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Insemnele Radioclubului YO HD ANTENA DX GRUP Deva 

 
Conform art. 1.3 din Statut “Asociatia “RADIOCLUBUL YO HD ANTENA DX GRUP” va avea steag, 

emblema, sigla, ecuson, fanion,  antet, stampila proprie, casuta postala, revista de specialitate, pagina de internet , 
adresa de E-mail si legitimatii de membru” 

 
Conform atributiunilor (art 3.12.n din Statut), Consiliul Director a stabilit, in sedinta sa din 24 noiembrie 

2006, tinuta la Hateg, forma si continutul insemnelor asociatiei. 
Cu realizarea practica au fost insarcinati YO2UH si YO2LXZ, care s-au achitat cu brio de aceasta sarcina 
 
Culorile clubului sunt turcoaz (numit in continuare albastru Argentina) si green bright (numit in continuare 

verde Belarus). Culorile clubului vor fi prezente pe celelalte insemne ale clubului (emblema, ecuson, fanion, steag, 
revista, pagina Internet, etc.). 

 
 

 
 
 
 

YO HD ANTENA DX GRUP 
          Casuta postala 24 
         330190 DEVA 1, HD 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
Ecusonul clubului – este un dreptunghi vertical, rotunjit in partea de jos, in culorile 
clubului si cu sigla clubului in interior. 

Sigla  clubului este o antena beam cu trei elemente, cu raportul mast/boom de 
aproximativ 1:1, care are inscriptionat  de o parte si de alta a mastului “YO HD 

DX”. Acesta este si numele scurt al Radioclubului, utilizabil in orice situatie, 
inafara celor oficiale (corespondenta oficiala, acte financiar – contabile, etc.). 

Antetul clubului este cel alaturat. El poate fi completat, functie de 
necesitati cu adresa sediu, CUI, cont bancar, telefon, adresa 
Internet, etc.. 

Emblema clubului  este harta azimutala a lumii, centrata pe YO, in cele 
doua culori (albastru Argentina – oceanele, verde Belarus – continentele), 
cu sigla clubului plasata in centru si cu inscriptionarea semicirculara “YO 
HD ANTENA DX GRUP” (sus)  si “DEVA, ROMANIA” (jos) 



 

 
 
 

 
 

Stampila clubului este rotunda, cu sigla in mijloc si cu inscriptionarea pe intreaga circumferinta 
“RADIOCLUBUL YO HD ANTENA DX GRUP * DEVA, JUD. HUNEDOARA * ”. 

Casuta postala a clubului este  CP 24, 330190 Deva 1, HD 
Revista de specialitate  a clubului este “YO HD Antena” ( de fapt brendul pe care s-a constituit radioclubul). 

Ea are aparitie lunara, incepand din martie 1996 ( acum este la numarul 125, numarul 127 va fi primul din al 
unsprezecelea an de aparitie neintrerupta). 

Numerele 1-100 au aparut tiparite si au fost  expediate prin posta. Incepand cu numarul 101, revista are format 
electronic, se trimite numai prin Internet, iar abonamentul este gratuit. 

Pagina de internet a clubului (in constructie) este yohddx.ro (domeniu cumparat)  
Adresa de E-mail a clubului este yohddx@yohddx.ro.    
Adresa administratorului paginii este webmaster@yohddx.ro 
Forma legitimatiilor de membru va fi stabilita ulterior 

 
Pentru cei care vor sa devina membri ai YO HD DX, o cerere completata dupa formularul de mai jos se trimite 

(numai prin posta) la   adresa radioclubului:  YO HD DX, Casuta potala 24, 330190 Deva 1, HD  
In numarul trecut al revistei  a aparut Statutul membrilor. Celor care il  solicita li  se va  trimite, prin E-mail, 

Statutul complet al Radioclubului. 
 

Catre 
Consiliul Director 

al Radioclubului YO HD ANTENA DX GRUP 
 

Subsemnatul (a)................................................................................................................................................................. 
domiciliat in localitatea .............................................. str. ...................................................... nr. ................................... 
blocul ................ scara ................... etajul ........................ ap............. judetul ................................................................ 
telefon fix...................................... mobil ....................................... e-mail....................................................................... 
nascut in data de ............................... in localitatea ................................... judetul ........................................................ 
posesor al BI/CI seria..........  nr. ..............................    CNP ............................................................................................ 
doresc sa fiu membru al Radioclubului YO HD ANTENA DX GRUP. 
Am luat la cunostinta  de prevederile Statutului membrilor Radioclubului YO HD ANTENA DX GRUP   si  
 ma angajez sa respect in totalitate prevederile acestuia. 

Semnatura 
  

Cererea a fost aprobata ( respinsa)  cu nr. .................. in sedinta Consiliului Director din .......................................... 
 

Secretar, 
 

*** In sedinta sa din data de 11 decembrie 2006, tinuta tot la Hateg, printre alte probleme, Consiliul Director 
al YO HD DX a hotarat responsabilitatile pe domenii, astfel : imagine publica, editare revista si relatii interne –Voica 
Adrian, YO2BPZ si Murgu Liviu, YO2CC; examene, baze de concurs si relatii internationale - Medrea Beniamin;  
birou diplome si QSL – Szemes Stefan, YO2LPC si Lupulescu Dumitru , YO2CMH; probleme de DXCC si concursuri 
– Zamonita Mihai, YO2QY si Cimponer Razvan, YO2MAX; obtinere QSL-uri DX – Samoilescu Alexandru, KC2NML;  
probleme de tineret –Kovessy Botond, YO2MET; sport scolar, RGA si RTG – Munteanu Ioan, YO2CBK; moduri 
digitale si IT – Barna Gheorghe, YO2UH; retele de urgenta, cooperare si webmaster – Burjan Jeno, YO2MAI; 
promovare actiuni si tiparituri – Ilian Eugen, YO2LMA. *** 

 
Fanionul clubului – este un triunghi isoscel cu varful in jos, cu unghiul  de jos de 
40 de grade, cu culorile clubului  de o parte si alta a bisectoarei , si cu sigla 
clubului  in interior 

Steagul clubului este un dreptungi orizontal in  raportul 5/3, cu cinci benzi 
verticale alternative albastru Argentina (oceanele) si verde Belarus  
(grupurile de continente) cu sigla clubului plasat pe al doilea grup de 
continente ( a doua banda “verde Belarus”). 



Un foarte interesant si util colaj cu diplomele eliberate de FRR ne trimite amicul  Vasile, 
HA5OMM: 

Diplome emise de Federaţia Româna de Radioamatorism 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 

 

*** Consiliul Director al YO HD ANTENA  DX Grup a hotarat sa sponsorizeze concurul "La multi 
ani YO"  cu trei premii in obiecte in valoare de 8 USD fiecare, care se vor acorda concurentilor clasati pe 
locurile 10, 20 si 30 ale concursului. Daca pe unul din aceste locuri se va clasa un membru al clubului 
nostru, premiul va fi acordat urmatorului clasat ***   Firma de radiocomunicatii Primatelecom Deva, prin 

      
    
   Federatia Romana de Radioamatorism are instituit un amplu 
program de diplome pentru radioamatori. 
   De la Dl. ing. Fenyo Stefan YO3JW am primit grafica si con-
ditiile de obtinere a diplomelor romanesti. Diplomele YO, in 
noua prezentare grafica, s-au realizat si tiparit cu ajutorul lui 
Pit YO3JW.  
   In cele ce urmeaza Va prezentam conditiile pentru obtinerea 
diplomelor: 

• YO-2x2, YO-6x6, YO-10x10, YO-12x12, 
YO-15x15, YO-18x18, YO-20x20, YO-30x30, 

YO-40x40, YO-80x80, YO-160x160. 
   Aceaste diplome s-au instituit pentru cei care reusesc sa pre-
zinte dovezi ca au realizat radiolegaturi cu statii din Romania, 
cate 2, 6, 10, 15, 20, 40, 80, 160 pe fiecare din benzile respec-
tive. Deasemenea pentru benzile WARC cate 12, 18, 30 statii 
din Romania. 

• YO-100, YO-200, YO-300, YO-400,…, YO-1000. 
   Aceste  diplome s-au instituit pentru cei care reusesc sa pre-
zinte dovezi ca au realizat legaturi cu 100, 200, 300,...., 1.000 
statii diferite din Romania (din 100 in 100). 
    Diplomele se elibereaza separat pe moduri de lucru (CW, 
SSB, mixt sau alte combinatii) pe benzi, fiecare combinatie 
contand ca o diploma separata. 
   Cererea pentru diploma vizata insotita de 5 lei (RON) pentru 
fiecare in parte se trimite la (statiile straine 7 IRC sau echiva-
lent in USD ori EURO): 

   Federatia Romana de Radioamatorism 
   RO-014780, Bucuresti 
   Casuta postala nr. 22-50. 

   Cei care sunt in posesia diplomelor si doresc sa le preschim-
be cu diploma in grafica noua pot cere acest lucru, contra cost, 
indicand numarul si data eliberarii. Diploma astfel obtinuta nu 
se considera ca o diploma noua. 
 

                   ing. László HADNAGY - HA5OMM (YO5AEX)  
 



directorul Victor Ciobanu  a sponsorizat  membrii asociati si membrii onorifici ai Radioclubului YO HD 
ANTENA DX GRUP cu un numar de 13 abonamente  pe semestrul I 2007 la revista “Radiocomunicatii si 
Radioamatorism”. *** Firma de telecomunicatii Electroserv Hateg a sponsorizat Radioclubul YO HD DX cu 
o linie Zapp telefon si Internet, cu asigurarea platii lunare a abonamentului *** 

*** Analizand posibilitatile financiare de moment si perspectiva, Consiliul Director al YO HD 
ANTENA DX GRUP , impreuna cu responsabilii pentru diplome si QSL-ur, au hotarat sa faca lunar, in data 
de 21 (+/- sarbatorile) expeditii QSL pentru tarile cu trafic mare (W, VE, PY, JA, VK, ZL, G, DL, EA, I si U 
–numai Rusia pentru moment), pentru toti cei care doresc sa foloseasca serviciile Biroulu  nostru QSL , in 
urmatoarele conditii: 

 - QSL-urile se vor expedia la  YO HD ANTENA DX GRUP, CP 24,  330190 DEVA1, HD, 
banderolate pe tari ( nu este necesara cartarea pe districte pentru tarile care au birouri QSL zonale), numai 
sub forma de imprimate ( nu sub forma de colet postal, nu vor fi ridicate!), timbrate ca atare ( la ora actuala 
taxele sunt : 20g -3000 lei; 50g – 4000 lei; 100g – 6000 lei; 250g -10000 lei). 

- Se va atasa suma de 20.000 lei sau timbre postale de valoare unitara mica (3000- 5000 lei) in 
aceasta suma, pentru fiecare 100 grame( sau fractiune de 100 g) de QSL-uri. 

- Va asteptam,  expeditie garantata 100%! Vom analiza deasemenea propunerile Dv. pentru alte tari 
cu trafic intens. *** 

 
Concursul de radiotehnica cu premii “La multi ani YO!” (ultima etapa) 

 Continuand experimentul inceput cu “Ziua Telecomunicatiilor 2006” si continuat cu “Ziua 
Radioului 2006”, YO/HD Antena  a instituit  concursul de radiotehnica cu premii  “La multi ani YO!”, in  
trei etape ( noiembrie  2006 – ianuarie 2007).  

Concursul a constat   din cate patru teste (A,B,C,D) in fiecare luna , teste numerotate cu numarul 
revistei (123, 124  si 125) fiecare cu cate patru posibile raspunsuri (a,b,c,d) , din care participantii la concurs   
aleg varianta pe care o considera corecta (de exemplu 123A-c; 123B-d; 123C-a; 123D-c), raspunsuri care se  
expediaza pe adresa editorului revistei pana in ultima zi a lunii de editare a revistei. 

Premiile vor consta din harti ICOM cu zonele radio si un set de reviste si cataloage  (CQ, QST,  
World Radio, Ham Radio Outlet, Radio Works,  etc), dintr-o “donatie” WB2AQC. 

Raspunsurile la testele etapei a II sunt : 124A - c;  124B - b ; 124C - d ; 124D - c . 
Castigatorul etapei este YO5DAS, Chis Mihai Danut  din Piscolt, SM, pe care il felicitam si caruia i-

am trimis deja premiul. 
Dam mai jos testele pentru ultima  etapa  (125A -125D) . Asteptam solutiile dumneavoastra pana 

data de 31 ianuarie  2007  pe adresa yo2bpz@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125A. Care este valoarea tensiunii U? 
A. 3,95V B. 2,85V 
C. 1,6V  D. 2,35V 

125B. Cât este pulsaţia  ω? 
A. 314  B. 31,4 
C. 0,2  D. 20 

125C. Care este valoarea tensiunii U? 
A. – 20,78 V B. – 16,97 V 
C. + 16, 97 V D. + 20,78 V 

125D. Cât este reactanţa capacitivă? 
A. -227Ω B. +227Ω 
C. -439Ω D. +439Ω 

Cât este pulsaţia în rad/sec  a unui 
semnal cu frecvenţa de 50 Hz? 

470Ω 220Ω 100Ω 

U = ? 

1.1V 

12V c.a. U = ? 
C 

D F = 7.0 MHz 

C = 100 pF 



 
Sa NE mai si  r âdem! 

Parodiind “ardeleneste” titlul unui excelent colaj pentru “descretirea fruntilor”, postat de Fery, YO4PX pe 
pagina radioamator.ro, publicam in continuare o “intamplare” povestita noua de catre David, YO5BTZ, sub titlul “ 
Accident de munca”:  

Dragă Domnule, 
Vă scriu ca răspuns la cererea dvs. de a vă da amănunte suplimentare în Secţiunea 3 a Raportului de Accident 

de Muncă unde am completat  "slaba planificare" ca fiind cauza accidentului meu. Aţi cerut în mod expres explicaţii 
amănunţite cu privire la accident şi sper că detaliile care urmează vor fi suficient de clarificatoare. 

Eu sunt zidar de meserie. În ziua accidentului lucram singur pe acoperişul unei clădiri înalte de 6 etaje. După 
ce mi-am terminat treaba, am realizat că mi-au rămas cărămizi nefolosite, care, cîntărite mai târziu, au fost găsite a 
cântări aproximativ 270kg. Decât să car cărămizile jos în braţe, în mai multe etape, am considerat că e mai bine sa le 
cobor toate odată într-un butoi, folosind scripetele instalat în acest scop în spatele clădirii. Am asigurat fringhia la 
nivelul solului, am urcat pe acoperiş, am împins butoiul în afara clădirii şi am încărcat cărămizile. După aceea am 
coborât de pe acoperiş să dezleg frânghia, ţinând-o foarte strâns ca să asigur o coborâre lentă a cărămizilor. Veţi 
observa în Secţiunea 11 a Raportului de Accident de Muncă întocmit că eu am o greutate de 72 kgf. 

Datorită surprizei pe care am avut-o când am fost literalmente SMULS de la sol într-un mod complet 
neaşteptat, mi-am pierdut prezenţa de spirit şi am uitat să dau drumul la frânghie. Cred că nu este nevoie să vă mai 
spun, am început o ascensiune rapidă către acoperiş. În apropierea etajului 3, m-am întâlnit cu butoiul încărcat cu 
cărămizi care acum se îndrepta vertiginos către sol, întâlnire în urma căreia m-am ales cu capul spart, zgârieturi 
minore şi o claviculă fracturată. 

Datorită impactului, ascensiunea mea a încetinit pentru o secundă după care a continuat rapid către nivelul 
acoperişului, neoprindu-mă decât atunci când degetele mâinii drepte au înţepenit în scripete până la nivelul celei de-a 
3-a falange. 

Din fericire, între timp mi-am recăpătat prezenţa de spirit şi am fost în stare să mă ţin strâns de frânghie în 
ciuda faptului că începusem să am dureri. Aproape simultan, oricum, butoiul cu cărămizi a lovit solul şi ca urmare a 
impactului, fundul butoiului a cedat. Acum, sărăcit de greutatea cărămizilor, butoiul cântarea mai puţin de 72 kg. Mă 
refer din nou la greutatea mea; cum probabil v-aţi imaginat deja, am început o coborâre rapidă. 

În vecinătatea etajului 3, am întâlnit butoiul care acum urca; ca urmare a întâlnirii m-am ales cu fracturi la 
glezne şi cu mai multe tăieturi şi zgârieturi la picioare şi în general.Aici, norocul meu a început să se schimbe uşor. 
Întâlnind butoiul, a fost bine ca mi-a încetinit uşor căderea doar în măsură să-mi limiteze rănile, când, am căzut pe 
grămada de cărămizi şi din fericire, am scăpat doar cu 3 vertebre fisurate. 

Îmi pare rău să vă spun, aşa cum stăteam întins pe grămada de cărămizi, cu dureri atroce, incapabil să mă 
mişc, din nou mi-am pierdut prezenţa de spirit şi am scăpat frânghia din mâini. Aşa cum stateam întins, pe spate, am 
putut să văd cum butoiul gol şi-a început călătoria în jos, către mine, care explică cele două fracturi la picioare. 

Sper din tot sufletul că acest raport răspunde la toate întrebările dvs.! 
 
 
 
Iar din colajul lui Fery de pe radioamator.ro: 

ALFABETUL FONETIC INTERNAŢIONAL 

după Paul A. Rauth 

Într-o noapte întunecată în Lima în cursul lunii Novemberie, Romeo şi Julieta trăseseră la un Hotel. 
Aşteptau sosirea lui Papa. În aşteptare mai dădeau pe gât câte o gură de Whiskey şi ascultau muzică la 
Radio. Prietenii lor Charlie, Mike şi Oscar jucaseră după-amiaza o partidă de Golf. Mike, descendent al 
tribului Zulu din Africa de sud-vest, aflat într-o formă de zile mari, a fost declarat Victorios. Oscar, un 
canadian din Quebec a ieşit pe locul al doilea, Charlie în schimb şi-a fracturat mâna şi a trebuit să meargă la 
spital să-şi facă un X-ray. În tot acest timp un Yankee în Uniformă dansa Foxtrot şi Tango în sala de bal. 
Tocmai primise un pont despre un iminent transport de droguri cu o greutate de circa un Kilogram. În cele 
din urmă sosi şi Papa dintr-o lungă călătorie în India. Papa era fizician atomist, specializat în particulele 
Alpha. El a anunţat că va pleca în Statele Unite cu o cursă a companiei aeriene Delta, pentru a-şi petrece 
vacanţa în muntii Sierra Nevada şi în Golful Mexicului. Din fericire povestea se încheie cu bine: Yankeul 
în Uniformă a reuşit să-l surprindă pe Charlie cu un Kilogram de droguri ascunse în ghipsul în care i se 
imobilizase braţul la spital, ceea ce iscă strigăte entuziaste de "Bravo" din partea tuturor, strigăte care 
răsunară ca un Echou în tot Hotelul. 
 



 
 


