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AL RADIOCLUBULUI  YO HD ANTENA DX GRUP 
Va ureaza „ La multi ani!” si „Sarbatori fericite!”, cu ocazia intrarii in al 12-lea an de 

aparitie neintrerupta 
Redactat şi editat de Adrian Voica (YO2BPZ)  str.Bejan 66/82, 330114 Deva, HD. Tel. 0723.271676;  

0254.217201 ; E-mail: yo2bpz@gmail.com 

 
Comunicari de la YO HD DX:* Deoarece Jeno, YO2MAI a avut un oarecare succes in afacerea cu 

vanzarea statiilor radio pentru radioamatori, a hotarat ca, in numele clubului, sa sponsorizeze cu o statie de 
432 MHz pe unul din radioamatorii membri ai clubului. Tot el   a propus ( si noi am fost de acord cu 
bucurie) ca ca acesta sa fie Ion, YO2LCV, care a si primit cadoul exact de ziua lui (14 decembrie) lucru ce l-
a bucurat foarte mult, la fel ca si pe noi. Ii multumim din suflet lui Jeno, si ii uram sa aiba in continuare 
succes in afacerea sa ( desi cheltuielile si hatisurile birocratice il omoara). 

YO2MAI comercializeaza la preturi foarte avantajoase urmatoarele echipamente portabile: 

 
DENUMIRE PORTABILA PRET MODEL VHF PRET MODEL UHF 

Jingtong JT-208 250 RON 230 RON 
Feidaxin FD150 300 RON 290 RON 
Feidaxin FD 268A 330RON 320RON 

Quansheng TG-42AT 330 RON 320 RON 
PUXING PX-777 350 RON 330 RON 

PUXING PX-777 PLUS 470 RON 450 RON 
Puxing PX 888 400 RON 390 RON 

Puxing PX 888 PLUS 470 RON 450 RON 
WEIERWEI VEV-3288s 370 RON 350 RON 

Wouxun KG-669 420 RON 400 RON 
Wouxun KG-669 PLUS 470 RON 450 RON 

Wouxun KG-689 Dual Watch 450 RON 420 RON 
 

Preturile includ livrare la domicilu prin intermediul serviciului de curier rapid. 
Pentru mai multe informatii vizitati www.yo2mai.go.ro sau contactati-ma la numarul 0788942402 (clientii 

apelanti de pe reteaua Zapp vor fi sunati de catre mine). 
 

* La fel ca si anul trecut, CD al YO HD DX a hotarat sa sponsorizeze concursul "La multi ani YO" 

cu trei premii in obiecte in valoare de 8 USD fiecare pe ocupantii locurilor 10, 20 si 30 din concurs. 
Hotararea a fost comunicata si inregistrata la FRR, organizatorul concursului.  * Am aflat ca la ultimul QTC 
, CS Silverfox a anuntat ca vrea sa trimita QSL-uri, inclusiv pentru membrii clubului nostru. Anunt pe 
aceasta cale ca avem toate posibilitatile expedierii QSL-urilor ( de aceea am si initiat actiunea "Pleoadorie 
pentru infiintarea birourilor districtuale QSL") si ca noi am expediat aproape in totalitate QSL-urile ( cu 
exceptia unor unicate sau cele care nu avem unde le trimite din lipsa biroului QSL national si a specificarii 
managerului), si le vom expedia in continuare regulat. Ni s-ar parea nelalocul ei apelarea la serviciile altui 
club cand la noi exista toate posibilitatile rezolvarii problemelor!* Intentionam sa tinem Adunarea generala 
la sfarsitul lunii ianuarie sau inceputul lui februarie la Hateg, va vom anunta la timp, am dori sa avem o 
participare buna * Va dorim tuturor sarbatori fericite! 

 
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 

DIN NOU DESPRE PETIŢIA "S.O.S." 
Francisc Grünberg, Ciprian Sufitchi, Adrian Voica  

Stimati Colegi, 
După cum fără îndoială cunoaşteţi, între 25 iunie şi 25 iulie 2007 s-a desfăşurat pe Radioamator.ro o 

acţiune de strângere de semnături sub petiţia "S.O.S. - Radioamatorismul în primejdie", având ca unic scop 
promovarea intereselor prezente şi viitoare ale radioamatorismului românesc, care în opinia iniţiatorilor sunt 
grav periclitate de actualul sistem de examinare pentru obţinerea certificatelor. În nici două săptămâni de la 
publicarea textului petiţiei aceasta a fost semnată de peste 1000 de radioamatori şi potenţiali radioamatori. 
Din nefericire semnăturile lor s-au pierdut, împreună cu alte materiale, ca urmare a unui atac prin internet 
suferit de Radioamator.ro. Dând dovadă de un admirabil spirit de solidaritate şi tenacitate semnatarii iniţiali 
şi-au reînregistrat datele pe petiţia republicată de saitul în scurt timp reconstruit şi reactivat, demonstrând 
prin aceasta susţinerea lor pentru dezideratele exprimate.  

După închiderea listei s-au totalizat 1094 de semnături, iar pe Radioamator.ro a fost publicată în 
articolul "Bilanţul şi statistica Petiţiei S.O.S." lista finală a semnatarilor şi o analiză statistică detailată a 
rezultatelor acţiunii. Textul petiţiei, lista semnatarilor şi analiza statistică au fost expediate celor trei 
destinatari: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Federaţia 
Română de Radioamatorism şi Agenţia Naţională pentru Sport.  

În cursul strângerii de semnături şi ulterior acesteia am întreţinut o intensă corespondenţă cu dl. 
Octavian Lupu din partea ANRCTI, cu dl. Vasile Ciobaniţă din partea FRR şi de asemenea cu numeroşi 
radioamatori. În corespondenţă am precizat în repetate rânduri că prin petiţia S.O.S. noi, iniţiatorii ei nu ne 
erijăm în reprezentanţi ai radioamatorilor din România şi nu dorim să ne substituim FRR, singura asociaţie 
autorizată să reprezinte un mare număr de radioamatori YO în faţa autorităţilor competente. Petiţia a fost 
concepută ca o acţiune legală a "societăţii civile", menită a impulsiona instituţiile destinatare în direcţia 
realizării dezideratelor enunţate.  

Domnul Octavian Lupu a manifestat în cursul corespondenţei o impresionantă disponibilitate de a 
coopera, de a asculta doleanţele semnatarilor şi de a implementa reformele cerute. În repetate rânduri 
domnia-sa şi-a exprimat hotărârea de a contacta toate Direcţiile teritoriale, pentru a le transmite instrucţiunile 
necesare realizării schimbărilor cerute de petiţionari, apoi a anunţat că acest lucru s-a şi realizat. Propunerea 
noastră ca dumnealui să intre în dialog cu radioamatorii prin intermediul Radioamator.ro şi a unei rubrici 
speciale intitulate "Noi întrebăm, Octavian Lupu ne răspunde" a fost primită cu entuziasm, pentru ca apoi să 
fie abandonată fără explicaţii, din motive necunoscute. Totuşi merită amintită publicarea de către ANRCTI a 
subiectelor de examen pe saitul Radioamator.ro (o acţiune care trebuia realizată de multă vreme), precum şi 
eliminarea taxelor de examinare şi de prelungire a autorizaţiilor.  

Poziţia iniţială a FRR a fost de asemenea favorabilă. Pe lângă faptul că un număr de membri ai 
Consiliului de Administraţie au semnat petiţia în nume personal, petiţia a fost prezentată la QTC şi în revistă, 
anunţându-se ulterior că CA a luat în discuţie petiţia şi a decis sprijinirea ei. Am sugerat de mai multe ori 
alcătuirea unei echipe de negociatori, compusă din specialişti, radioamatori cu cunoştinţe temeinice de 
radiotehnică şi din jurişti buni cunoscători ai legislaţiei interne şi internaţionale în domeniul serviciului de 
amator, care să-şi asume integral doleanţele noastre (în nici un caz să nu fie opozanţii acestora!) şi să ne 
reprezinte eficient în discuţiile cu ANRCTI. Nu avem cunoştinţă de alcătuirea unei astfel de echipe, de 
componenţa acesteia şi, în general, de existenţa vreunei acţiuni punctuale care să fi fost realmente iniţiată. În 
această problemă FRR a dat dovadă de totală lipsă de transparenţă.  

Răspunsurile oficiale, publicate integral în cadrul articolului "Bilanţul şi statistica petiţiei S.O.S." au 
fost şi ele prea puţin încurajatoare. Adoptând un ton prudent şi fără a face referire la măsuri concrete şi nici 
la termene precise de implementare ale acestora, răspunsurile au conţinut totuşi unele elemente dătătoare de 
speranţe. Scrisoarea ANRCTI, semnată de dl.Preşedinte Dan Cristian Georgescu, vorbeşte despre stabilirea 
la un nivel acceptabil şi adaptat specificului de radioamator a examinărilor şi despre necesitatea unei 
proceduri de examinare care să ţină cont de faptul că radioamatorismul este o activitate deschisă unor 
cercuri largi de persoane, neavând neapărat o pregătire tehnică de specialitate. În răspunsul FRR este 
dificil de găsit un fragment comparabil cu citatul de mai sus. Pe lângă enunţarea unor intenţii generale, 
lăudabile în sine, dar unele dintre ele vagi şi în afara subiectului petiţiei, s-ar putea remarca eventual pasajul 
în care se spune: Rămâne acum ca noi să găsim posibilitatea concretă de a propune variante de 
subiecte, care să îndeplinească simultan şi cerinţele TR-61-01 şi TR-61-02.  

Agenţia Naţională pentru Sport nu a transmis nici până astăzi vreun răspuns.  



Acum, după trecerea a patru luni şi după o sesiune de examene desfăşurată în luna octombrie, suntem 
nevoiţi să constatăm că dezideratele semnatarilor nu au fost îndeplinite decât în foarte mică măsură. Din 
informaţiile pe care le deţinem doar o singură Direcţie teritorială din patru s-a conformat indicaţiilor primite 
de la centru. Există în continuare un orizont de aşteptare din partea semnatarilor, care s-a manifestat şi prin 
accesarea permanentă a materialelor: petiţia a totalizat 5764 de accesări, în vreme ce "Bilanţul şi statistica" a 
fost vizitat de peste 4400 de ori începând din 27 iulie 2007, şi numărul accesărilor creşte în permanenţă.  
Este dezamăgitor şi descurajant să vedem distanţa enormă între vorbe şi fapte, între promisiuni şi realizări. 
Inerţia a fost mai puternică decât toate bunele intenţii. Credem că este de datoria noastră să reamintim celor 
două instituţii că reforma trebuie continuată. În acest scop le adresăm următoarea  

SCRISOARE DESCHISĂ* 

Către  
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNICA INFORMAŢIEI  

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM 
Subsemnaţii, iniţiatori ai petiţiei "S.O.S. - Radioamatorismul în primejdie",  
În virtutea dreptului de petiţionare garantat de Constituţia României [Art.51 (1),(3) şi (4)], 
 Luând cunoştinţă de răspunsul dumneavoastră la petiţia "S.O.S. - Radioamatorismul în primejdie",  
Considerând pe baza informaţiilor pe care le deţinem că promisiunile şi intenţiile Dumneavoastră 

exprimate în răspunsul mai sus menţionat nu au fost îndeplinite decât în prea mică măsură, 
 Apreciind că scopul petiţiei nu a fost deocamdată atins şi că realizarea reformelor solicitate are o 

importanţă vitală pentru prezentul şi viitorul radioamatorismului românesc,  
Vă rugăm să binevoiţi a reexamina integral cererea celor 1094 de radioamatori semnatari şi să 

implementaţi în următoarele sesiuni de examinare măsurile care v-au fost solicitate, în deplină concordanţă 
cu promisiunile şi intenţiile Dumneavoastră iniţiale.  

Cu stimă,  
Francisc Grünberg, YO4PX  

Ciprian Sufiţchi YO3FWC/N2YO pentru Radioamator.ro  

Adrian Voica, YO2BPZ pentru radioclubul YO HD ANTENA DX GRUP, Deva  
5 decembrie 2007  

* Textul articolului si scrisorile au fost expediate destinatarilor din Constanta cu recomandatele nr. 
00010663 si 00010665 din 7 decembrie 2007.  

Subiectele de la Bucuresti pentru certificatul de clasa a II-a in octombrie 2007 (pot fi gasite 
printre comentariile la acest sondaj de opinie)  

Francisc Grünberg, Ciprian Sufitchi, Adrian Voica  

 

xxx     XXX     xxx 

•  Comentariu postat de Adrian Voica YO2BPZ la data de 2007-12-23 19:50:03 (ora Romaniei) 
Categoric ca , din punct de vedere al intentiilor initiale si declarate ale Petitiei - usurarea probelor de 
radiotehnica la examenele de radioamatori din YO - rezultatele au fost foarte putin concludente, dar este un 
mare un castig totusi, deoarece nu se mai pot pune orice intrebari , ci doar cele dintr-un chestionar ( e drept, 
de peste 100 de pagini!!!!!!), categoric creat de unul- doi "destepti" din randul nostru al radioamatorilor ( imi 
este tare greu sa cred ca este o "emanatie a ANRCTI!!!!!). Dar CATEGORIC, rezultatele Petitiei au fost 
benefice din punct de vedere tehnic- examenele se dau, incepand din noiembrie dupa chestionarul editat de 
ANRCTI, iar rezultatele se dau PE LOC ( lucru nemaintalnit, mai ales la ANRCTI DT TM, unde, la un 
examen cu 12 ( doisprezece !) concurenti sustinut in 24 octombrie, rezultatele s-au dat in circa 2-3 
saptamani!!!). In urma examenelor de la BV din noiembrie, si apoi de la Deva din 12 decembrie , rezultatele 
s-au dat PE LOC iar numarul promovatilor ( nu o sa va vina sa credeti!) este aproape de 100%!!! 
MOTIVUL? Candidatii nu mai sunt la discretia arbitrariului, ei se pot verifica ( si confrunta!) cu comisia, si 
reusesc, in general, cei care stiu de ce au venit la examen!!!. Nu sunt motive de lauda, sunt doar mici motive 
de multumire ale initiatorilor Petitiei!!!! Mai avem multe de facut! Dar trebuie sa fim uniti ( sa nu ne luam 
dupa unii care, initial au fost TRUP si SUFLET cu Petitia, promitand sa aduca 200 de semnaturi, apoi numai 
TRUP fara SUFLET, nemaiaducand aproape nimic, si in final ajungand sa IRONIZEZE Petitia, intreband de 
ce RADIOAMATORISMUL ESTE IN PERICOL?!?). Doamne ajuta-ne! 
 

Antena de interior pentru 40 metri (Blog IW5EDI) 



Aceasta antena scurta este indicata celor care nu au spatiu suficient pentru a instala o antena “plina” pentru 7 
MHz. Proiectul original ii apartine lui F6CYV. 

Antena, instalata in balcon, este construita din cupru de 2 mm, iar cele doua bobine sunt confectionate din 
acelasi fir ( 18 spire  cu pas de 2 mm, pe carcasa de 7,6 cm diametru). Coborarea se face cu cablu coaxial de 
75 ohmi. Un balun 1/1 este indicat  pentru cuplarea  corecta a cablului la dipol. 

 
 

   CerGlass           0744.575494; 0254.233110 

                 Romania                                                    unicorn_deva@yahoo.com 

                                                                                             www.ceramicglass.ro 
produce si livreaza articole din ceramica si sticla fuzionata (vaze, platouri, scrumiere, suporturi 

lumanari, etc.). 
                  

CÂINELE VORBITOR 
(Autor necunoscut)  

Călătoream recent cu soţia într-o regiune păduroasă din centrul ţării. La o intersecţie de 
drumuri, în faţa unei case dărăpănate am văzut un anunţ lipit pe gard: "Câine vorbitor de 
vânzare". Oricum aveam nevoie de o pauză, aşa că am oprit maşina, ca să vedem care era treaba. 
Am intrat în curte şi am văzut un frumos câine rasa Labrador, mă privea liniştit.  
          - Tu ştii să vorbeşti? l-am întrebat.  
           - Ştiu, răspunse Labradorul.  
După ce mi-am mai revenit din uimirea de a auzi un câine vorbind, l-am întrebat: - Ia zi, care-i 
viaţa ta?  
- Eh, nu-i cine ştie ce mare brânză. Antena aia de pe portbagajul tău e un Spiderbeam?  
- Dar de unde ştii? l-am întrebat.  
Labradorul mă privi şi spuse:  

         - Ştiu, pentru că sunt radioamator. Mi-am luat autorizaţia pe vremea când mai eram căţelandru şi în timp record 
am realizat cinci benzi DXCC în SSB şi în telegrafie. A auzit CIA de mine şi m-au racolat, să fac niscai spionaj pentru 
ei. Dădeam târcoale centrelor de comunicaţii şi cu auzul meu fin puteam recepţiona transmisiunile. Un câine nu dădea 
nimănui de bănuit, aşa că timp de opt ani am fost unul dintre cei mai valoroşi spioni ai lor. Dar a recepţiona toată ziua 
telegrafie la viteză mare mă obosea din cale afară, şi nu prea mă mai ţineau balamalele.  
           Aşa că am hotărât să mă retrag. M-am pensionat de la CIA (opt ani canini fac cât 56 de ani la CIA) şi am intrat 
într-un club de radioamatorism. Am luat locul I doi ani la rând în Oklahoma QSO Party. Apoi am procreat o mulţime 
de pui şi pentru o vreme m-am lăsat de hobby. Dar mi-e tare dor de radio! Cumpără-mă, aş putea fi telegrafistul tău în 
Texas QSO Party.  
         - Să văd ce pot face, am spus, am intrat în casă şi l-am întrebat pe proprietar cât cere pe câine.  
         - Zece dolari, zise acesta.  
         - Zece dolari? Dar acest câine e extraordinar. De ce-l vinzi aşa de ieftin?  



         - Pentru că e un mincinos. N-a făcut nimic din tot ce spune. Are clasa a III-a restrâns şi nici n-a dat examen de 
telegrafie.  
(Reprodus după revista FOCUS pe baza relatării lui Tom Hammond, N0SS, traducere şi adaptare YO4PX si publicat 

pe  http://www.radioamator.ro/dxcc/mozaic.php) 

 

 
 

"CURSA CU OBSTACOLE" ÎN REVISTA FOCUS 

 

Revista trimestrială FOCUS a clubului The First Class CW Operators' Club (FOC), editată în Marea Britanie, 
publică în numărul său 73/iarna 2007 articolul Cursa cu obstacole de Francisc Grünberg, YO4PX tradus în 
limba engleză de autor. Materialul reproduce şi imaginea autorizaţiei sale de radioamator receptor, unul dintre 
numeroasele răspunsuri negative primite timp de 17 ani la cererile pentru autorizaţia de emisie-recepţie, 
precum şi o fotografie recentă a autorului. Textul integral al traducerii poate fi consultat sub textul original în 
limba română, publicat pe Radioamator.ro la adresa http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=247  

Tuturor colaboratorilor  si cititorilor revistei, tuturor radioamatorilor 
YO si de limba romana, precum si familiilor acestora 
“Sarbatori fericite!” si un calduros “La multi ani 2008!” 

�  �  � 


