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Iata ca se pare ca adie un vant nou prin FRR: dupa  o prima sedinta a CA al FRR  apare si un 

Comunicat (destul de cuprinzator)  a ceea ce s-a discutata acolo! Nu prea am fost noi obisnuiti cu asa ceva! 
Dar  in aceasta “transparenta opaca” , ca deobicei, apar si semnele rutinei,, conservatorismului si a 

informarii incomplete.  Ma refer in primul rand la punctul 6 din comunicat, in care, referitor la cererea 
reanalizarii  si solutionarii sesizarii lui YO4PX, YO HD Antena DX Grup a trimis FRR documentele  
inregistrate la FRR sub numerele, 48, 49, 50 si 51 di 03.05.2012 si asteapta un raspuns clar , si in termenul 
legal, asa cum scrie in comunicat. Inca mai este timp pana in 3 iunie, noi asteptam ( nu atat raspunsul, cat 
solutionarea cazului!). 

Dar ma refer in special la naucitoarea  stire de la punctul 9 al Comunicatului, in care Presedintele 
FRR, YO3-301/BU, dl. Constantin Neacsu, ne”informeaza” ca s-au pierdut documentele de evidenta ale FRR 
(!!!).  

Noi nu avem stire de niciun incendiu,  inundatie sau alta calamitate ori catastrofa care sa fi afectat 
fostul sediu al FRR!!! Si atunci, cum ni se poate servi o astfel de “informatie”?  

Pai, daca intradevar documentele s-au pierdut,, oare nu exista nimeni care sa raspunda de aceasta 
pierdere? Noi stim ca FRR a ramas, dupa plecarea dintre noi a lui Vasile  cu doi angajati cu vechi state de 
serviciu in FRF si cu un secretar general interimar. Oare nimeni nu (vrea) sa stie nimic de respectivele 
documente? 

La asta asteptam un raspuns clar, dar nu in “termenul legal”, ci mult mai repede! Doar asa noua 
conducere a FRR  va putea avea pretentia sa fie luata in serios si respectata! 

 
COMUNICAT F.R.R. 

din 16.05.2012 
In perioada 12.05.2012 orele 16.30-21.30, 13.05.2012 orele 09.00-13.00, in localitatea Frasin, jud. 

Suceava, s-a desfasurat Sedinta Consiliului de Administratie pe trimestrul II al anului 2012. 
 La sedinta au fost prezenti 14 din cei 16 membri, iar din partea ANST a participat domnul consilier 

Viorel Tomescu. 
1. A fost stabilita, conform Statutului FRR, Diagrama de relatii functionale a CA, intre membrii 

acestuia, cu Societatile internationale de radioamatorism similare, IARU, Ministere si Cluburile afiliate. Aceasta 
a fost prezentata de YO9XC si YO3GA. 

2. YO3FU, YO3GA, YO8CT si YO8OW vor intocmi pana la viitoarea sedinta a CA Situatia evidentei 
Cluburilor de radioamatorism afiliate FRR. 

3. S-au validat comisiiile si colegiile FRR, astfel : 
- comisia centralå de unde scurte: YO9FNP presedinte, YO9WF secretar,YO2DFA, YO4NA, YO9GZU 

membri; 
- comisia centralå de unde ultrascurte: YO7AQF presedinte, YO3GWM secretar, YO3FHM membri; 
- comisia centralå de telegrafie viteza (HST): YO8OW presedinte, YO8DDP secretar, YO8SA, 

YO8RKQ, YO9SW membri; 
- comisia centralå de radioorientare (ARDF): Urmeaza a se aproba. 
- comisia centralå tehnicå: YO5IP presedinte, YO5TP secretar, YO5TH, YO6FCV, YO5PIP membri; 
- comisia centralå de diplome, QSL-uri, concursuri, clasificåri sportive si YO DX CLUB: YO9BPX 

presedinte, YO9HPJ secretar, YO9HZD, YO9JOC membri; YO3APJ – responsabil YODX CLUB; 
- comisia centralå de preså, propagandå pentru radioamatorism si rela_ii cu societåti similare din alte 

tåri: YO9GJY presedinte, YO9HEB secretar, YO9HBN  membri; 
- comisia centralå pentru Comunicatii Digitale si moduri noi de trafic: Urmeaza a se aproba; 
- comisia centralå pentru SWL si tineret: YO3GOD presedinte, YO2DFA secretar, YO3ISA membri; 
- comisia centralå de disciplină: YO8CT presedinte, YO4DW secretar, YO5OED membri; 



- colegiul central al antrenorilor si arbitrilor: YO9RIJ presedinte, YO8SS secretar, YO5OHO, YO8AXP 
membri, YO9CWY consultant tehnic. 

- comisia centrală pentru coordonarea Retelei Nationale de Urgentă şi cooperare cu Inspectoratele 
pentru Situatii de Urgenta: YO3GON presedinte, YO2BTW secretar, YO3GMK, YO3GXW, YO3IES membri; 

4. S-a aprobat noul Regulament de desfasurare a Campionatului National de US, 3,5 MHz, 
radiotelegrafie (CW) si radiotelefonie (SSB) propus de YO9FNP, cu 8 voturi pentru, 1 abtinere si 5 voturi 
impotriva. Regulamentul va fi publicat in termen de 7 zile de la publicarea comunicatului si va intra in functiune 
incepand cu Campionatul national de SSB din acest an. 

5. S-a aprobat noul Regulament de desfasurare al Campionatelor nationale UUS propus de YO7AQF. 
Regulamentul va fi publicat in termen de 7 zile de la publicarea comunicatului si va intra in functiune incepand 
cu editiile din acest an ale Campionatelor nationale de UUS. 

6. YO8CT a prezentat sesizarile efectuate de YO4PX, YO5AVN, YO8WW si YO8BNK si s-a luat 
hotararea de a se raspunde acestora in termenul legal. 

7. Atributiile functionale ale presedintilor de comisii si colegii, conform statutului FRR, vor fi 
intocmite, de fiecare membru al CA, pana la noua sedinta a CA, unde vor fi discutate si aprobate de CA. 

8. YO-301/BU si YO8OW vor raspunde de amenajarea si dotarea sediului FRR cu mobilier adecvat din 
fondurile proprii ale FRR. 

9. YO3-301/BU a specificat ca s-au pierdut documentele de evidenta ale FRR si in termen de 10 zile 
sa se inainteze catre Presedinte, procesele verbale sau instiintarile de predare – primire a tuturor functiilor din 
CA al FRR. 

10. Comisia de arbitrare a Campionatelor nationale UUS, aprobata, este urmatoarea:YO7AQF, YO3GA, 
YO8CT. 

11. Comisia de arbitrare a Campionatului national de creatie tehnica, aprobata, este urmatoarea: YO5IP, 
YO2RO, YO3AXJ, YO7AQF, YO3RU, YO8TVV. 

12. Incepand cu 01.01.2013 toate concursurile organizate de FRR si cluburile afiliate vor fi arbitrate de 
arbitri legitimati de FRR, iar logurile pentru Campionatele de US si UUS vor fi inaintate comisiilor de arbitri 
numai in format electronic; propunere facuta de YO9RIJ. 

13. YO3-301/BU propune si se aproba ca Radioclubul municipal Bucuresti sa aiba denumirea de 
“VASILE CIOBANITA” si acesta sa organizeze un concurs anual, pentru juniori, seniori si echipe, in memoria 
celui care a fost YO3APG. 

14. In timpul cel mai scurt CD va avea o discutie cu YO3GW, YO3FHM si YO3GWM pentru stabilirea 
configuratiei noului site al FRR. 

15. La propunerea lui YO3GA, s-a aprobat ca YO8OW sa fie antrenorul lotului national de HST, iar ca 
antrenor secund a fost desemnata YO8RKQ. 

16. La propunerea lui YO9XC s-a aprobat Clasamentul la Campionatului National de US, 3,5 MHz, 
radiotelegrafie (CW), cu mentiunea ca YO7AKY sa figureze numai la categoria seniori. 

17. Inscrierile la Campionatul national de Creatie Tehnica se vor face prin e-mail sau direct la Iasi, pana 
la data de vineri 10 august 2012, ora 14.00, dupa care va incepe jurizarea lucrarilor. 

18. La propunerea lui YO8CT se aproba noua adresa a forumului CA. 
19. La propunerea lui YO3-301/BU se aproba noile stampile ale FRR, persoanele care au dreptul sa le 

foloseasca si circuitul acestora. 
20. La propunerea lui YO9BPX - au fost aprobate dosarele pentru acordarea titlui de “Maestru al 

sportului” urmatorilor radioamatori: YO9WF, YO3HOT, YO9BPX si acordarea clasei I de “Clasificare 
sportiva” lui YO7AWZ. – expedierea QSL-urilor sa se faca pe centre de catre FRR, iar in termen de 15 zile sa 
faca propuneri concrete CD; - evidenta si tiparirea diplomelor editate de FRR sa se faca de comisia de 
diplome si QSL-uri. 

21. Dupa ce YO9FNP va alcatui echipa FRR pentru participarea la Campionatul mondial IARU US, se 
va organiza , la mijlocul lunii iunie, la Ploiesti, o intalnire cu membrii acesteia, iar echipa sa fie coordonata de 
YO9FNP si YO9GZU. 

22. Revista va fi cooordonata de YO3-301/BU prin marirea Colectivului de redactie si a colaboratorilor 
iar tehnoredactarea se va face la Suceava, tiparirea la Bucuresti si trimiterea de catre YO8OW. Spatiul publicitar 
trebuie sa aduca bani pentru FRR. Deasemeni inviatam pe toti radioamatorii de a ne sprijini cu articole in 
vederea publicarii in revista. 

23. Au fost analizate si aprobate cheltuielile si veniturile FRR pe trimesrul I 2012, prezentate de 
YO8OW. Acestea au fost: Cheltuieli totale =29772 lei, din buget = 19070 lei, din venituri propii = 10702 lei. 
Venituri totale = 32778 lei, de la ANST = 19070 lei, din venituri propii = 13078 lei. 

24. La propunerea lui YO3FU si YO3GA se aproba ca pana la urmatoarea sedinta a CA sa se identifice 
radioamatorii reprezentanti ai FRR in forurile Internationale si sa se faca propuneri pentru validarea/inlocuirea 
acestora. 

25. Apreciem modul ireprosabil prin care conducerea manageriala a S.C. CASA ALBA S.R.L, locul 
unde s-au desfasurat lucrarile, a asigurat conditiile de cazare, masa si asigurarea logisticii salilor unde s-au 
desfasurat activitatile Consiliului de Administratie al F.R.R., examenul de radioamatori si examenul de arbitri. 



           PRESEDINTE FRR           VICEPRESEDINTI     SECRETAR GENERAL INTERIMAR 
            Neacsu Constantin               Burducea Ovidiu, YO9XC                      Zait Adrian, YO8OW 
              YO3-301/BU      Macarescu Daniel, YO3GA 
 

O ofertă de colaborare 
Către Preşedintele FRR Dl. Constantin Neacşu, YO3-301/BU 

- articol preluat cu acordul autorului de pe yo4px.blogspot.com - 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Aflu din Comunicatul FRR datat 16 mai a.c. că aţi preluat coordonarea revistei federaţiei 

«Radiocomunicaţii şi Radioamatorism», că doriţi să extindeţi colectivul de redacţie şi pe cel al 
colaboratorilor.  

V-am scris că după ani întregi de absenţă fortuit ă din media FRR (revistă, QTC, saitul oficial) am 
reluat colaborarea cu redactorii interimari ai revistei şi că, după câte am fost informat, în numărul 3 vor 
fi publicate două articole semnate de mine. Această colaborare a început destul de dificil din cauza unei 
oarecare dificultăţi de comunicare cu noii redactori. 

Doresc să vă reafirm disponibilitatea mea de a contribui cu forţa mea de muncă, cu cunostinţele şi 
cu experienţa mea de 50 de ani ca radioamator, de autor, jurnalist şi traducător la îmbunătăţirea calităţii 
acestei publicaţii, care ar trebui să devină emblematică pentru FRR. 

Oferta mea de publicare, prezentată secretarului general interimar şi tehnoredactorului, care 
prevedea apariţia a câte două articole educaţionale în fiecare număr al revistei timp de cel puţin un an, 
rămâne în ceea ce mă priveşte valabilă. Am nenumărate articole şi materiale instructive care se pretează 
la publicarea în revistă şi care sunt necesare radioamatorilor YO, mai ales celor noi veniţi in hobby, care 
nu dispun de o conexiune de internet. Mă gândesc la materiale despre istoria comunicaţiilor radio, istoria 
radioamatorismului, articole importante preluate din presa străină de limbă engleză, franceză şi 
germană, informaţii actuale necesare participării amatorilor YO la concursuri, DXpedi ţii viitoare, mari 
expediţii si mari expediţionari, informa ţii la zi despre activitatea radioamatorilor din ţările cu un mare 
număr de pasionaţi ai hobby-ului, evenimente şi acţiuni interna ţionale la care participarea FRR şi a 
amatorilor YO ar fi de dorit, materiale publicate de IARU, DARC, REF, ARRL etc. 

Desigur că pentru ca acest proiect să se poată realiza ar fi necesară o colaborare şi o comunicare 
permanentă între coordonator, redactori şi autori. Este necesară bunăvoinţă şi disponibilitate, respect 
faţă de cei care îşi oferă serviciile fără nicio pretenţie materială, muncă de voluntariat, răsplătit ă doar 
prin satisfacţia lucrului bine f ăcut şi a conştiintei utilit ăţii în ceea ce se întreprinde în folosul comunităţii.  

În aşteptarea răspunsului dvs., cu deosebit respect, 
Francisc  Grünberg, YO4PX 
Membru al Uniunii Scriitorilor, traduc ător  
Constanţa, 23 mai 2012 

*   *   *  
La această scrisoare, expediată prin poşta electronică, nu s-a primit deocamdată un răspuns. Atuncî când acesta va sosi 
va fi publicat în acest spaţiu.( pe blog – n.n.) 
YO4PX 
 

VHF/UHF INFO 
 

BULETIN nr. 22 
Realizator  Marius Iacob, YO2YA 

 
S-a ridicat cortina! Spectacolul UUS-ului a reinceput. Luna mai a fost  darnica in deschideri Es si TEP. 

Zile in sir statii din zona Africii de Sud au putut fi auzite/lucrate in 50Mhz.  
De cateva ori propagarea TEP s-a suprapus cu Esporadicul si rezultatele au fost spectaculoase. In 

saptamina 14-20 mai au putut fi lucrate statii din PY si LU. In afara de aceste deschideri spectaculoase, dupa  
data de 15 mai in fiecare zi timp de cateva ore, in special dupa-amiaza, au putut fi lucrate statii din Europa. 
Sarea si piperul acestei perioade au fost deschiderile Es in 2m, aparute destul de repede in acest an.de regula 
primele deschideri Es in 2m apar  in ultima saptamina din mai sau inceputul lunii iunie, in 2012 primele QAO-
uri au fost raportate in 12 mai!  

Tot legat de activitate UUS din YO, concursul “Cupa Napoca” de la inceputul lunii desfasurat in paralel 
cu IARU a adunat la start peste 50 de statii YO, probabil si WX-ul favorabil a contribuit la acest lucru. Pentru 
cine a uitat, in editia 2011 a aceluiasi concurs a nins chiar viscolit  la peste 1000m. 

Pentru amatorii de legaturi cu reflexii pe Luna (EME), perioada cea mai buna din luna  este intre 23 si 
25 iunie. 



Pasionatii de trafic via MS pot incerca in data de 15 iunie cand apare roiul June Lyrids cu ZHR-5 si in 
data de 27 iunie cand e activ roiul meteoric June Boötids cu ZHR prognozat intre 0 si 100. Mai multe informatii 
la www.imo.net 

Luna iunie aduce cu ea si multe concursuri in UUS. 
In primul weekend, 2-3 iunie 2011 de la 14:00 la 14:00 UTC are loc concursul FLOAREA de MINA.. 

Atentie la controlul transmis, se da in continuare de la o banda la alta. Din pacate inca nu au aparut rezultatele 
editiei 2009, 2010, 2011. Tot ca o bila neagra pentru organizatori, nu apare nicio adresa de email pentru 
trimiterea logurilor. 

In final nici nu stiu daca mai merita amintit concursul respectiv!!! 
Tot in primul weekend se desfasoara si LZ DX VHF/UHF CONTEST. Regulamentul integral in limba 

engleza se gaseste  la http://vhfcontest.bfra.org/files/VHFcontests2012_ro.pdf 
. Colegii nostrii din Bulgaria au reusit si realizarea unui "robot" care face verificarea incrucisata a 

logurilor inscrise. 
Weekendul 9-10 iunie aduce o noua editie a concursului Cupa SILVER FOX organizat de 

colegii de la radioclubul SILVER FOX din Deva. Regulamentul integral poate fi studiat la 
http://www.radioamator.ro/contest/uus/cupa_silver_fox.pdf 

Al treilea weekend din luna, 16-17 iunie aduce cel mai mare concurs din banda de 6m de peste an 
organizat de IARU. In paralel se desfasoara si „Memorial YO7VS” concurs organizat de colegii de la clubul YO 
HD Antena DX Grup. Scopul este  comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi in martie 2008 si continuarea 
traditiei concursului “Oltenia Six Meters” printre initiatorii si promotorii caruia se numara si Dick, YO7VS. 
Regulamentul integral poate fi gasit la http://www.radioamator.ro/contest/uus/memorial_yo7vs_50mhz_ro.pdf 

Tot in al treilea weekend are loc si concursul “Constructorul de masini” in benzile de 2m, 70cm si  
23cm. Regulamentul poate fi gasit la radioamator.ro/contest/uus/constructorul_de_masini.pdf 

Duminica 17 iunie de la ora 07 la 12 UTC 9A Activity Contest. Regulamentul integral in limba 
romana la http://9activitycontest.blogspot.com/  

In 26 iunie de la ora 17 pana la ora 21 UTC 50MHz Cumulative Open Contest. Regulamentul integral in 
limba romana aici. 

Informatii despre expeditiile lunii  gasiti in buletinul editat de OZ6OM. 
La pagina lunii va invit sa “studiati” pagina http://www.qsl.net/jn63gn/index2.html cu descrierea site-ul 

de contest a lui IK5ZWU, indicativ ce se aude/lucreaza aproape in fiecare concurs UUS. Nu ratati partea cu 
descrierea echipamentului si a sistemelor de antene.  

Pe cand si la noi asa un site de concurs??? 
Daca aveti informatii interesante (utile) ce doriti sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti un email 

cu ele la ukwnews @ gmail.com sau yo2ya @ yahoo.com . 
                      73 de YO2YA-Marius 
  

CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL 2012 

- preluat cu acordul lui Fery de pe yo4px.blogspot.com - 

 
În eter se va desfăşura cu această ocazie o activitate organizată de radioamatorii polonezi şi ucraineni 

afiliaţi la asociaţiile lor naţionale PZK respectiv UARL. 
Între 1 iunie şi 5 iulie vor fi active în eter numeroase staţii speciale, operând în paralel cu echipele 

participante la Campionatul European de fotbal, care anul acesta va fi organizat de Polonia şi Ucraina. 
Contactând staţiile speciale se poate obţine o frumoasă diplomă eliberată de cele două asociaţii. Este 

necesară realizarea unui număr de puncte, astfel: 
40 de puncte din QSO-uri cu staţiile SP şi UR; 
25 de puncte din QSO-uri cu staţii europene; 
15 puncte cu staţii DX. 
QSO-urile cu următoarele staţii ale ţărilor organizatoare valorează câte două puncte: 
* PZK: SN2012PZPN, HF2012EFC, 3Z2012EFC, SN2012GD, SN2012PO, 
   SN2012WA, SN2012WR 
* UARL: EM2012EFC, EN2012EFC, EO2012EFC, EN2012L, EN2012I,      
   EN2012W, EN2012U 



Celelalte QSO-uri cu staţiile active în programul «EFC-2012 on the air» valorează câte un punct. dar 
este permisă repetarea legăturii cu o anumită staţie o singură dată pe o altă bandă sau într-un alt mod. 

O distincţie specială sub forma unui sticker «EXCELLENT» va fi acordată celor care vor reuşi 
performanţa de a contacta toate staţiile organizatoare mai sus enumerate plus 60 de legături cu staţii din Polonia 
şi Ucraina participante la programul «EFC-2012» 

Radioamatorii receptori pot obţine diploma pentru recepţii în aceleaşi condiţii ca cele pentru emiţători. 
Diploma în format electronic PDF este gratuită. Diploma pe hârtie este gratuită pentru solicitanţii 

membri ai asociaţiilor PSK şi UARL şi pentru staţiile de club din Polonia şi Ucraina. Pentru celelalte staţii 
costul diplomei pe hârtie este de 5 Euro sau 6 USD sau 6 IRC. 

Taxa se achită prin banca PZK HQ Bank pe contul PL 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797, Nordea 
Bank Polska S.A. cu menţiunea  „EFC2012” urmat de indicativul solicitantului. 

Cererile pentru diplomă se trimit în format electronic prin internet pe un formular disponibil pe sait sau 
folosind o cerere standard conţinând datele legăturilor expediat prin poştă pe adresa DOT PZK, Box 1977, 53-
316 Wroclaw 14, Poland. (Versiunea engleză a saitului se află în stadiu de pregătire.) 

Nu este necesară prezentarea QSL-urilor. Verificarea legăturilor se va face pe baza logurilor trimise de 
staţiile asociaţiilor organizatoare. 

Termenul de trimitere a cererilor este 31 decembrie 2012. 

 
 

ooo    OOO    ooo 
In revista radioamatorilor israelieni, a aparut acest necrolog, pe care il prezentam in original 

si in traducere (Tnx Shalom, 4Z4BS) 

                         
 

La 1 ianuarie 2012 a trecut in lumea celor drepti, in varsta de numai 65 de ani 
 Secretarul general al  Federatiei Romane de Radioamatorism 

VASILE CIOBANITA - YO3APG, 
om exceptional, prieten bun cu multi radioamatori din Israel,  

care in ultimii ani a vizitat de mai multe ori Israelul. 
Federatia Israeliana trimite sincere condoleante  familiei si Federatiei Romane de 

Radioamatorism.  
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Amin! 

 



 
Intalnirea transfrontaliera de la Pecica ( 26 mai 2012) 

Inceputa de vineri pentru cei care au sosit mai devreme, manifestarea a avut desfasurarea 
principala sambata 26 mai in locatia deacum cunoscuta ( a fost editia a IX-a) de la Sala Sporturilor 
Pecica, in organizarea AS Progresul Pecica, RC Telecom Arad si CS Admira Arad, cu largul concurs 
al Primariei Pecica. 

Vremea a fost frumoasa, participanti multi ( dupa parerea mea circa 250), unde printre 
radioamatorii YO au fost si foarte multi. radioamatori HA, 4 radioamatori YT si PA1JLG, Joop, 
prieten bun al radioamatorilor de la Mako (HA8KCI) si membru al acestui club. 

Prezentari frumoase,  talcioc bogat, o expozitie a Asociatiei Pro Radio Antic Arad 
(coordoonator Feri, Yo2MHF) dedicate aniversarii a 40 de ani ai Fabricii Tehnoton Iasi) , program 
artistic oferit de Clubul Elevlilor din localitate , o demonstratie de interventie la incendiu a SVSU de 
pe langa Primaria Pecica, si nelipsitul (dar multasteptatul) gulas servit gratuit tuturor. 

Pana atunci (si in continuare), contra cost, mici, bere, sucuri, apa minerala si posibilitatea de a 
cumpara  renumita “pita de Pecica” fierbinte de 2 si 4 kilograme. 

Atmosfera deosebita, probabil ca vom mai scrie despre ea in numerele viitoare. Dar pana atunci 
cateva poze facute de YO2UH, LTF si BPZ 

 

      
 

        
 

        
 

La revedere in 2013! 


