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 Nr. 132 – august  2007  

YO/HD Antena 
BULETIN  DE  INFORMARE 

AL RADIOCLUBULUI  YO HD ANTENA DX GRUP 
 

Redactat şi editat de Adrian Voica (YO2BPZ)  str.Bejan 66/82, 330114 Deva, HD. Tel. 0723.271676;  
0254.217201 ; E-mail: yo2bpz@gmail.com 

     
* Prin bunavointa conducerii Directiei pentru Tineret Hunedoara , Radioclubul YO HD DX a primit in cladirea acestei 
institutii (Str. Gh. Baritiu nr.2, in curtea Liceului Pedagogic)  o camera  spatioasa, partial mobilata, in care sa isi 
desfasoare activitatea. Spatiul este fara chirie, pe baza unui contract de parteneriat (Prezentam doua poze, din ziua I-a 
si ziua a II-a a “intrarii in posesie”). S-a intocmit un program provizoriu  de intalniri la Radioclub ( luni 14-16, marti si 
joi 11-12) si un regulament de ordine interioara, care va trebui respectat de toti cei care ne viziteaza  
 

                                               
       * Diploma QTC 500, eliberata de clubul nostru, a fost ceruta  de catre 64 de radioamatori * La 31 iulie 2007 
repetorul R0 Deva (YO2D) a implinit 10 ani de functionare neintrerupta in actuala locatie (dealul Nucet). Cu aceasta 
ocazie Radioclubul YO HD DX aduce calde multumiri tuturor celor care s-au implicat in construirea, instalarea si 
intretinerea acestui repetor si  acorda o diploma de onoare radioamatorului Hora Marcel, YO2BJZ  “in calitate de 
principal initiator si realizator al repetorului R0 Deva cu indicativul YO2D, cu ocazia implinirii a zece ani de 
functionare ireprosabila a acestui repetor cu mare arie de acoperire, care a avut o contributie esentiala la 
dezvoltarea radioamatorismului hunedorean si romanesc si la asigurarea comunicatiilor de urgenta in zona”. * Au 
primit deasemenea diplome din partea clubului si multumiri pentru aportul adus la realizarea obiectivelor propuse, 
radioamatorii Zamonita Mihai, YO2QY, Schmidt Dietmar, YO7VS si Burjan Jeno, YO2MAI, cu ocazia aniversarii 
zilelor de nastere  
 

Un  succes? Poate! Dar, in mod sigur, un mare pas inainte! 
- Raspunsul ANRCTI la Petitia "S.O.S., radioamatorismul in pericol" - 

Către: Domnul Francisc Grünberg  
Radioclubul "YO ANTENA DX GRUP", Deva  
Domnul Ciprian SUFITCHI  
Administrator www.radioamator.ro  

Copie către: Federaţia Română de Radioamatorism  

Ref.: Petiţie privind dificultatea examenelor de radiotehnică  

Ca urmare a petiţiei dumneavoastră înregistrată la ANRCTI cu nr. 7/203085 din 31.07.2007, privind stabilirea la un 
nivel acceptabil şi adaptat specificului de radioamator a examinărilor în vederea obţinerii certificatelor de 
radioamator, vă comunicăm următoarele:  
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1. Petiţia dumneavoastră a fost analizată cu atenţie de persoanele care răspund de această activitate în cadrul ANRCTI.  
2. S-a ajuns la concluzia că este necesară o procedură de examinare care să ţină cont de faptul cã 
radioamatorismul este o activitate deschisă unor cercuri largi de persoane, neavând neapărat o pregătire 
tehnică de specialitate.  
3. Pe de altă parte, examinarea trebuie să ateste aptitudinile operaţionale şi tehnice pentru desfăşurarea activităţii de 
radioamator în condiţiile cerute de reglementările interne şi internaţionale în materie.  
4. Programele de examinare sunt stabilite la nivel european (CEPT), iar modificarea lor la nivel naţional ar atrage 
pierderea recunoaşterii la nivel internaţional a certificatelor emise în România.  

În concluzie, pentru desfăşurarea în bune condiţii a examenului de radiotehnică pentru clasele a III-a şi a II-a, începând 
cu sesiunea din toamna 2007 se va aplica următoarea procedură:  
1. Lista subiectelor din care se va selecta în procesul examinării va fi publicată pe pagina de Internet a ANRCTI 
dedicată serviciului de radioamator.  
2. Această listă va fi actualizată periodic în sensul adăugării, modificării sau ştergerii de subiecte.  
3. Modificările se vor face cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea examinărilor, pentru a permite pregătirea 
adecvată a candidaţilor.  
4. Lista subiectelor va cuprinde şi răspunsurile pentru a se putea verifica de către candidaţi nivelul la care se găsesc 
înainte de desfăşurarea examinării.  

Pe măsură ce numărul de subiecte va fi semnificativ de mare, se va analiza posibilitatea introducerii acestei proceduri 
şi pentru clasa a I-a. Această distincţie s-a făcut din cauza puterilor de emisie sporite acordate posesorilor acestei clase 
de certificate de radioamator, fapt ce necesită elaborarea unor subiecte cu un grad de dificultate mai avansat.  

PREŞEDINTE,  
DAN CRISTIAN GEORGESCU 
 

10  argumente…. 
Din excelentul material intitulat  “60 de argumente in favoarea radioamatorismului”  publicat de W2VU, 
Richard Moseson in CQ Magazine, cu ocazia implinirii a 60 de ani de aparitie, tradus de catre Feri, YO4PX 
si publicat (cu acordul autorului) pe http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=429 , preluam doar 10 
argumente, chiar si acestea singure fiind in masura sa ne motiveze pasiunea ( uneori ..nebunia!). 

 
1. Atunci când nimic nu mai funcţioneazã, radioamatorismul rãmâne operaţional - Acesta este atu-ul 

nostru, care ne menţine "atractivi", ca să spunem aşa. Motivul principal pentru care mai avem benzile noastre, 
iar agenţiile guvernamentale din toată lumea îşi dau osteneala să ne examineze şi să ne autorizeze este 
aptitudinea unică a radioamatorismului de a continua să funcţioneze, în vreme ce nimic altceva nu mai 
funcţionează. Când asupra comunităţilor se abat dezastre sau sistemele tradiţionale de comunicaţii sunt 
supraîncărcate, staţia amatorului rămâne operabilă şi utilizabilă. 

2.  Cei mai agreabili oameni pe care i-ai întâlnit vreodatã - Majoritatea radioamatorilor sunt oameni 
realmente agreabili. Fără îndoială, din când în când mai există între noi şi mărunte divergenţe, şi probabil că 
nu vom conteni vreodată să dezbatem la infinit chestiunea examenului de telegrafie, dar mai rar se întâmplă să 
dai peste radioamatori dezagreabili, răzbunători. Pur şi simplu aceştia nu sunt bineveniţi în comunitatea 
noastră internaţională. 

3.  Câţi dintre amicii tăi ne-radioamatori au vorbit efectiv cu cineva care locuieşte în câte-un loc îndepărtat, cum 
ar fi insulele Capului Verde sau insulele Seychelles? - O mulţime de oameni îţi vor spune că internetul şi chiar 
şi bătrânul telefon îţi permit să vorbeşti cu oricine aflat oriunde pe glob. Dar de cele mai multe ori trebuie să 
cunoşti pe cineva înainte de a-l chema sau de a-i trimite un e-mail. Lansezi un CQ şi ţi se răspunde, iată ceea 
ce face radioamatorismul unic în felul său.  

4.  Câţi dintre amicii tăi ne-radioamatori au vorbit cu un astronaut aflat la bordul unei staţii spaţiale? - Cu 
excepţia cazului în care vreun amic lucrează la NASA, răspunsul este "niciunul". Radioamatorii sunt singurii 
"civili" cărora li se permite să realizeze contacte radio directe cu astronauţii în timp ce aceştia sunt pe orbită.  

5. 15. Care alt grup de pasionaţi a proiectat, construit şi lansat propria sa flotilă de sateliţi de comunicaţii? 
- Niciunul. Punct. OSCAR-1 a fost primul satelit neguvernamental lansat vreodată pe orbită (da, chiar înaintea 
satelitului Telstar), iar radioamatorismul a început să fie un hobby spaţial încă din 1961. În plus, cu începere 
din 1983 programele SAREX şi MAREX au dus radioamatorismul la bordul zborurilor spaţiale cu echipaj 
uman şi a staţiilor spaţiale. 

6.  O bună modalitate de a găsi direcţia corectă, fiind la volan şi vizitând locuri noi - Dacă te afli pe şosea şi 
nu prea eşti sigur încotro s-o iei, intrarea pe un repetor local poate fi la fel de utilă sau chiar mai utilă decât 

http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=429
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micul tău GPS cel ingenios. Se mai întâmplă câteodată ca acesta să-ţi indice s-o iei pe arătură, şi nu o dată l-
am auzit pe câte-un amator local spunându-mi: "Sunt în apropierea ta şi vin spre tine. Ne întâlnim la 
următoarea ieşire şi te conduc unde vrei." Vei ajunge astfel la destinaţie şi totodată vei dobândi un nou prieten. 

7.  O bună modalitate de a exersa o limbă străină - Cursurile de limbă străină ale majorităţii şcolilor publice 
se concentrează mai mult pe citirea şi scrierea limbii pe care ai ales-o, în loc să te înveţe s-o vorbeşti efectiv la 
un nivel superior unei conversaţii extrem de rudimentare. Radioamatorismul te poate pune în contact cu 
vorbitori nativi ai celor mai multe limbi de mare circulaţie, şi nu cred că există mulţi care să nu fie încântaţi să 
te audă vorbindu-le în limba lor, în loc de limba ta proprie (chiar dacă această performanţă necesită multe 
exerciţii). 

8. O bună modalitate de a colecţiona ilustrate cu adevărat frumoase, din toate colţurile lumii - QSL-urile 
sunt bune nu numai pentru obţinerea unor diplome; o colecţie frumoasă de QSL-uri este un tezaur de imagini 
provenind de pe toate meridianele, care prezintă interes pentru multe persoane, chiar dacă nu sunt 
radioamatori. Numeroase cărţi de confirmare sunt deosebite prin faptul că poartă trăsăturile culturale ale ţării 
expeditorului. Colecţia de QSL-uri a unui amator decedat a ajuns subiectul central al unei cărţi de succes - 
"Hello, World - o viaţă dedicată radioamatorismului" de Danny Gregory (KC2KGT) şi Paul Sahre 
(KC2KHN), care au privit cărţile de confirmare ca obiecte de artă. Autorii au devenit radioamatori numai după 
ce au pătruns ei înşişi în lumea radioamatorismului în timp ce făceau cercetări pentru scrierea cărţii. 

9.  Întâlniri radioamatoriceşti - Desigur, nouă amatorilor ne place să stăm de vorbă în benzi, dar la fel de mult 
ne încântă să ne întâlnim şi personal. Şi dacă la mijloc mai apar şi nişte chilipiruri, cine ar putea rezista 
tentaţiei? Astfel de întâlniri sunt în parte întruniri de socializare, în parte talciocuri unde se oferă "marfă" 
folosită, sau, în cazul unor organizări de anvergură, adevărate expoziţii comerciale, unde te poţi informa sau 
cumpăra tot felul de scule noi. 

10.  Realizarea comunicării prin intermediul telegrafiei, când nu reuşeşti cu nimic altceva - Vocea reuşeşte 
să străbată chiar şi atunci când propagarea e neglijabilă, semnalele modurilor digitale de ultimă oră pot fi într-
adevăr recepţionate, chiar dacă se situează sub nivelul de zgomot … cu condiţia să existe un calculator 
funcţional de ambele părţi. Singurul calculator de care ai nevoie pentru a recepţiona codul Morse este cel aflat 
între urechile tale. 

 
SC MC TELEFONIKA SRL VINDE SI MONTEAZA  * MAX TV IN CUSTODIE * DOLCE TV * INTERNET 
DE LA ZAPP * INTERNET CU ADSL DE LA ROMTELECOM *CENTRALE TELEFONICE* INSTALATII 
DIGITALE FARA ABONAMENT * TELEFOANE ZAPP. Informatii la  0788 107 669; 0788 107 670; 0724 09 
30 60; Fax  0254 772 911 mctelefonika@zappmobile.ro; lasconi.cristi@yahoo.com
 

                                            
             Antenele lui Paul, YO2CKM                           YO2KQY in KN15MW 
 

Concursul de radiotehnica cu premii “ZIUA RADIOULUI 2007” 
Alaturi de celelalte activitati dedicate Zilei Radioului Roman, continuand experimentul inceput cu “Ziua 

Telecomunicatiilor 2006”, “Ziua Radioului 2006” si “La multi ani, YO”, YO/HD Antena instituie concursul de 
radiotehnica cu premii “Ziua Radioului 2007”, in  trei  etape ( august – octombrie 2007).  

Concursul consta din cate patru teste (A,B,C,D) in fiecare luna , teste numerotate cu numarul revistei (132, 
133, si 134) fiecare cu cate patru posibile raspunsuri (a,b,c,d) , din care participantii la concurs vor alege varianta pe 
care o considera corecta (de exemplu 132A-c; 132B-d; 132C-a; 132D-c), raspunsuri care vor fi expediate pe adresa 
editorului revistei pana in ultima zi a lunii de editare a revistei  

 (Pentru etapa I-a – testele 132A -132D – raspunsurile vor fi expediate pana la 31 august la 
yo2bpz@gmail.com) 

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 noua “donatie” WB2AQC.  

mailto:mctelefonika@zappmobile.ro
mailto:lasconi.cristi@yahoo.com
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Cei care au trimis raspunsurile la toate cele trei etape (chiar daca au castigat), participa la tragerea la sorti  
speciala din luna noiembrie cand (la 1 noiembrie) se sarbatoreste Ziua Radioului Roman, cu un premiu mai  
substantial.. 

Iata acum testele etapei I: 
 

 
 
                                                                   SARBATOAREA  VINULUI    

Editia  a V-a - 2007 .  Valea Calugareasca 
 
    In zilele de 28,29 si 30 septembrie 2007, in comuna Valea Calugareasca, jud. Prahova, se va organiza 
SARBATOAREA VINULUI, editia 2007, manifestare devenita traditionala si care va consta in:  

- Expozitie cu vanzare de struguri si vinuri ; 
- Concurs de vinuri ; 
- Simpozion stiintific pe teme de viticultura si vinificatie ; 
- Expozitie cu vanzare de masini si utilaje agricole ;  
- Expozitie de ceramica traditionala ;  
- Spectacole folclorice si de muzica usoara ;  
- Concurs maraton-radio “Drumul Vinului” (1 septembrie – 30 septembrie 2007 ); 
Pentru a marca acest eveniment, Radioclubul Scolar YO9KVV va folosi, in perioada 

01 septembrie – 30 septembrie 2007, indicativul special  Y P 9 V I N.  
    QSO-urile vor fi confirmate printr-un QSL special editat cu aceasta ocazie . 
    Tot in aceasta perioada ( 01 – 30 septembrie 2007 ) se pot indeplini si conditiile pentru obtinerea diplomei “ 
DRUMUL VINULUI “ 2007 .    
    Conditii pentru obtinerea diplomei : 

- Obligatoriu, in aceasta perioada, cel putin un QSO cu statia cu indicativ special YP9VIN, care acorda  10 puncte 
si 4 QSO uri cu statii din zona Drumul Vinului care vor acorda cate 5 puncte fiecare, deci un total de 30 puncte. 
- Se lucreaza cu statiuni aflate in zona “Drumul Vinului” : Darmanesti (DB), Filipestii de Padure, Baicoi, Boldesti, 
Bucov, Pleasa, Valea Calugareasca, Iordacheanu, Urlati, Ceptura, Fantanele, Tohani, Gura Vadului, Calugareni 
(PH), Sahateni, Pietroasele, Istrita, Naieni, Ramnicu-Sarat, Sebes (AB) Este posibil sa apara si alte statii care vor 
anunta ca acorda puncte, cat si statii din Republica Moldova (ER); fiecare QSO cu statii fixe, portabile sau mobile 
din aceste localitati se coteaza cu  5 puncte ; 
- Cu o statie se poate lucra o singura data pe zi, indiferent banda si modul de lucru ; 
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- Sunt valabile si legaturile cross- mode ; 
    - Nu se lucreaza pe repetoare ! Statia cu indicativ special nu va figura in clasament ! 

 In ordinea punctelor obtinute in aceasta perioada se va stabili clasamentul.concursului  maraton “Drumul Vinului” 
2007.  * Primele 10 statii din clasament vor primi diplome speciale*  Primele trei locuri vor primi si premii ce vor 
consta in “condensatori de sticla cu dielectric lichid”, de capacitate 700 ml, hi! made in Valea Calugareasca.  

    Pentru  statiile care vor lucra din zona “Drumul Vinului” se va intocmi un clasament separat.   
     Statiile care vor realiza peste 100 de puncte vor intra automat in clasamentul general. 
    Concursul va fi arbitrat electronic de YO9HG, Margarit, care va pune la dispozitie doritorilor si programul de         
concurs . 
    Aceleasi conditii si pentru receptori. 
    Extrasele de log cu legaturile efectuate si punctele acumulate, plus  2 RON, se vor trimite, pana la data de 15    
octombrie 2007, la adresa :  
 
                               Inv. AUREL CHIRUTA ( YO9FNR ) 
                                      com. Valea Calugareasca   
                                        str. Valea Ursoii nr. 16 
                                      RO 107620, jud. Prahova 
 
 
    Rezultatele obtinute in aceasta actiune vor fi anuntate pana la data de 1 decembrie    2007 sau mai devreme in 
functie de rapiditatea trimiterii logurilor.    
     NOTA   

1. Banii vor fi folositi pentru tiparire diplome si trimiteri postale. 
2. Rog sa se specifice pe plic adresa exacta pentru a nu intampina dificultati in primirea QSL-urilor si a 

diplomelor - si acum mai sunt la noi QSL-uri si diplome din anii trecuti care au fost returnate de Posta Romana   
3. Daca sunt si alte statii din zona “Drumul Vinului” sau care provin prin nastere din aceste zone si doresc sa 

participe si sa acorde puncte, se pot inscrie la organizator. 
4. Pentru  detalii, observatii, recomandari etc. se poate folosi si adresa de internet : 
                                                yo9fnr@yahoo.com      
      sau telefoanele : 0244/235880 radioclub, 0244/236880 fax radioclub, 
                                 0244/235998 fix sau 0722 874 101 mobil yo9fnr 
 
                                                            

Din ciclul “Si natura are simtul umorului!” (tnx YO2LHD) prezentam azi episodul 2: 
                                                                   Mar           si          Vinete 
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