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-Numar special dedicat memoriei celui care a fost 
YO3AC, Andrei “Andy” Giurgea 

In memoriam 

- articol postat pe www.radioamator.ro in august 2005 - 
Francisc Grünberg YO4PX  

In luna februarie 2005 s-au împlinit sase ani de la trecerea în nefiinta a lui Andrei Giurgea, YO3AC. 
Pentru ca tumultul zilelor noastre rareori ne mai lasa timp si rabdare pentru rememorari, peste numele sau - 
am impresia - se asterne o prea nedreapta uitare: iata dar rostul rândurilor de fata.  

La doar câteva zile de la înhumarea sa cineva îl cataloga în banda pe Andrei Giurgea drept un 
personaj "controversat". Controversat? Desigur, prestanta si prestatia sa puteau irita pe câtiva, extrem de 
putini, dar covârsitoarea majoritate a radioamatorilor l-au respectat, l-au admirat si, de ce sa n-o 
recunoastem, l-au "folosit". Cei mai multi nu l-au vazut niciodata, dar politetea, altruismul si abnegatia lui 
Andy, cunostintele sale vaste în tot ceea ce înseamna radioamatorism, limbajul sau cultivat, abilitatile sale de 
operator si cunostintele sale filologice demonstrate cu brio de la microfonul si cu manipulatorul statiei au 
fost suficiente pentru a inspira o pretuire absolut "necontroversata".  

Ma gândesc acum ca pentru a cinsti si perpetua memoria celui care, dupa parerea mea, a fost 
personalitatea careia radioamatorismul din YO îi datoreaza cel mai mult, s-ar cuveni sa se instituie nu un 
concurs omagial - cred ca avem deja destule concursuri interne -, ci o diploma de tip non-profit, emisa din 
initiativa privata. Îmi imaginez o diploma, fie ea chiar si home made (produsa cu un computer performant si 
o imprimanta color), accesibila si începatorilor, de exemplu un DXCC restrâns, confirmarea a 25 de tari în 2 
benzi sau 50 de tari în 3 benzi în unde scurte sau 5 tari în ultrascurte, eliberat pe baza de lista de QSL-uri sau 
extras de log semnat de solicitant, la pret minimal, care sa acopere doar cheltuielile de tipar si de expediere, 
cheltuieli obtinute în prealabil din sponsorizari sau contributii. Ne-am putea gândi si la un posibil premiu 
anual purtând numele sau, similar celor decernate în cultura. As fi încântat sa ma alatur unei asemenea 
initiative si sa contribui în masura posibilitatilor.  

Dar pâna sa primesc raspuns la acest apel general, fie-mi îngaduit, în chip de omagiu postum, sa 
reproduc aici un necrolog, publicat în Marea Britanie de revista trimestriala FOCUS nr. 38/1999 la moartea 
celui care a fost YO3AC.  
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Andy  Giurgea s-a nascut la 19 aprilie 1941 în Bucuresti. Dupa absolvirea liceului situatia materiala a 
familiei sale l-a obligat sa munceasca, dar între timp a urmat cursurile serale ale Facultatii de Chimie 
industriala.  

Andy a luat primul contact cu radioamatorismul în shack-ul altui mare radioamator, George Craiu, 
YO3RF, de a carui ulterioara asistenta si îndrumare s-a bucurat. A fost începutul unicei si mistuitoarei 
pasiuni a vietii sale, care l-a stapânit pâna în ultima zi.  

Lista realizarilor lui Andy este impresionanta. Autorizat în 1958, el porneste impetuos la drum. A 
fost primul amator român care a obtinut 5BDXCC, (numarul 247 în lume), primul 5BWAZ (numarul 49 în 
lume), iar din anul 1992 se afla pe lista de onoare Honor Roll a DXCC.  

Andy a obtinut primul DXCC în RTTY din România, numarându-se de asemenea printre membrii 
fondatori ai YODXC, în clasamentele caruia s-a aflat permanent pe locuri fruntase. În momentul decesului 
Andy avea 357 tari DXCC confirmate, dintre care 329 tari active. A obtinut peste 1200 de diplome în unde 
scurte, inclusiv 9BDXCC, DXCC Satellite nr. 2 din YO, numeroase locuri I în concursuri interne si de locuri 
I din YO în concursuri internationale.  

Lui Andy i s-au decernat titlurile de Campion national al României, Campion international al 
României, Maestru al sportului si Maestru international al sportului. A fost membru al echipei nationale a 
României care a obtinut locul II în lume în Campionatul IARU din 1986.  

Cele de mai sus sunt date biografice, rezultate si scoruri, dar pentru radioamatorismul românesc 
YO3AC a însemnat mai mult decât un indicativ printre alte indicative, un semnal printre alte semnale, infinit 
mai mult. Andy a fost o adevarata institutie. În 1976 el si-a asumat dificila sarcina de a redacta si transmite 
QTC-ul, o emisiune saptamânala destinata radioamatorilor din România, care nu aveau o revista nationala. 
Acest lucru s-a realizat într-o vreme când circulatia oricaror informatii - chiar si informatii DX! - era 
considerata un pericol potential de catre vechiul regim. Andy a ridicat standardul QTC-ului la acelasi nivel 
de perfectiune la care a nazuit în tot ceea ce a întreprins, transformându-l dintr-o oarecare emisiune 
informativa într-o adevarata revista vorbita.  

Cu exceptia câtorva scurte internari în spital (din cauza problemelor sale cardiace care au debutat în 
1983), timp de 23 de ani QTC-ul lui Andy a fost auzit de întreaga comunitate de radioamatori YO. În fiecare 
zi de vineri Andy era acolo, pe frecventa, glasul sau calm, baritonal ne informa, ne învata, ne îndemna la 
performanta. Era egal, constant, complet, profesional, rabdator, meticulos, imperturbabil. Textul era redactat 
impecabil si citit inteligibil. Informatiile contineau stiri din partea F.R.R., rezultate ale unor concursuri 
interne si internationale, clasamente ale YODXC, regulamentele concursurilor saptamânii, chiar si anunturi 
publicitare. Daca se prezentau rezultatele vreunui concurs regional intern în care au participat 100 de 
amatori, scorul fiecaruia era dat citirii, începând cu câstigatorul si terminând cu ultimul dintre receptori. 
Când amatori YO participau la concursuri internationale Andy le prezenta rezultatele, daca reusea sa le 
obtina. El nu si-a precupetit eforturile si nici timpul, depasind cu mult postura unui maestru care instruieste 
câtiva învatacei; scoala QTC-urilor sale a fost urmata de o întreaga generatie de radioamatori.  
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Andy era mândru de performantele sale. Vizitatorilor shack-ului sau, pe lânga valoroasele sale 
diplome si trofee, el le arata o colectie de peste 30 de caiete groase, umplute cu scrisul sau frumos de mâna. 
"Opera mea", spunea el. Caietele contineau textele tuturor QTC-urilor transmise de la statia sa.  

Ne-am obisnuit cu prezenta lui Andy, asa cum te obisnuiesti cu prezenta unei carti pe raft sau cu 
primirea unei reviste la care esti abonat. Îl ascultam, beneficiam de munca sa, ni se parea normal ca el o face, 
consideram chiar ca, pe undeva, ni se cuvine.  

Ultimele transmisii ale lui Andy au fost adevarate acte de eroism. Era deja foarte bolnav, dictia si 
concentrarea sa erau grav afectate, desi textul însusi era ireprosabil ca întotdeauna, dar nimeni si nimic nu l-
ar fi putut convinge sa renunte. Ultimul QTC semnat YO3AC, purtând numarul 1157, a fost transmis cu 
uriase eforturi în ziua de vineri, 5 februarie 1999. A murit duminica dimineata. A spune ca decesul sau este o 
imensa pierdere pentru radioamatorii din România nu este o vorba de circumstanta, ci o trista realitate.  

Francisc Grünberg YO4PX  
  

 

ÎN CALEA UITĂRII 

- postat pe www.radioamator.ro in ianuarie 2007 

YO HD ANTENA DX GRUP 

A trecut un an şi jumătate de la apariţia pe acest sait (radioamator.ro) a articolului In memoriam şi 
iată, apelul lansat pentru a păstra vie amintirea unui mare radioamator a dat roade. Nu suntem într-atât de 
bogaţi încât să ne putem permite a lăsa pradă uitării strădania şi contribuţia unor oameni care au pus măcar şi 
o cărămidă la edificiul radioamatorismului YO. Andrei Giurgea YO3AC a pus 23 de cărămizi, 23 de ani din 
viaţa sa. QTC-urile sale ne dăruiau bucuria de a aparţine unei comunităţi, de a fi laolaltă, de a fi uniţi prin 
magia pasiunii noastre comune, peste diferenţe şi diferende, peste orgolii şi invidii. Diploma pe care v-o 
oferim se doreşte un gest de recunoştinţă şi de aducere-aminte.  

Adrian Voica, YO2BPZ  
Francisc Grünberg, YO4PX  
Antal Madincea, YO2MBA  

REGULAMENTUL DIPLOMEI MEMORIALE YO3AC 

(clic pentru mărire)  
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Radioclubul YO HD ANTENA DX GRUP din Deva are onoarea de a oferi această diplomă 
memorială în amintirea lui Andrei Giurgea YO3AC, un mare promotor al radioamatorismului în România, 
de la al cărui deces se împlinesc în februarie 2007 opt ani.  

Diploma poate fi obţinută de toţi radioamatorii emiţători şi receptori, pe baza prezentării unui extras 
de log conţinând legături bilaterale diferite (respectiv recepţii) cu 25 de entităţi DXCC pe cel puţin două 
benzi de unde scurte (de exemplu 13 entităţi pe 80 de metri şi 12 de entităţi pe 40 de metri, sau 7 entităţi pe 
80 de metri, 15 pe 40 de metri, şi 3 pe 20 de metri, etc.), în orice mod de lucru.  

Solicitanţii care au avut ocazia de a-l contacta (auzi) pe YO3AC pe una sau mai multe benzi pot 
obţine şi câte un autocolant aplicabil pe diplomă, pentru fiecare bandă în care a avut loc QSO-ul (recepţia) 
cu Andrei Giurgea. Extrasul de log trebuie să conţină şi lista acestor legături (recepţii) şi trebuie să fie 
certificată prin semnătura unui alt radioamator autorizat.  

Aceasta este o diplomă non-profit.  

Toate cererile trebuie să conţină numele complet al solicitantului, indicativul său şi adresa corectă si 
completă (inclusiv noul cod poştal) la care doreşte să primească diploma. Diploma are format A4 şi ar putea 
fi deteriorată în cazul menţionării unei adrese incorecte. Cererile, la care se anexează 3 lei pentru varianta 
simplă pe carton şi 5 lei pentru varianta laminată în plastic (sumele reprezentând cheltuieli de tipărire şi 
expediere) se expediază pe adresa Adrian Voica, YO2BPZ, P.O.Box 24, 330190 Deva 1, jud. Hunedoara.  

THE YO3AC MEMORIAL DIPLOMA 

- RULES - 

 
(click to magnify)  

 
The amateur radio club YO HD ANTENA DX GRUP in Deva has the honour to offer this diploma in 

memory of Andrei Giurgea, YO3AC, a great promoter of amateur radio in Romania, who became a Silent 
Key in February 1999.  

The diploma is available to all licensed amateurs worldwide (including Short Wave Listeners) 
presenting a log extract of two-way contacts (receptions) with 25 different DXCC entities on at least two HF 
bands (for example 13 entities on 80 metres and 12 entities on 40 metres, or 7 entities on 80 metres, 15 
entities on 40 metres and 3 entities on 20 metres etc.), on any mode.  

Applicants who had the opportunity to work (hear) YO3AC on one or several bands may obtain an 
additional sticker for each band where they worked (heard) Andy. The log extract must show the list of these 
contacts (receptions) and has to be certified with the signature of another licensed radio amateur.  
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All applications must contain the full name of the applicant, his call-sign and the address where he 
wants to receive the diploma. This is a non-profit diploma.  

The application and the fee of 3 USD (representing the printing and mailing costs) must be sent to 
the diploma manager Adrian Voica, YO2BPZ, P.O.Box 24, 330190 Deva 1, jud. Hunedoara, Romania.  

 YO HD ANTENA DX GRUP   
 

In memoriam YO3AC 
(Dupa YO/HD Antena nr. 33/martie 1999) 

 
Asa dupa cum am promis, vom aminti pe scurt  ascensiunea  radioamatoriceasca a lui Andy pana la 

performantele greu de atins in viitorul apropiat: 
Imediat dupa primirea autorizatiei, in 1958 isi construieste primul emitator si in perioada 1958- 64 

face trafic CW foarte intens, dar numai in benzile de 40 si 80 de metri, obtinand si peste 20 de diplome, 
dintre care cea mai importanta este DXCC, obtinuta in 1964, iar cel mai valoros rezultat locul II din Europa 
in etapa de CW 7 MHz  a marelui concurs CQWW din anul 1960. 

 Intre 1964 -1967, in perioada cat era si student si muncea pentru a se intretine ,face un QRT total. 
Desi obtine certificatul de clasa a II-a in 1966, nu i se elibereaza  autorizatia pana in 1969, cand incepe si 
traficul in 14 MHz.  In 1970 primeste un transceiver HW 101 si o antena Hy Gain 5BDQ, aparatura cu care 
incepe un trafic intens si care,  dublata de perseverenta, il ajuta foarte mult in obtinerea de noi performante.( 
Una dintre ele a fost obtinerea diplomei 5BDXCC, prima pentru  radioamatorii YO, in aprilie 1973! ) In  
anul 1972 obtine  clasa I-a, titlul de Maestru al Sportului in unde scurte si este primit in clubul de 
performanta FOC (FIRST  Class CW Operators Club).  Este membru fondator al YODX Club (nr.de 
membru-8) . Numarul de tari confirmate creste vertiginos: (300 in 1977, 314 in 1978, 332 in 1984, 357 in 
1998!). Este primul YO care primeste diploma 5BWAZ (nr. 49 in lume), primul YO care obtine diploma 
DXCC in RTTY,  si al doilea YO care obtine  DXCC pentru lucru pe sateliti (dupa YO2IS). In 1992 este 
inclus in lista Top Honor Roll DXCC, (avand lucrate si confirmate toate tarile active din acel moment!).  In 
1995 obtine titlul de Maestru emerit al Sportului. Diploma   5BDXCC a fost "transformata" in 6BDXCC (17 
m), apoi in 7BDXCC (160 m), si era foarte aproape de se transforma ( poate s-a si reusit) in 8BDXCC (12 
m). 

Spatiul nu ne permite sa vorbim despre marele numar de concursuri castigate si despre extrem de 
intensa activitate obsteasca a lui Andy ( Sa reamintim doar ca a transmis neintrerupt din anul 1976 emisiunea  
saptamanala QTC  de YO!) 

Incepand cu 1983, problemele cardiace s-au agravat, culminand cu doua infarcturi, ceea ce a dus la 
pensionarea sa la varsta de numai 52 de ani. 

La ora cand ne-a parasit, Andy lasa un palmares greu de atins, chiar si numai in YO DX Club: locul I 
la tari confirmate in U.S. (357); locul I la diplome primite in U.S.(1092); locul I la diplome straine primite in 
U.S. (282); locul II in clasamentul de onoare in U.S. (minimum 300 tari active confirmate -  avea 329). 

  Iti promitem Andy ca vei fi pentru noi mereu o amintire vie! Dumnezeu sa te odihneasca! 
Adrian, YO2BPZ 

 
Prezentam mai jos  cateva comentarii la articolul din 2005 al lui YO4PX (radioamator.ro): 
* Draga Fery, ai dreptate ! Preocupati de viata cotidiana,de proble diverse, uitam sa ne aducem aminte, sa 
omagiem oameni care au insemnat ceva pentru radioamatorismul romanesc! L-am cunoscut bine pe Andy, 
pot spune ca am fost prieteni in ultimii 15 ani ai vietii sale. Pentru mine, el a ramas un etalon,un model de 
adevarat "ham" !. Vorbind copiilor la YO3KPA, de fiecare data ,el este unul din exemplele pe care le dau 
atunci cand vorbesc despre radioamatorism ! Sunt atat de multe de spus despre el!  Dumnezeu sa-l 
odihnescaacolo unde este ! ( Sandy YO3ND) 
* Dragã Feri, mã bucur mult cã ne-ai reamintit despre Andy. Eu nu l-am cunoscut personal dar am avut 
QSO-uri cu el si i-am ascultat multe emisiuni de QTC. Dupã ce se terminau QTC-urile, desi era obosit, 
rãspundea tuturor radioamatorilor care puneau întrebãri. I-a respectat pe toti în egalã mãsurã, indiferent de 
performantele radioamatoricesti. A fost un etalon de constinciozitate. Ai dreptate, trebuie fãcut ceva pentru 
a-i cinsti memoria ( Costin, YO7AYH)  
* Ca intr-o vizita prin cimitirul imaginar al radioamatorilor din eter, parca vad printre mormintele 
somitatilor: W6AM W6KG I0LZZ G3FXB KV4AA ... pe aleea YO, rind pe rind mormintele YO3RF 



YO6VZ YO3AC... si trecind prin fata lor imi apar instantaneu clisee care de-acum nu se mai pot repeta 
niciodata...... Cine nu l-a cunoscut ii este greu sa-i perceapa valoarea, iar celor  care l-au cunoscut le este 
greu s-o exprime prin repere conventionale; intr-adevar Andy era o institutie; Radioamatorii YO timp de 
1157 saptamini in fiecare zi de vineri la orele 18:00 erau in "templul" din 3650 KHz slujit de Andy; De ce sa 
nu recunostem? multi il invidiau si poate mult mai multi ar fi vrut sa fie ca el.... Un vechi proverb indian 
spune: Moare cu adevarat numai cine-i uitat! Odihneasca-se in pace! (Paul, YO5BRZ) 
* Am fost si eu unul dintre cei care au avut placerea sa-l cunoasca personal pe Andy , nu numai sa-l auda la 
QTC-ul saptaminal . Un om integru cu multa seriozitate , dar cu un umor fin si foarte rezervat. Am fost 
impresionat de pasiunea lui pentru DX si de eforturile sale pentru a fi in fruntea clasamentelor ! Stim cu totii 
cite sacrificii materiale si cit timp este necesar pentru confirmarea a 100 sau 200 de tari , fara sa includem 
talentul sau rabdarea , asteptind rindul la o noua tara sau expeditie !!! Andy a avut talent si rabdare si a fost 
un “ vanator” de mare clasa ! Dumnezeu sa-l ocroteasca in pace , atit pe el cit si pe ceilalti ca YO3RF , 
YO8BAM , YO6VZ , YO4HW , YO8DD , YO8AHL si multi altii. Un gind bun de la New York tuturor ! 
(Cristian - YO8BPS / N2NDV) 
 

Spre stele ..... 
Un prieten radioamator plin de sensibilitate ( nu dau aici nici indicativ, nici nume, ar putea fi oricare 

dintre sutele sau miile de radioamatori YO sau fosti YO care l-au cunoscut pe Andy fie si numai ascultandu-i 
unul dintre  cele 1167 de QTC-uri pe care le-a prezentat) , referindu-se la diploma initiata de noi spunea:  

Am revazut poza; cu toate ca nu sugereaza in mod direct radioamatorismul, mie imi spune de pilda 
ca in partea de jos vedem Terra, iar sus ar fi spatiul cosmic. Andy se afla undeva la mijloc, ridicat deasupra 
celor lumesti, fixat cumva in imortalitate. Fotografia lui e vie, foarte expresiva, coloritul este in contrast 
puternic atat cu fondul de jos cat si cu cerul instelat, dar intunecat. A plecat de jos, dar nu a disparut in 
intunericul si necunoscutul cosmic, tocmai pentru ca nu a fost uitat - sau pentru ca, incercam noi sa 
spunem, nu trebuie uitat. Apoi, spatiul cosmic nu este chiar atat de strain de undele radio, ele continua sa 
rataceasca pe acolo, dupa ce si-au epuizat calea terestra. Bob Schmieder KK6EK chiar spune asa ceva la 
finalul articolului despre expeditia lor pe insula  Petru I:

“Am rememorat cele întâmplate şi am încercat să ne imaginăm cum ne vom simţi redevenind 
oameni obişnuiţi. Ne-am gândit la incredibila frumuseţe a insulei Petru I, la undele radio care, pornite de 
pe Terra, mai zboară şi acum în cosmos, purtând cuvintele şi glasurile noastre şi ale miilor noştri 
parteneri: "3Y0PI. Cinci-nouă. Mulţumesc. 73! QRZ?" Ne-am gândit la miracolul comunicării fără fir, 
la miracolul zborului, la miracolul vieţii.” 

YO2BPZ
 
 
  

Si, profitand de acest pios moment , pe care noi ne-am straduit sa il marcam asa cum ne-am 
priceput, prin acest numar omagial al revistei si prin aceasta diploma memoriala, nu trebuie sa pierdem 
ocazia de a-i numi aici alaturi de Andy, si pe radioamatorii hunedoreni plecati in drumul fara intoarcere: 
YO2BVH, Bolea Marcu, Hateg; YO2CFT, Andrica Gheorghe, ,Gurasada; YO2VB, Ingversin Alexandru, 
Deva; YO2ZD, Poruznic Anatolie, Lupeni; YO2CX, Patalita Victor, Uricani; YO2SW, Dona Pompiliu, 
Deva; YO2XG, Daradics Gheorghe, Deva; YO2LAG, Pastoriu Coriolan, Deva; YO2LPQ, Toma Emilian, 
Hunedoara; YO2LEV, Stanga Nicolae, Petrosani; YO2AXY, Adam Andrei Eugen, Petrosani; YO2BQY , 
Guga Dorin, Brad; YO2AK, Ganea Ionel, Deva; YO2AKM, Berzan Vasile, Petrosani; Parfenie Dumitru, 
YO2AXX, Deva; Golcea Mircea, YO2AXG, Brad; YO2IQ, Collarini Victor din Deva;YO2BQM, Radu Tudor, 
Deva. Si poate si altii, pe care, din prea multa preocupare pentru ale noastre, i-am uitat! 

Tuturor, Dumnezeu sa ii odihneasca! 
Si sa nu uitam ca, exact in aceiasi zi cu YO3AC, adica la 7 februarie 1999, a plecat pentru totdeauna , 

in varsta de 66 de ani, un alt mare radioamator al lumii, a carui memorie trebuie cinstita: JY1, regele 
Hussein al Iordaniei. 

Adrian, YO2BPZ 
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