
Proces Verbal 
 

Incheiat astazi 09.04.2005 in adunarea generala a Fed. Romane de Radioamatorism 
Validarea delegaţilor precum şi colectarea rapoartelor de la cluburile afiliate este asigurată de ing. Vasile 
Nistor – YO5BBL 

Presedintele - ing. Virgil Niculescu YO7FT – salută participanţii şi da citire ordinii de zi care a 
fost trimisă participanţilor prin poşta. In unanimitate de voturi aceasta este aprobată. 
. Se propune o  comisie de redactare a procesului verbal formată din Silion Ionel YO6BBQ si Buie 
D.Razvan YO2MBK. 
Adunarea aprobă în unanimitate. 

Ciobanita Vasile – secretar general, va prezenta Raportul de activitate. 
Acesta în prima parte supune la vot afilierea noilor structuri sportive infiintate de la ultima 

adunare generala si pana in prezent, solicitatre discutata şi aprobata deja in CA. Se descrie pe scurt 
activitatea acestor cluburi şi cine este iniţiatorul. 

Este vorba de:  
CS Radioamatorism DX CLUB Oradea 
AS CS TEHNICA Gheorghieni 
CS Radioamatorism ELECTRON Dorohoi 
CS TROTUŞUL Oneşti 
Toate sunt structuri sportive de drept privat 
In unanimitate de voturi s-a votat afilierea acestora la F.R.R. 
Au votat toti membrii cu drept de vot prezenti. 

 Dl Vasile Ciobanita prezinta în continuare Raportul de Activitate, aratatnd realizarile dar si 
neimplinirile anului trecut. Se pune accent pe o mai activa participare la programele pe care ni le-am 
propus si o munca intensa pentru colectarea de fonduri şi atragerea de noi membrii. Sunt prezentate si o 
serie de legi referitoare la sponsorizare precum şi acordarea din IVG a unui procent de 1%. Fiecare delegat 
primeste o copie. 
• Marcel Aleca – cenzor al FRR prezintă RAPORTUL de verificare şi certificare a bilanţului 

contabil pentru anul 2004.  
Concluzia este ca nu sunt probleme deosebite, toate operaţiunile financiare fiind executate corect, dar că 
fondurile obţinute sunt total insuficiente 
• Dl. Vasile Ciobanita propune ca Morel Grunberg – 4X1AD, din Isarel să primească titlul de 

,,Membru de Onoare”al federatiei noastre, ca urmarea activităţii şi sprijinului acordat de acesta 
radioamatorismului românesc. In unanimitate de voturi adunarea aprobă. 

 
Se trece la completarea CA cu un post de vicepreşedinte şi apoi la discuţii. 

Vasile Ciobanita da citire propunerilor facute de cluburi pentru alegerea unui Vicepresedinte. 
* CS Petrolul propune în scris pe dl. ing. Olteanu Liviu –YO9FAF, iar CSTA Bucureşti şi Electron 
Dorohoi pe ing. Ilie Mihaescu -YO3CO 

Fiecare candidat îşi prezintă activitatea şi intenţiile de viitor. 
* Liviu Olteanu YO9FAF – a sprijinit instalarea de repetoare (Ploieşti, cota 2000, etc), realizarea unei 
reţele de internet cu transmisii in 2,4 GHz, gazduieste pagina WEB www.YO9.ro, etc. 
 Doreste a aduce sprijin economic prin firmele cu care colaboreaza:Electrica,Petrom si Conpet. 

Intentioneaza montarea primului repetor din tara in banda de 1296 MHz.  
Sustine comertul electric cu echipamente radio,incearcând saă aducă un profit federaţiei. 
Intentioneaza ridicarea tehnologica a breslei. 

 
* Mihaescu Ilie – YO3CO, radioamator veteran, fost in urma cu ani vicepresedinte al FRR. 

Si-a oferit serviciile F.R.R. pentru a sustine programele propuse deja de catre F.R.R. 
Doreste lucrul in colectiv si mobilizarea unui număr mai mare de voluntari. 
 

Iau cuvantul delegatii: 
* Breaban  Candiano – Suceava, întreabă:. 
Dacă va deveni vicepresedinte Dl. Mihaescu va susţine devenirea sport olimpic a RGA? 
Răspuns. Nu depinde practic de mine. Personal nu am nimic împotrivă. 



* Lazar - YO9CSM - Teleorman 
Sprijina ideile lui YO9FAF. 
* Fenyo Stefan - YO3JW.  Activitatea anul trecut s-a desfasurat fara aportul Vicepresedintelui si al 
presedintelui. Faptul ca inca unul va fi ales este bine. Avem nevoie de oameni tineri care au valoare. Este 
satul de vorbe. Crede ca este oportuna trecerea la fapte. 
* Mihai Malanca YO9BPX 
 Poate că este subiectiv dar îl sustine pe Liviu - YO9FAF. 
D-nul.Mihaescu a afirmat ca va sustine programul deja existent. El sustine pe cineva care va aduce un suflu 
nou, idei noi. Il prezintă pe Liviu Olteanu care a ajutat cu echipamente si alti radioamatori YO9.  
* Dl. preşedinte V. Niculescu propune o comisie pentru numararea voturilor. 

Aceasta este aprobată şi este formată din participanţi care nu au şi drept de vot: 
 Este vorba de  Marcel Aleca  YO4ATW 

Preoteasa Augustin YO7AQF 

Fenyo Stefan  YO3JW 
Se aproba in unanimitate componenţa preyentată 
Votarea se efectueaza prin taierea de pe buletinul de vot a celui care este respins.  

Se efectueaza votarea. Membrii CA nu votează. 
Comisia de votare efectueaza numaratoarea voturilor şi se constată: 
 

ing. Ilie Mihaescu - YO3CO - 5 voturi pentru – 40 împotrivă 
ing. Liviu Olteanu - YO9FAF- 40 voturi pentru – 5 împotrivă 
Nici un vot anulat. 

Adunarea fiind statutar constituită (45 delegaţi din 65 posibili) validează faptul că al doilea vicepreşedinte a 
fost ales Dl. Liviu Olteanu YO9FAF. 
Continuă discuţiile: 
* Vasile Ciobăniţa – prezintă Calendarul Sportiv şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru 2005.  
Venituri proprii 120 - 150 milioane lei. 
* Lucian Grideanu – YO9AIH. Federaţia şi-a păstrat titulatura dar si mentalitaăţile au ramas din trecut. 
Statutul trebuie refăcut. Repetorul de la Plouieşti se aude slab la Târgovişte. Poate oferi un amplasament la 
Mănăstirea Dealu. Pentru RGA nu au fost cooptaţi cei mai buni specialişti.  
* Breabăn Candiano – YO8BNK. Radiogoniometria de Amator este un adevărat triatlon, dar fondurile de 
la ANS sunt foarte mici. La RGA se face mişcare, procentajul fondurilor să fie 50% RGA – 50%CW. Cere 
sprijin de la ANS. Delegaţii de anul trecu nu au dat raspunsuri. La ANS nu se semnează actele de 
preluarede către FRR a aparaturii de la diferite instituţii. Este inadmisibil. Cere să fie primit de preşedintele 
ANS. 
* Vasile Ciobaniţa arată că federaţia este o structură privată şi din această cauză sunt probleme cu 
preluarea aparaturii de la STS. Arata toate demersuruile făcute. ANS nu se amestecă în repartizarea 
bugetului. Acesta, este obţinut pe baza unor sume contractate cu ANS şi pe baza veniturilor proprii. 
Repartizarea pe activităţi o face CA şi Adunarea Generală.  Este un cerc oarecum vicios. Radiogoniometria 
nu a mai adus în ultimii ani nici un rezulztat valoros, nu primeşte bani, dar neprimind bani nu se poate face 
o pregatire corespunzătoare. 
 Telegrafia viteză a obţinut o serie e rezultate deosebite, după cum s-a prezentat şi în raport. 
 Toate ramurile de activitate sunt apreciate în mod egal. 
Cere din nou sprijin în găsirea de sponsori şi a unor venituri proprii. Multumeste lui Candiano pentru harta 
realizată pentru Campionatul RGA 2005, hartă ce s-a predat la YO7LOI – ing. Marcu Adrian reponsabil 
cu RGA, multiplu campion naţional şi internaţional. Pentru Campionatul Mondial din Serbia nu s-a înscris 
nimeni din YO!! 
 
* Nicolae Constantin inspector la Agenţia Naţională pentru Sort precizeaza: 
In lunile februarie-martie s-a analizat idea cedarii echipamentelor militare rezultate în urma desfiinţării 
unor unităţi către mişcarea sportivă. Trebuiesc rapoarte detaliate. 
F.R.R este o unitate autonomă şi privată. 
Conducerea A.N.S este abilitata in a negocia cu ministerele implicate. 
Indeamna pe D-nul.Candiano sa procedeze la o audienta la presedintele A.N.S. 
Problema C.O.S.R         Acesta s-a infiintat in luna Noiembrie 2004 dar nu are inca statut definitivat Au fost 
cooptate şi  15 federatii neolimpice, dar  nu sprijina pe nimeni pana nu va avea un statut definitivat. 



Explica situatia financiara a A.N.S greutatile acesteia dar si sprijinul constant acordat FRR. 
Explica modificarea legii. Cere mai multa operativitate din partea F.R.R la solicitările ANS. 
* Pop Ion - YO6AWR 
Ridica problema disciplinei. Arată situaţia spaţiului de la Braşov. Il acuza pe YO6MP de lipsa de 
disciplina.Încep discuţii neprincipiale. Vicepresedintele Cornel Petreanu promite rezolvarea situatiei şi o 
întâlnire cu radioamatorii şi YO6MP la Braşov.. 
* Mihai Malanca YO9BPX, arată activitatea şi rezultatele dec la Ploieşti. Cere o copie a procesului verbal 
pentru a face o prezentare în QTC-ul local de duminică. Promite sprijin pentru toate activităţle FRR. Are un 
buget de peste 200 milioane lei. Sustine idea lui YO9AIH privind revizuirea statutului. 
* Victor Triţoiu -YO6MP arată activitatea de la Universitatea Braşov.  Cere sa se publice mai devreme 
calendarul sportiv pentru ca sectiile să-şi poată face propriile calendare şi bugete. 
 
Pana la clarificarea situatiei R.G.A.vizavi de acordarea titlului de sport olimpic sa organizăm noi 
competitii. In Braşov exista acum doua institutii care poarta acelasi nume. Nu doreste spatiul ocupat de 
radioclubul d-lui Pop Ioan. Prezintă prezidiului o autorizaţie privind titulatura sectiei. Raspunde lui 
YO6AWR. Acesta la randul sau intervine, aducand alte acte. 
A depus o cerere de admitere in F.R.R.- incompletaă, dar care va fi completată în viitor. 
Acum sunt in proces pentru un litigiu cu privire la titulaturile similare a doua cluburi din BV. 
Doreste un proces civil corect si cinstit. 
* YO3APG mentioneaza imposibilitatea  rezolvarii favorabile a acestei solicitări  din cauza lipsei unor 
documente. 
* Vasile Leonte YO4AZN 

Clubul Magic Delta Tulcea nu este multumit de sistemul de arbitraj la UUS. Cere remedieri. 
Doreste ca cei care vor participa in concurs să mentioneze acest lucru si sa se inscrie din timp. 
Y03APG îi da dreptate lui YO4AZN – în ceea ce priveşte întârzierea czu care s-au dat rezultatele la Camp. 
Internaţional de UUS, dar regulamentul este bun fiind identic cu cel promovat de Uniunea Internaţională 
IARU. 
* Augustin Preoteasa YO7AQF  aduce completari relevante privind organizarea şi arbitrarea 
competiţiilor. 
* Fenyo Stefan YO3JW Propune: 

- Respectarea propriilor hotarari.Hotararile sunt universal valabile in cadrul F..R.R.  
FRR sa nu mai admită organizarea a niciunui concurs sau nici o modificare de regulament, daca acestea nu 
au fost transmise în scris până la data de 1 octombrie a anului precedent. Doreste un vot al adunarii 
generale. 
Problema starneste numeroase comentarii (YO4ATW, YO3APG, YO3ND, YO8TU,etc), care arata că 
doar competiţiile cuprinse în Calendarul Competiţional pentru care se solicită fonduri de organizare trebuie 
să se supună acestei limitări. Fiecare Club afiliat sau radioacluburile neafiliate , conform propriilor statute 
sau regulamente de funcţionare pot organiza şi alte competiţii. Acestea trebuie sprijinite. 

- Pagina WEB Ham Radio a FRR trebuie îmbunătăţită. Poate ajuta aceasta daca ar primi în scris 
toate informaţiile necesare. 

- Solicita ca QTC-ul sa fie transmis in avans in forma scrisa pe pagina WEB federatiei. 
Nu este normal ca QTC-ul National sa fie transmis doar verbal.  
* YO3APG arată ca nu poate transmite în sctris înaointe toată emisiunea de QTC. Multe informaţii se iau 
direct de pe ecranul monitorului de la calculatorul alatirat, unele vin prin telefon. QTC este înregistrat la 
YO8KGA, retransmis pe echo-link si repetoare, reluat în rezulmat in diverse judete. 
Solicită sprijin şi cere ca această emisiune sa fie realizată de altcineva. Anul trecvut la fel a solicitat. 
Propune pe YO3JW. Acesta refuză întrucât nu este cel salariat. 
* YO3JW - Solicita transparenta la toate nivelele, iar materialele pentru sedintele CA sa fie transmise în 
scris pe internet cu cel putin 5 zile ianinte tuturor membrilor.  
* YO3APG arata ca el personal a facut acest lucru si pana acum ;i asteapta acela;i lucru de la to’i 
colaboratorii. Toate materialele primite in scris la FRR au numar de inregistrare. 
 
* Bucur Virgil – YO9BCM arata activitatea de la Buzău şi cere deasemenea prezentarea mai rapida a 
calendarului si o exactitate mai mare a datelor din acesta. Arata cazul Campionatului de CW unde in 
calendar se scrie doar luna aprilie 2005. Palatul Copiilor finanteaza unele concursuri dar se participă şi pe 
bani proprii. Vacanţa elevilor este stabilită din timp. 



* YO3APG  propune ca data de 1 octombrie săa fie termenul limită de depunerea a calendarelor şi 
regulamentelor de concurs pentru cluburi si omoisiile centrale pentru a fi introduse în Calendarul Oficial al 
FRR. 
 Pana la 2 septembrie să se trimită observaţii şi propuneri de modificare/imbunătăţire a Statutului. 
* Marius Mitruţ YO3CZW se oferă să sprijine gestionarea paginii WEB www.hamradio.ro. Este întrebat 
şi YO4RLP dacă poate sprijini acest lucru. Acesta răspunde pozitiv. 
* Vasile Grosoşiu YO3GON 

Coordoneaza activitatea salvatorilor voluntari. Aceştia au dat şi examene de radioamator, au şi staţii 
portabile în banda de 70cm. Colaborare cu P.C. şi MI a fost dificilă, aceştia practic nedorind acest 
lucru. In strainatate institutiile de stat colaboreaza cu civilii 
Prin lege structurile nationale de actiune in cazul situatiilor de dezastre trebuie sa colaboreze cu 
Ramura Voluntara. Marti ora 13.00 este programata perfectarea unui contract intre F.R.R. si institutiile 
abilitate. In Bucuresti 50 de radioamatori compun o formatiune de interventie la dezastre, unde li s-a 
predat şi un curs de prin ajutor medical si psihologic.Cursul dureaza 3 ani. 
- La finalizarea protocolului cu P.C. se va emite si un material de indrumare oficial. 

In fiecare judet trebuiesc liste cu radioamatorii care in situatii de urgenţă raman acasa; cu cei care posedă 
vehicule şi staţii radio mobile şi pot interveni in focar, etc 
 * Adrian Siniţaru YO3APJ  

Multumete celor care au sprijinit echipa nationala ce a participat la campionatul Mondial IARU. 
Solicită sprijin în continuare. Propune adunării schimarea sistemului de raportare si premiere interna la  
YODX HF CONTEST, justificând detalşiat faptul căci clasamentele romanilor se fac separate de cei 
straini si astfel se vor acorda mai multe titluri si in domeniul US. 

* Fenyo Stefan YO3JW este de acord doar cu 70% din propunere. O categorie categorie “Expert” nu este 
necesara.  Ce facem cu campionatele internaţionale de UUS? 
 I se răspunde că acolo este o altă situaţie. 
Experimental o clasă “Expert” să fie introdusă doar din anul 2006. 
 

Se supune la vot Raportul Comisiei de Cenzori. 
In unanimitate de voturi se aproba Raportul de gestiune si Bilatul Contabil.   

Se aproba în unanimitate Raportul de Activitate 
Se aprobă în unanimitate Calendarul Sportiv şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2005 
Se aprobă în unanimitate propunerile rezultate în urma discuţiilor. 

Fiecare vicepreşedinte spune câteva cuvinte de încheiere. 
Se fac o serie de premieri şi înmânări de diplome. 

Rad. CSTA Suceava – reprezentat de ing. Done Adrian – YO8AZQ primeşte Cupa concursului Oltenia 
pentru 50 MHz. 
* YO3APG mulţumeşte pentru colaborare, pentru prezenţa la adunare, pentru discuţii, se aştepta la mai 
multe lucruri concrete. Prezintă pe fiecare delegat şi invitat.  
Majoritatea participanţilor  spun apoi câteva cuvinte. 
Şedinţa se încheie urmând prezentarea de către YO3APG a unor CD-uri, manipulatoare electronice, copii 
ale unor legi din Monitorul Oficial, discuţii particulare, etc. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces Verbal. 
 
        Silion Ionel YO6BBQ 

Buie Răzvan YO2MBK 
       
 
 
 


