
 
DIPLOMA ZIUA IMNULUI NAŢIONAL 
Vă invităm să lucraţi în perioada 15 – 31 iulie 2018 Diploma „Ziua Imnului 
Naţional” cu indicativul special YR48REV. 
 
Acum 170 de ani la Braşov a fost compus şi interpretat prima dată cântecul 
patriotic care astăzi este Imnul Naţional, atunci când Anton Pann a pus pe 
note muzicale versurile poeziei „Un răsunet ” compusă de Andrei Mureşanu. 
Câteva luni mai târziu, la 29 iulie 1848, reîntors la Râmnicu Vâlcea, Anton 
Pann dirija „un cor de cântăreţi” , cum se menţionează în cronici, interpretând 
imnul patriotic “Deşteapta-te române!” pentru prima dată într-un cadru oficial 
cu ocazia depunerii jurământului pe Constituţia revoluţionară. Ziua de 29 iulie a 
fost declarată Ziua Imnului Național sărbătorită începând cu anul 1998, în urma 
unei hotărâri a Parlamentului României.   
 
Benzi şi mod de lucru: 80m, in portiunea de bandă 3700-3750 MHz, în SSB 
şi 40m în porţiunea de banda de 7100- 7150 MHz, exclusiv in SSB. 
 
Condiţii de acordare a diplomei: 
 
Realizarea a minimum 50 puncte, acordate astfel:  
 
- Staţia de radioclub, YO7KRS - Asociaţia “Radioclubul Cozia” Râmnicu 
Vâlcea, 15 puncte  
- Indicativul special YR48REV, 15 puncte  
- Staţii individuale ale radioamatorilor , membri ai asociaţiei şi din municipiul 
Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea :  YO7HUZ – op.Nicu, YO7HHE/P-Coco, 
YO7GWA –Lee, YO7HBY - Costinel, 10 puncte 
- Staţii individuale şi de club din municipiul Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea, 
şi din municipiul Braşov, QSO-uri din perioada 15-30 iulie a.c., 5 puncte. 
- Într-o zi se va putea lucra o singură dată în aceeaşi bandă cu fiecare dintre 
staţiile şi operatorii de mai sus.  
-Este necesar să se lucreze cel puţin o dată indicativul special YR48REV. 
 
Diploma se va putea descărca  în format electronic până la data de 31 
decembrie a.c. de pe saitul http://hamyo.ro/zin/  

Nicu Almaşi, YO7HUZ 
Preşedinte, 
Asociaţia „Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea  

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 


