sistem de măsurare.]... Totul e documentat şi arhidocumentat.

34.38FI: Noi putem discuta cele două mărimi: Diametru şi lungime. Asta s-a verificat. Cum fac ei 
mai departe, nu este sub controlul nostru, decât dacă facem expertiză, nu ştiu. (...)
FI: [da un exemplu] Primiţi o factură la gaze. Pe noi ne interesează doar contorul. 
35.52HH: Tot acolo ajungem! Aşa-zisul “contor” al firmei HS indica doar centimetri [întregi]. Deja 
indicarea centimetrilor fără virgulă e un abuz, pentru că ei scad tot ce e după virgulă! 
DD: Noi avem o eroare tolerată la diametru..
HH: Nu e eroare! Ei calculează foarte precis!
DD:...
FI: Nu e sub controlul nostru treaba asta!
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HH: Dar se ajunge la o fraudă, efectiv.
DD:...

37.15HH: Pe procesul verbal de recepţie a lemnului figurează acele valori rotunjite care nu sunt cele 
reale! Şi asta poate intra în competenţa dvs.!
BM: [În contract] S-au înţeles două părţi între ele...
HH: Furnizorul nu ştie
BM: Cum semnează dacă nu ştie?
HH: Firma îi impune să semneze ceva ce nu cunoaşte. Semnezi, livrezi. Nu semnezi, nu livrezi!
BM: De ce nu se informează?
HH: Dar nu are de unde! Nimeni în România nu ştie despre problema asta. Nu i se explică în con-
tract ca se măsoară două diametre şi se rotunjeşte [de două ori]...
BM: Şi?
HH: Nu i se explică, nu are de unde să afle!
BM: Şi?
HH: Şi!

38.12FI: Asta e altceva. Nu mai e măsurare! Asta nu mai e măsurare cu rotunjirile alea!
BM: Bine înţeles! 
HH: Atunci cine e responsabil? Parchetul? E fapta penală, până la urmă! În Germania nu se acceptă 
acele măsurători pentru a emite facturi! Colegii dvs. din Germania nu accepta asta, cei de la Biroul 
de Metrologie din Germania! Cei din Austria au acceptat, în schimb, măsurătoarea aceasta şi pen-
tru facturare. Deci tine de competenta celor de la metrologie! 
FI: Noua nu ne-a cerut nimeni nici un punct de vedere pentru facturări.
HH: Cine să-l ceară? Firma?
FI: Oricine!

39.10BM: [vorbeşte despre clupa forestieră în legislaţie...]
HH: E altă chestiune...

39.55HH: Se pune întrebarea, ce facem cu măsurătoarea asta care-i fură pe furnizori? Şi văd că nu-i 
de competenta nimănui. Asta nu înţeleg. Şi că firma dintâi a fost scutită să facă aprobarea de mod-
el.
BM: Nu a fost scutită, domnule.
HH: Cu nota de subsol nr. 2! [la Lista Oficială a BRML, din 2012]
BM: Asta nu se referă la firmă
HH: Sunt doar 3 [sisteme] în ţară, dintre care două ale firmei [HS]!

HH: Revenind la dosare: Încă o dată: Văd că nu doriţi să-mi daţi documentele!... Nu doresc să pol-
emizez, doar să obţin documentele solicitate, aşa cum ne permite legea [544/2001]. 
41.20: Încă ceva: În 2011, HS a depus la BRML şi o scurtă descriere, chiar dacă rudimentară, a ech-
ipamentului de măsurare, chiar dacă nu era obligatoriu s-o facă. Aici se şi menţionează că e vorba 
de clupa rotativă. Totuşi, la verificarea periodică nu au mai depus nimic şi asta mă miră! 
FI: Nu e nevoie! Contează să corespundă cu normă de verificare pe care noi am emis-o. [NOTĂ:  
Norma respectivă, vezi sus, omite să ceară producătorului care se prezintă la verificarea periodică să  
depună o documentaţie tehnică amănunţită prin care să se explice modul de funcţionare a clupei ro-
tative!] 
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42.20 [Se discută despre predarea documentelor solicitate de NW] 
HH: Să înţeleg că firma nu a depus nimic în 2012-13 decât acea cerere?
BM:...
HH:...
NB: Ce documente solicitaţi?
HH: Vă spun ce solicităm [citeşte cererea de informaţii de interes public]:... deci [cerem] tot, tot, tot 
ce se leagă de HS!
BM: Cereţi documentul de la Romsilva!
FI:...
HH: În dosar mai sunt o grămadă de lucruri!
[45.25: FI pleacă...]

45.40HH: Ce facem cu instalaţia de măsurare de la Reci care a funcţionat ilegal 2 luni?
(linişte)
NB:...
HH: Nu înţeleg de ce ezitaţi să ne daţi documentele...
BM: Nu ştim ce să vă răspundem.
HH: Daţi-mi documentele şi mă lămuresc singur!
[Se predau documentele – o mapă cu 82 de pagini]

48.13HH: Care-i procedura de urmat cu instalaţiile de la Reci ce au funcţionat ilegal?
NB: Nu a venit răspunsul de la BRML Braşov...
DD: Au fost la faţa locului şi unitatea nu e în funcţiune.
HH: Dar echipamentul este acolo şi a fost utilizat
DD: Dar dacă nu e în funcţiune la momentul controlului... Oricum, obiectivul e în atenţia colegilor 
noştri.

50.08HH: Ce demersuri trebuie să facă firma ca acele instalaţii să funcţioneze legal la Reci? Acolo e 
nevoie şi de aprobare de model [şi verificare iniţială], din câte am înţeles. Şi ar trebui să depună, 
tot, tot, tot. Şi descrierea amănunţită...
BM: Atenţie: Descrierea amănunţită a mijlocului!
HH: Şi a algoritmului de calcul?
BM: Nu şi a algoritmului de calcul! Pentru că norma noastră...
50.45HH: Deci nu e de interes pentru BRML dacă ei rotunjesc de două ori acele valori sau nu? Şi 
emit un document oficial [proces verbal/protocol de recepţie], în care afirmă că diametrul ar fi unul 
anume care nu este însă cel real!

51.05BM:   Se afişează şi nu-i cel real? Păi dacă se afişează şi nu-i cel real, aia e pentru noi [  de com  -  
petenţa noastră  ]. Dacă se afişează şi nu e real... Deci dacă mijlocul de măsurare indica eronat.   
Atunci.. 
DD:   O să verificăm!  
51.21HH: Asta reiese din absolut orice proces verbal de recepţie a lemnului! Ca acele diametre indic-
ate sunt rotunjite, deci nu pot fi cele reale.
BM: [Da un exemplu] Domnule! Dvs. citiţi 26,43[cm] şi rotunjiţi la 26[cm]. 
HH: Şi îi spun clientului că sunt doar 26[cm].
BM: E de vină aparatul?
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HH: Eu mă întreb dacă BRML nu ar trebui să-i spună [firmei] că-l fură pe client, cu acel aparat care 
este de vină sau nu! 
NB: Aparatul funcţionează normal. Dvs. vorbiţi de comportamentul omului care-l foloseşte!
52.09HH: Nu. Aparatul deja falsifica nişte date pe care apoi le “scuipă”, adică le afişează pe hârtie, 
scoate nişte facturi pe baza unor date care nu sunt cele reale! Şi nu intervine factorul uman!
DD: Programul e făcut tot de om!

HH: Este ca şi cum un cântar de cântărit ceapă în Piaţa Amzei cântăreşte, aşa... şi scade apoi 10% 
pentru...
BM: Dvs. spuneţi că cantarul indica 10kg şi pe bonul fiscal apar 9 virgulă ceva kg. Aşa?
HH: Aşa e la HS!
BM: Dar nu cred! Să nu fie la volum... La volum e altă discuţie. 
HH: Indica toate datele: Diametru, lungime, volum, şi toate astea nu sunt cele reale. [NOTĂ: Ne ref-
eream doar la diametru şi volum, nu şi la lungime.] 
BM: Poate că e un soft... Metoda de măsurare ar trebui să fie reglementata de Ministerul... Medi-
ului!

54.21HH: Nu se puteau încadra echipamentele de măsurare în alte categorii/familii de echipa-
mente? Echipamente de măsurat multidimensional şi de măsurat arii?
BM: Iar începem? [NOTĂ: Subiectul se discutase deja, în contradictoriu, la prima întâlnire, în 15. 06.  
2015]
HH: Da! Dar pe scurt
BM: [explică de ce nu se încadrează...]
........................................

II. Documentele BRML-HS (84 pagini, numerotate de 
mână, parţial comentate)
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