
 
� Nr. 185 – ianuarie  2012� 

 
YO/HD Antena 

 

 BULETIN DE INFORMARE 
AL RADIOCLUBULUI  YO HD ANTENA DX GRUP 

Numar special dedicat memoriei celui care a fost  
 

VASILE CIOBANITA, 
YO3APG 

 
Redactat şi editat de Adrian Voica (YO2BPZ)  str. Bejan 66/82, 330114 Deva, HD.  

Tel. 0758.063603;  0354.883754; E-mail: yo2bpz@gmail.com 

  
Iata ca in ziua de 1 ianuarie 2012, cand deobicei ne intalneam cu bucurie pentru a 

ne ura un An  Nou fericit, o veste incredibila ne-a cutremurat pe toti: inima celui care a 
fost multi ani sufletul  radioamatorismului romanesc, secretarul general al Federatiei 
Romane de Radioamatorism, ing. Vasile Ciobanita, YO3APG a incetat sa mai bata! 
A plecat definitiv dintre noi, a lasat in urma un gol imens! Va ramane vesnic in 
aducerea noastra aminte! 

Dumnezeu sa il odihneasca ! 
 

 
VASILE CIOBANITA,  YO3APG 

13.11.1947 – 01.01.2001 
 

Vasile Ciobanita  s-a nascut la 9 noiembrie 1947 in comuna Negresti, aproape de Piatra Neamt, 
intr-o familie de tarani, fiind cel mai mare dintre frati. 



 A urmat cursurile scolii generale in satul natal si in 1961 intra la Grupul Scolar de Chimie Iasi 
care pregatea operatori pentru Combinatul de Fire si Fibre Sintetice Savinesti. 

In 1962 se transfera  la Scoala Profesionala de Chimie Piatra Neamt, pe care o termina in 1964, 
cand se si angajeaza ca operator chimist la Combinatul Savinesti. 

Isi continua studiile serale la liceul “Petru Rares” din Piatra Neamt, pe care il termina in 1967, 
iar in 1968 intra la Facultatea de Electronica Aplicata Bucuresti, pe care o termina in 1973 ca sef de 
promotie. In 1975 se casatoreste cu Getuta, care ii va fi alaturi pana  sfarsitul vietii. 

Dupa  terminarea facultatii lucreaza la Institutul Special de Cercetari Militare pana in 1989, 
cand devine secretarul general al Federatiei Romane de Radioamatorism. 

Preocuparile tehnice le are inca din copilarie, in perioada cat a fost elev la Iasi , unde facea dese 
vizite la Muzeul Radio, devenind un principal colaborator si apoi donator pentru acesta. 

In anul 1962 incepe cursurile de radioamatorism la Casa Pionierilor Piatra Neamt sub 
indrumarea lui Nae Alexan, YO8AGK, iar in 1963 sustine si trece cu brio examenul de clasa a III-a, 
din comisia de examinare facand parte Murarescu Nicolae, YO8ME si Sicoe Nicolae, YO8GF. 

Pana la obtinerea autorizatiei activeaza la Radioclubul Orasenesc Piatra Neamt, YO8KGE, 
unde YO8AEU, Eugen Munteanu, devine mentorul principal al lui Vasile. 

Impreuna cu YO8AEU organizeaza in 1964 la Piatra Neamt primul campionat national RGA in  
Romania.  

Ca si colaborator, instructor si apoi 21 de ani ca si secretar general al FRR a promovat 
activitatile de radioamatorism ,  a  coordonat aparitia  (timp de aproape 22 de ani) a revistei 
“Radiocomunicatii si Radioamatorism” (initial “Radioamator YO”), a organizat si coordonat foarte 
multe competitii de radioamatorism, intalniri, simpozioane, targuri, instalari de repetoare, 
neprecupetind niciun efort, punand pe primul plan pasiunea arzatoare pentru radioamatorism, si deabia 
pe un plan secund problemele de sanatate, lucru ce s-a dovedit a-i fi fatal: in nici o luna de zile de la 
internare, dupa trei operatii grele, inima lui a incetat sa mai bata1 

Dumnezeu sa te odihneasca Vasile! Nu te  vom uita niciodata! 
(Datele biografice au fost preluate de la QTC-ul national din 4 ianuarie 2012, transmis de la YO8KGA de catre YO8SA) 
 

xxx   XXX    xxx 
 
Imediat dupa aflarea cutremuratoarei vesti, CD al YO HD Antena DX Grup a trimis prin posta catre 
familie si a publicat pe pagina proprie si pe radioamator.ro  adresa 211/01.01.2012: 
 

In aceste momente grele prilejuite de trecerea in nefiinta  a celui care a fost 
VASILE CIOBANITA, YO3APG, secretarul general al Federatiei Romane de 
Radioamatorism, Consiliul Director al Radioclubului YO HD Antena DX Grup Deva, in 
numele membrilor sai, transmite familiei indoliate sincere condoleante si speranta ca 
Dumnezeu ii va da puterea de a trece peste acest moment de imensa suferinta. 

Dumnezeu sa il odihneasca pe Vasile! 
 
 
Deasemenea, am trimis incredibila stire catre prietenii nostri de la Mako (HA8KCI), care nu au 
intarziat sa transmita condolentele lor 
 
Dear Adrian and all our friends over there, 
It is hard to admit the fact that Vasile is gone. We lost one of our best friend! 
Would you pass our sincere regret to his family and all HAMs in your land, to whom loved and honoured him. 
Rest in peace! 
HA8KCI, Mako, Hungary 
  
Dear Adrian, 
First news in the new year... I am reading it very sadly, too. I remember, I saw him in Pecica last May and he 
was well and happy...  Vasile YO3APG, all the best in the heaven, we never forget you. 
Rest in Peace. 
Janos HG8FH 
 
Am aflat cu tristete de trecerea la cele vesnice a lui Vasile Ciobanita, YO3APG. Fie-i tarana usoara si 
amintirea mereu vie in sufletele celor care l-au cunoscut si pretuit. Transmitem sincere condoleante 



familiei indoliate. 
Toni, HA8KL 
 

Dar, deoarece oricat am incerca cateva persoane sa creionam personalitatea lui Vasile, si 
imensa tristete a radioamatorilor YO in  acest  moment nu vom reusit, am preluat, strict aleator, o 
seama din comentariile facute pe forumul de la radioamator.ro, dupa ce primul mesaj cutremurator 
sub titlul „Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este ..” a fost postat aici de catre un radioamator 
YO3:  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3hcv » Dum Ian 01, 2012 9:26 pm  

Pur si simplu nu-mi gasesc cuvinte potrivite pentru a exprima tristetea din sufletul meu. Vasile a fost 
omul care m-a indrumat si m-a facut radioamator acum aproape 20 de ani, omul care m-a ajutat si m-a 
sprijinit pe tot parcursul vietii... si mai ales a facut toate aceste lucruri neconditionat. Niciodata nu a 
cerut nimic in schimb... Ma mai suna cateodata sa ma intrebe daca nu imi gasesc timp sa mai scriu cate 
un articol.. si eu de cele mai multe ori o lasam de pe azi pe maiine, prins de viata uneori mizerabila in 
care traim. 
Regret enorm aceasta pierdere, am si acum in fata ochilor nenumaratele materiale publicate de dansul 
in Tehnium, asa cum il regret nespus si pe dl. Pintilie 3AVE sau multi altii.. am crescut si am invatat 
tot ceea ce stiu acum de la acea generatie de o valoare inestimabila. 
Fie ca Dumnezeu sa te odihneasca in pace dl. Vasile Ciobanita, 
YO3HCV, Edi Gora 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3ija » Lun Ian 02, 2012 9:49 pm  

L-am cunoscut de putina vreme, dar din primul moment am vazut un om deosebit, permanent dornic sa 
ajute, sa faca bine. Din clipa cand l-am cunoscut m-a ajutat sa devin radioamator. Acum cand Dl. Ing. 
Vasile Ciobanita nu mai este, aproape ca nu-mi mai pot imagina intrunirile de martea de la club, 
QTC-ul fara vocea sa binecunoscuta. Era un motor al acestei mici comunitati de radioamatori, nelipsit 
atat la club, la FRR, la toate intrunirile de peste tot de prin tara si strainatate, practic avea energia sa fie 
peste tot. Nu-mi vine sa cred ca nu mai este. Totul s-a intamplat atat de repede. Dumnezeu sa-l 
odihneasca in pace. 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3hak » Lun Ian 02, 2012 10:24 pm  

Din pacate a disparut motorul si carma "corabiei" nostre Radioamatorismul. Acest om a depus atat 
suflet pentru aceasta pasiune si cred ca a ajutat pe fiecare cu ce problema avea, in ciuda faptului cate 
avea pe cap, prezent la aproape toate intalnirile care organizau in tara. Nu stiu ce va fi de aici inainte, 
daca cineva va putea conduce corabia mai departe, daca va putea face macar o parte din ce a fost. 
Sincere regrete si Dumnezeu sa va aibe in paza. Veti fi totmereu in inimile noastre! 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo8shi » Lun Ian 02, 2012 10:41 pm  

A disparut cel ce mi-a deschis ochii spre radioamatorism, cel ce m-a indrumat si mi-a fost alaturi atat 
cat a putut si m-a incurajat ce fiecare ocazie. 
A disparul un bun prieten, un exemplu pentru mine dar si pt orice alt OM din aceasta lume 
Imi pare rau ca in ultima vreme nu am mai luat legatura cu el, si acum, subit s-a dus 
D-le. Vasile, o sa ramai mareu viu in inima ta, o sa-mi tin promisiunea ce ti-am facut-o si poate de 



acolo de unde esti acum sper sa vezi asta 
Dumnezeu sa te odihneasca, desi dupa mine aici n-a fost drept, luandu-te atat de devreme, atat de subit 

 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3ifx » Lun Ian 02, 2012 9:35 pm  

Domnul Vasile Ciobanita a fost pentru mine exact ca un tata,de la care am invatat o multime de lucruri 
in domeniul matematicii,fizicii si electronicii.M-a meditat la fizica si matematica la radioclub,ce nu 
intelegeam apelam la dansul,m-a ridicat la un nivel inalt,unde nu credeam ca voi putea ajunge 
vreodata,dansul a crezut in mine si in potentialul meu ca pot ajunge la un nivel mult mai inalt la 
mate,fizica si electronica decat am crezut eu.El mi-a dat incredere in mine,m-a introdus in aceasta 
lume si m-a facut cat de cat cunoscut.Ma simt impacat cu gandul ca l-am ajutat de fiecare data la 
targurile de la turbomecanica unde m-a pus sa vand reviste,si la campina de curand,si in ultimul 
moment l-am ajutat la spital unde am fost alaturi de el atat fizic cat si spiritual,si tot ma simt vinovat ca 
nu l-am putut ajuta mai mult.O data cu pierderea lui,simt ca am pierdut jumatate din inima mea,voi 
avea toata viata mea un gol in suflet pentru aceasta pierdere inestimabila.Toti radioamatorii neaveniti 
care l-au crticat sa nu aiba tupeul sa vina la ceremonia de inmormantare.Domnule Ciobanita va spun la 
revedere si Dumnezeu sa va aiba in paza;Respect si recunostina vesnica.Odihnitiva in pace!!!!!!!!!! 
 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3hot » Lun Ian 02, 2012 4:46 pm  

Cred ca "socat" este cel mai bun cuvant care ma poate descrie acum. Nu am folosit acest cuvant 
niciodata crezandu-l mult prea exagerat. Acum insa cred ca este cel mai potrivit.  
Am fost alaturi de Domnul Ciobanita inca de la inceputul internarii sale in spital. L-am vizitat de 
cateva ori. Vorbeam la telefon cu dansul sau cu sotia. Imi povestea ca vrea sa scrie despre viata din 
spital atunci cand va iesi.  
Chiar mai mult, mi-a recunoscut, ca dupa internare, a inceput sa vada viata altfel, ca si-a dat seama ca 
va trebui sa faca o schimbare atunci cand se va face bine si va termina cu spitalizarea. 
Insa nimic nu prevestea ca acest dezastru se va intampla. Duminica, in ziua Craciunului am fost la 
dansul. Am vorbit. M-a tinut de mana strans cum nu ma mai tinuse nimeni. Si acum simt mana lui 
calda si puterea cu care ma tinea de mana. Am fost atat de impresionat. 
Era ingrijorat dar optimist. Mi-a povestit cum, de pe patul spitalului "coordonase" QTC-ul, revista etc. 
Era inegalabil. Nu poate fi comparat cu nimeni! 
Miercuri pe 29 decembrie l-am sunat. Era mai bine. Avea vocea clara, puternica si am simtit ca-si va 
reveni cat de curand. Chiar ma gandeam ca poate in doua saptamani se va externa. 
M-am bucurat.  
Insa joi a fost operat din nou pentru a treia oara.  
Nimeni nu a fost si nimeni nu va mai fi ca el. Cu totii stim ca era prezent peste tot, la toate 
evenimentele, ca se ocupa de toate. A fost sufletul si inima organizatiei noastre! 
Eu, ii spuneam Domnul Ciobanita pentru ca era un om cu totul deosebit si asa i-as fi spus indiferent de 
diferenta de varsat dintre noi. Va ramane vesnic in sufletul meu si nu stiu daca ma voi face bine 
vreodata de pierderea lui.  
 
Nu ar fi trebuit sa se intample asta. Era un OM ca nimeni altul.  
Se spune ca sufletul mortilor se afla in inima viilor.  
In inima mea a ramas o mare parte din sufletul dansului. La mine in suflet va fi viu tot timpul, voi 
vorbi si ma voi sfatui cu EL ca si cum ar fi aici, printre noi. 
L-am respectat si admirat. Activitatea sa eroica pentru sprijinirea Radioamatorismului este si va fi 
inegalabila. 
Domnule Ciobanita, incet, incet, inevitabil, pe rand vom veni cu totii la dumneavoastra. 



Este atat de trist si de dureros. 
Adrian Totu 
YO3HOT 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3gh » Dum Ian 01, 2012 9:53 pm  

A plecat dintre noi un mare sufletist , cel care si-a pus amprenta in federatie facand lucrurile sa se 
miste. Desi nu imi vine sa cred , pur si simplu ,..... , vreau sa pastrez imaginea lui joviala , vesela , fara 
nicio urma de rautate sau scandal , bland si iertator cu toti pasionatii , de la orice moment 
radioamatoricesc unde a fost prezent. D-zeu sa il odihneasca ! 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO4REC » Lun Ian 02, 2012 11:23 pm  

Imi amintesc de ultima intalnire cu Dn. Vasile de la Focsani. A insistat la radioamatorii din judetele 
invecinate, sa ne intalnim la sediul DJTS Focsani pentru a incerca sa relansam activitatea unui 
radioclub in oras. Este OMUL care a sprijinit mereu activitatea de radioclub. Mereu avea " UN GAND 
BUN PENTRU FIECARE " . Este o fraza care va ramane intiparita in memoria celor care l-au 
cunoscut cu adevarat. Este o mare pierdere pentru fiecare din radioamatorii YO. 
In memoria Dn-lui Vasile trebuie sa continuam sa sprijinim ideea de a avea o federatie puternica si 
recunoscuta la nivel national prin activitati concrete. 
Intradevar FRR se confunda deseori cu YO3APG. Speranta de a gasi o persoana care sa incerce macar 
sa inteleaga cum si in ce fel reusea Vasile sa mentina FRR pe un loc onorabil intre sporturile 
neolimpice, ramane un vis frumos, si greu realizabil. 
Sincere condoleante din partea membrilor Radioclubului Galati - YO4KBJ. Dumnezeu sa-l odihneasca 
in pace. 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3fff » Lun Ian 02, 2012 11:28 pm  

Era toamna lui 1984. Copil fiind, am urmat cursul de radioamatori din strada dr. Staicovici unde 
instructor era Vasile Ciobanita. De la el am invatat telegrafie, radiotehnica si multe, multe lectii de 
viata. Primul meu aparat de radio a fost un receptor comercial, Mamaia...reparat cu multa bunavointa 
de Vasile. Examenul de clasa a III-a l-am luat la mai putin de 13 ani...tot cu ajutorul lui Vasile. 
Autorizatia de clasa a-III-a restrans am obtinut-o cu o vorba buna din partea lui Vasile. La "vulpi" am 
ajuns tot datorita lui Vasile. Mai tarziu, am intrat in bransa radioului...tot recomandat de Vasile. Tot 
Vasile m-a promovat in paginile revistei noastre. De fiecare data cand ne intalneam la radioclub, nu 
ezita sa ma prezinte celor mai in varsta ca "un mare campion"... 
Un exemplu de bunatare si echilibru in lumea asta...si inainte de '89, dar mai ales dupa. 
Un profesionist desavarsit in ale electronicii si telecomunicatiilor, a ales sa-si urmeze destinul 
dragostei pentru radio, indrumand amatorii ca noi. Multi s-au intrebat de ce nu si-a continuat cariera 
stiintifica (stralucita dealtfel). Sufletul si l-a dedicat pasiunii. A cautat sa mentina un echilibru in 
comunitatea de radioamatori, chiar daca pe unii i-a deranjat intr-un fel sau altul. Ii datoram 
longevitatea revistei Radioamatorul (actualmente Radiocomunicatii si Radioamatorism). Ii datoram 
unitatea FRR, a radioamatorilor din Romania, cu bunele si relele ei. 
Sper ca cei care-i vor urma sa fie cel putin la fel de buni, ingaduitori si diplomati cu a fost Vasile. 
Cu regret in suflet, o sa-mi lipseasca de fiecare data cand voi privi in trecut, cand voi merge la 
radioclub, cand voi deschide radioul. 
Dumnezeu sa-l odihneasca si condoleante familiei. 
Cristian Negru 
YO3FFF 



Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO8CRZ » Lun Ian 02, 2012 11:47 pm  

Trista veste acum la inceput de an. L-am cunoscut pe Vasile la simpozionele de la Snagov organizate 
de Institutul de Cercetari Electronice prin 1986. Dupa ce am expus lucrarea la simpozion a venit la 
mine si mi-a spus : « esti radioamator asa e ? »…ce pot sa mai spun… El m-a incurajat sa scriu din 
cand in cand pentru revista si tot el a fost cel care a m-a determinat sa scriu si cartea despre receptoare. 
Dumnezeu sa-l odihneasca. 

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO9FIM » Lun Ian 02, 2012 11:51 pm  

...Maine puteti vorbi cu el!...Maine puteti vorbi cu el!...Maine puteti vorbi cu el!... 
Asa am tot primit de pe telefonul celui care a fost YO3APG mesaje, prin grja doamnei care raspundea 
in acest timp de cand "Nea Vasile...D-ul Vasile...D-ul Ciobanita...3apg"a luat calea spitalului. 
Iata ca aceasta cale spre spital a fost pentru EL un drum fara intoarcere. 
DUMNEZEU SA-L ODIHNESCA IN PACE! SI FIE CA PRIN JERTFA LUI SA ADUCA 
INTELEGEREA SI UNIREA INTRE RADIOAMATORI. 
Ulterior am inteles ca doamna era tocmai sotia lui si cu tot respectul ma inclin in fata celei care acum il 
deplange. 
Ca radioamator nu mai primeaza decat ca de sus de acolo sa ne indrume in continuare asa cum stia el 
mai bine sa ne tina uniti. 

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo5oef » Lun Ian 02, 2012 11:51 pm  

O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet bun s-a ridicat la cer, lasand in urma o nemarginita 
durere. La vremea cand colindele si datinile sarbatorilor de iarna ne bucurau sufletele, vestea cumplita 
ca OMUL Vasile Ciobanita nu mai este printre noi ne-a intristat si ne-a indurerat. 
Am colaborat timp de 16 ani, dar indraznesc sa spun ca pasiunea pentru sportul pe care-l reprezenta si 
pentru care simteam si noi aceeasi pasiune a facut din acea colaborare o trainica legatura de prietenie. 
E greu de crezut ca nu-i vom mai auzi vocea calma si impaciuitoare, ca nu va mai veni sa urcam alaturi 
pe munti, dar stim ca acolo sus se va bucura pentru fiecare reusita, pentru fiecare loc fruntas pe care-l 
vom obtine. 
Gandurile noastre se impletesc cu o rugaciune catre bunul Dumnezeu, pentru odihna si linistea 
sufletului bunului nostru prieten Vasile. 
Sincere condoleante, mangaiere si alinare sufleteasca intregii familii. 
Din partea colectivului de radioamatori a radioclubului municipal Baia Mare, YO5KAD. 
YO5OEF/Carol Bughesiu 

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3hcv » Dum Ian 01, 2012 9:26 pm  

Pur si simplu nu-mi gasesc cuvinte potrivite pentru a exprima tristetea din sufletul meu. Vasile a fost 
omul care m-a indrumat si m-a facut radioamator acum aproape 20 de ani, omul care m-a ajutat si m-a 
sprijinit pe tot parcursul vietii... si mai ales a facut toate aceste lucruri neconditionat. Niciodata nu a 
cerut nimic in schimb... Ma mai suna cateodata sa ma intrebe daca nu imi gasesc timp sa mai scriu cate 
un articol.. si eu de cele mai multe ori o lasam de pe azi pe maiine, prins de viata uneori mizerabila in 
care traim. 



Regret enorm aceasta pierdere, am si acum in fata ochilor nenumaratele materiale publicate de dansul 
in Tehnium, asa cum il regret nespus si pe dl. Pintilie 3AVE sau multi altii.. am crescut si am invatat 
tot ceea ce stiu acum de la acea generatie de o valoare inestimabila. 
Fie ca Dumnezeu sa te odihneasca in pace dl. Vasile Ciobanita, 
YO3HCV, Edi Gora 
 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO9DFQ » Mar Ian 03, 2012 9:48 am  

Am ramas fara glas cand am aflat ca YO3APG nu mai este printre noi.. Nu pot decat sa sper ca 
SFANTUL VASILE l-a luat in grija sa... DUMNEZEU sa-l odihneasca in pace ... 
Oricum va fi foarte greu de inlocuit 
STEFAN-YO9DFQ 

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3god » Mar Ian 03, 2012 11:48 pm  

Nu-mi vine sa cred ca Vasile nu mai este!!!A disparut un prieten ,omul care cred ca nici nu stia sa se 
certe,el avea o vorba buna pentru fiecare.Deosebit de vrednic si dispus sa-i ajute pe toti,Vasile a facut 
pentru radioamatorismul YO mai mult decat putea face oricare dintre noi.Se va vedea asta ,acum,cand 
el nu mai este.Niciodata nu l-am vazut sfidand din inaltimea functiei sale pe cineva,mereu a fost 
modest si conciliant,diplomat in relatiile oficiale.Deosebit de activ,a dus in spate mai mult decat il 
obliga functia sa,fara sa astepte o recompensa,doar pentru ca FRR sa mearga cat mai bine,doar pentru 
a multumi pe toata lumea.In ultimii ani ii spuneam mereu ca trage prea tare de el,ca face mult prea 
multe de unul singur.Dorea sa fie util tuturor.  
Nu stiu daca sprijinul pe care i l-am acordat in mai multe actiuni a fost suficient dar pentru sufletul lui 
mare merita mai mult de la noi toti. Emisiunile de QTC s-au tinut de la YO3KPA,multe concursuri 
nationale de RGO sau RTG pentru juniori mici ,ale FRR, s-au tinut in taberele scolare si datorita 
modului in care Vasile a stiut sa colaboreze.Ii vom purta,eu si copiii mei ,o amintire plina de respect si 
pretuire. Condoleante familiei sale . YO3AZA[ Aza],YO3GOD[Florin],YO3ND {Sandy] 

 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo3fuu » Mar Ian 03, 2012 12:04 pm  

"OOo,ce onoare,ce faci domnule?De cind nu ne-am mai vazut...ne auzim rar prin banda" 
asa ma intimpina YO3APG -sau cum ii placea sa spuna pentru cine nu stia ce inseamna acest 
indicativ-ca vine de la Administratia Parcuri si Gradini.Vasile Ciobanita incerca si reusea  
prin stilul sau sa impace pe toata lumea,mai ales cind apareau mici conflicte(numeroase,in ultimul 
timp) intre radioamatori. 
Era suficient sa fie mobil,sa ia PTT in mina si sa anunte:aici yo3apg-mobil/portabil si  
imediat apareau statii de pretutindeni care il asaltau cu intrebari,probleme si incerca sa le 
raspunda tuturor,chiar si celor care se lungeau. 
In ziua cind am aflat vestea tragica,am refacut o parte din drumul facut impreuna la R0 Babele 
si mi-am amintit cum imi arata pe traseu tot ce era important si interesant,era o mica enciclopedie in 
multe domenii. 
Acum PTT lui nu mai vrea sa se comute in emisie,din pacate nu mai are cine sa il repare, 
dar sunt convins ca este permanent la receptie,de acolo,de sus,unde propagarea este foarte buna. 
http://www.youtube.com/watch?v=b0Ky4TfDxQk 
Dumnezeu sa il ierte! 



 
 Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO5OBA » Mar Ian 03, 2012 12:22 pm  

Imi pare nespus de rau ca nu mai este printre noi acest mare OM ''Nea Vasile Ciobanita -yo3apg,in 
toamna in perioada desfasurarii Campionatului European de Radio Orientare din Baile Felix am activat 
impreuna de la Qth-ul meu indicativul special YO50ARDF si am efectuat impreuna mumeroase Qso-
uri de aici,era un Om foarte optimist si plin de viata,inca nu realizez ca nu am sa-l mai vad in viata 
niciodata , stiam ca este bolnav dar nu am crezut ca optimismul si puterea lui de viata nu o sa invinga 
boala mare pacat ,uneori D-zeu are nevoie acolo sus si de cei mai buni radioamatori ,ramanind in 
inimile noastre un mare gol.  
Trasmit pe aceasta cale sincere condoleante Familiei indurerate. 
D-zeu sa-l odihneasca in Pace!  

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo4ah » Mar Ian 03, 2012 12:37 pm  

Am primit cu adanc regret vestea disparitiei celui care a fost Ing. VASILE CIOBANITA YO3APG , 
Secretar General al Federatiei Romane de Radioamatprism, un om care a depus suflet in activitatea de 
promovare a Radioamatorismului din Romania.YO3APG Ing. VASILE CIOBANITA va ramane 
vesnic in amintirea Radioamatorilor YO. 
In aceste momente de durere,transmit sincere condoleante ,familiei indoliate. 
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. 
Boris yo4ah 

 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO3GWR » Mar Ian 03, 2012 5:58 pm  

Cu greu as putea descrie durerea pe care o simt in aceste momente. Cuvintele nu-mi sunt suficiente. 
Pentru mine este o grea pierdere, imposibil de consolat. Timpul va atenua durerea, dar nu o va sterge 
niciodata. Mult timp parca nici nu puteam crede cumplita veste. Vorbisem recent, stiam ca Domnul 
Ciobanita nu se simte prea bine. Probabil ceva trecator, nu se putea altfel. Stiam ca o sa se interneze in 
spital pentru niste investigatii. Dar credeam ca va fi ceva de rutina. Se va face sigur bine cit de curind. 
Cum s-ar putea altfel? Nu-i statea in fire Domnului Ciobanita! Ce multe lucruri am invatat de la 
Domnul Ciobanita! Am benficiat de vasta sa experienta, de cunostintele sale in domeniul radio, 
electronica, de carti, reviste. M-a ajutat foarte mult si a avut mereu incredere in mine. Pierdem un OM 
deosebit. Optimist, calm, diplomat, totdeauna cu un cuvint bun si cu o idee constructiva. Era sufletul si 
inima federatiei! Se ocupa de toate, rezolva si planifica totul. Imi pare rau ca in ultima vreme am redus 
motoarele si nu mi-am facut timp sa fiu mai mult in preajma Domniei-Sale. Sunt putini, extrem de 
putini, oamenii pe care ii respect si ii admir la fel de mult cum l-am respectat si admirat pe Domnul 
Ciobanita! Pentru mine a fost si va ramane un exemplu deosebit. Lumea este acum mai trista... 
YO3GWR  

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo5fmt » Mar Ian 03, 2012 7:37 pm  

Vasile si-a mutat antenele sus de tot...in neant! S-a dus la intalnirea cu cei din panteonul 
radioamatorismului! Sa speram ca va reusi sa vegheze asupra noastra, de acolo de sus...Fizic a plecat, 
spiritul lui bland va dainui in sufletele noastre!  



Drum bun draga prietene! 
In numele prietenilor tai din Cluj, Vasile yo5fmt. 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo5axb » Mar Ian 03, 2012 9:11 pm  

Vasile, lasi in urma ta un gol pe care nu o sa poata sa-l mai umple nimeni.Sa te odihneasca Dumnezeu 
acolo unde esti si sa te fereasca de cei rai.Tare mi-e frica ca s-a incheiat si cu radioamatorismul 
romanesc pe plan national si vom deveni un DX fara sa vrem...cei care i-au facut atita rau in timpul 
vietii era mai bine sa se abtina de la condoleante pentru ca au mintit sau atunci sau acum.Condoleante 
familiei, Mircea Bochis,YO5AXB. 

 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de i8YGZ » Mar Ian 03, 2012 2:33 am  

Am cunoscut Vasile 30 ani inainte si imediat a nascuta o prietenia mare.... 
Era un om eceptional, mereu disponibil cu amabilitatea mare! Era bucuros de cunostere un 
radioamator italian care avea placere de ajuta radioamatori din Romania. 
Ne vedeam mereu la Friederichafen, la standuri FRR si mereu era o sarbatora... 
Cand ero prezent la QTC, imediat ma dava intrare si avea mereu cuvinte frumoase pentru mine! 
Ieri, cand am citit ca a morit, am ramas inghiatat...nu am crezut ca era adevarat..., dar era asa....! 
Vasile lasa un gaure in inima mea si o amintire indelebil... 
Ciao Vasile, R.I.P. 
Pino, i8YGZ, prietenul mare tau! 

 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO2KQT » Mie Ian 04, 2012 12:07 am  

A plecat dintre noi un Suflet, un Om. Scriu Suflet cu S mare, pentru ca timp de mai mult de 20 ani 
Vasile Ciobanita a fost sufletul miscarii de radioamatori din Romania, cel care s-a ostenit in fiecare zi 
sa ne adune si sa ne tina laolalta, in ciuda incercarilor prin care trece orice comunitate numeroasa. 
Scriu Om cu O mare, pentru ca rar mi s-a intamplat sa vad un om cu o privire atat de blanda si cu un 
discurs atat de blajin. Un om care a gasit intotdeauna o vorba buna pentru fiecare, poate chiar si atunci 
cand, in ultima perioada, boala ii incerca din greu puterea de a mai zambi. 
Acolo sus, incotro s-a indreptat incepand cu miezul zilei de 1 ianuarie 2012 (cat de cinica este uneori 
viata asta - a plecat dintre noi de ziua lui de nume...) ne priveste acum cu zambetul lui senin si ne 
indeamna sa mergem mai departe. Am vrea sa mai vorbim macar o data cu el, sa ne luam macar ramas 
bun, insa nici o propagare din lumea asta nu ne mai poate ajuta sa ajungem din nou la el. 
Daca ne-ar fi spus cineva ca Vasile Ciobanita va pleca curand dintre noi, atunci cand l-am reintalnit cu 
totii la SIMPO YO2 din toamna de la Buzias din 2011, ne-am fi oferit poate mai mult timp sa stam cu 
el, sa ne cunoastem mai bine si sa adunam mai multe amintiri impreuna. N-a fost sa fie. Uneori, soarta 
ii rapeste pe cei dragi dintre noi inainte de a ne gandi macar la asta. 
Ne consoleaza doar ideea ca a plecat intr-un loc mai frumos, intr-o lume mai buna. Ne luam ramas bun 
de la Vasile Ciobanita, Secretar General al Federatiei Romane de Radioamatorism, cu promisiunea ca 
il vom invita si de acum incolo sa fie alaturi de noi. In gand, in amintiri doar, si in povestile frumoase 
pe care le vom depana despre intalnirile noastre cu el. 
Dumnezeu sa te odihneasca, Vasile!  
Fie-ti tarana usoara! 
Membrii YO2KQT 



Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo7hkm » Mie Ian 04, 2012 12:44 am  

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!!! 
A fost un OM pe care l-am admirat, l-am respectat si de la care am invatat foarte multe! In acest 
moment cuvintele sunt prea putine si prea sarace pentru a putea reflecta complet toata parerea de rau si 
regretul pe care il simtim acum, cind un OM deosebit si un suflet mare a plecat dintre noi mult prea 
devreme!  
Sincere condoleante familiei! 
YO7HKM & YO7GDB 

  

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO4SI » Mie Ian 04, 2012 2:01 am  

Nu-mi vine sa cred ! Eram sigur ca dansul va transmite la QTC stirea despre plecarea mea... Maine, 
miercuri, inmarmurit, eu voi fi cel care va asculta necrologul dansului. Incredibil !  
Nu l-am auzit niciodata vorbind de rau pe cineva. Toti eram DEOSEBITI. "TREBUIE SA LUAM 
OAMENII ASA CUM SUNT, SA VEDEM CE AU BUN", asa mi-a spus odata. "Daca am tine cont de 
toate rautatile, atunci nu am mai face nimic". Acum cateva veri in urma, am avut sansa sa fiu in grupul 
celor care am urcat la manastirea Ciocanul, langa Campulung Muscel. Ne-a prezentat Biserica 
Manastirii cu atatea ananunte si comparatii cu alte manastiri ca am ramas cu gura cascata. L-am 
intrebat de unde are asemenea cunostinte, eu stiindu-l un om tehnic. Mi-a raspuns ca l-a interesat 
mereu istoria, iar in istorie Biserica a avut un rol important. La inceputul anilor "90, am avut ocazia sa 
fiu in grupul celor care au mers la Palatul Cotroceni, la Gala Campionilor, intalnire cu Presedintele 
tarii. Si pentru asta tot dansul s-a zbatut. In drum spre Cotroceni, mi-a traznit prin cap sa-i spun lui 
Ciobanita, ca ar fi foarte bine daca Domnul Iliescu s-ar impaca si ar colabora mai mult cu Domnul 
Coposu... "Pai spuneti-i asta, aveti acum ocazia sa i-o spuneti personal !" Aceasta incurajare spontana 
m-a impresionat. 
Am cautat si am gasit o pagina de log vechi, ingalbenit. Va reproduc:  
7-08-67 1530 YO8APG 589 599 qrn qth Piatra Neamt Vasile tx nou 25 watts vfo/6p6-FD/6P9-
PA/RL12P35 rx super 7 tubes ant VS1AA tnx first qso... 
Iar ultimul mesaj catre mine a fost urmatorul... 
Re: Cupa 1 Decembrie YO4SI log 
Show Details 
Buna Nene Mircea 
Confirm logul si va multumim pentru participare. 
Cu respect 
Vasile YO3APG 
Va respectam si noi Domnule Vasile. Ati facut tot ce ati putut pentru noi. Odihniti-va in pace ! 
Cred ca nu v-am ajutat suficient. Unii v-au cerut sa plecati. Si dumneavoastra ati plecat, in 
liniste. Nu v-au placut scandalurile. Dar ce bine a facut MARELE CREATOR lumea. Vom pleca 
si noi. Toti ! Deci...LA REVEDERE ! 

 
 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo2lxb » Mie Ian 04, 2012 2:43 pm  

Este dureros sa afli ca un asemenea OM nu mai este printre noi.Este mai dureros sa afli si din cauza 
carei boli a fost rapus.Este si mai dureros ca in aceea zi in care ne-a parasit, majoritatea 
radioamatorilor ne uram de sanatate si prosperitate.Este si mai dureros ca unii am vorbit cu el in luna 
decembrie, si toate "pareau" la locul lor.Este si mai dureros ca la simpozioanele pe care le onora cu 



prezenta, cu cateva luni in urma, statea la masa cu noi si dezbatea subiectele de interes comun.Din 
pacate el nu mai este. 
In banat exista un cantec popular in al carei versuri spune cam asa: 
"In viata esti musafir".....inca odata s-a adeverit acest lucru.... 
Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace pe Vasile. 
 

Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de yo2ya » Mie Ian 04, 2012 7:06 pm  

Trista veste acum la inceput de an. Gandurile noastre se impletesc cu o rugaciune catre bunul 
Dumnezeu, pentru odihna si linistea sufletului bunului nostru prieten Vasile. 
Din partea lugojenilor Marius(YO2YA) si Claudiu(YO2CDX) Iacob, sincere condoleante intregii 
familii! 
 

•  O SCURTA INREGISTRARE VIDEO cu ultimul interviu luat lui Vasile Ciobanita 
YO3APG la Congresul FIRAC de la Brasov (22-26 sep 2011) se gaseste la 
http://www.radioamator.ro/info/interviu-yo3apg.php. (Tnx YO6BSJ, YO5DDD) 

 

                             
 
 

                     

 
Re: Vasile Ciobanita- YO3APG - nu mai este .. 

de YO3IFZ » Joi Ian 05, 2012 4:38 pm  

Tragica veste am aflat-o pe munte, in apropierea zonei unde cu cativa ani in urma parcursesem 
cu Vasile un traseu de alpinism, ... la data asta ultimul pt EL... 
Inmormantarea a fost impresionanta, pe masura unui OM deosebit.!  
“CULTURA, TOLERANTA, ALTRUISM” este  triada ce il  defineste in mintea mea! 

“Pentru fiecare este loc sub Soare" este o expresie ce o intrebuinta mereu. Dumnezeu sa-l odihneasca ! 

YO3IFZ Mihai Cernat 

 
 


