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In memoriam 
In data de 7 februarie s-au implinit 12  ani de cand ne-a parasit pentru totdeauna, la numai 58 

de ani, unul dintre cei mai mari radioamatori romani,  Andrei Giurgea YO3AC. Reluam acum, dupa 
YO/HD Antena nr. 33/ martie 2009 o succinta biografie a lui Andy, radioamatorul in cinstea si in 
memoria caruia, radioclubul nostru, la initiativa lui Feri, YO4PX si cu aportul deosebit al lui Antal, 
YO2MBA a instituit o frumoasa diploma memoriala, al carui regulament il prezentam din nou cu 
aceasta ocazie 

Andy  Giurgea s-a nascut la 19 aprilie 1941 în Bucuresti. Dupa absolvirea liceului situatia 
materiala a   familiei sale l-a obligat sa munceasca, dar între timp a urmat cursurile serale ale Facultatii 
de Chimie industriala.                                                                                                                                                 
Andy a luat primul contact cu radioamatorismul în shack-ul altui mare radioamator, George Craiu, 
YO3RF, de a carui ulterioara asistenta si îndrumare s-a bucurat. A fost începutul unicei si mistuitoarei 
pasiuni a vietii sale, care l-a stapânit pâna în ultima zi.                                                                                       
Vom aminti pe scurt  ascensiunea  radioamatoriceasca a lui Andy pana la performantele greu de atins 
in viitorul apropiat:                                                                                                                          
Imediat dupa primirea autorizatiei, in 1958 isi construieste primul emitator si in perioada 1958- 64 face 
trafic CW foarte intens, dar numai in benzile de 40 si 80 de metri, obtinand si peste 20 de diplome, 
dintre care cea mai importanta este DXCC, obtinuta in 1964, iar cel mai valoros rezultat locul II din 
Europa in etapa de CW 7 MHz  a marelui concurs CQWW din anul 1960.                                         
Intre 1964 -1967, in perioada cat era si student si muncea pentru a se intretine ,face un QRT total. Desi 
obtine certificatul de clasa a II-a in 1966, nu i se elibereaza  autorizatia pana in 1969, cand incepe si 
traficul in 14 MHz.  In 1970 primeste un transceiver HW 101 si o antena Hy Gain 5BDQ, aparatura cu 
care incepe un trafic intens si care,  dublata de perseverenta, il ajuta foarte mult in obtinerea de noi 
performante.( Una dintre ele a fost obtinerea diplomei 5BDXCC, prima pentru  radioamatorii YO, in 
aprilie 1973! ) In  anul 1972 obtine  clasa I-a, titlul de Maestru al Sportului in unde scurte si este primit 
in clubul de performanta FOC (FIRST  Class CW Operators Club).  Este membru fondator al YODX 
Club (nr.de membru-8) . Numarul de tari confirmate creste vertiginos: (300 in 1977, 314 in 1978, 332 
in 1984, 357 in 1998!). Este primul YO care primeste diploma 5BWAZ (nr. 49 in lume), primul YO 
care obtine diploma DXCC in RTTY,  si al doilea YO care obtine  DXCC pentru lucru pe sateliti (dupa 
YO2IS). In 1992 este inclus in lista Top Honor Roll DXCC, (avand lucrate si confirmate toate tarile 
active din acel moment!).  In 1995 obtine titlul de Maestru emerit al Sportului. Diploma   5BDXCC a 
fost "transformata" in 6BDXCC (17 m), apoi in 7BDXCC (160 m), si era foarte aproape de se 
transforma ( poate s-a si reusit) in 8BDXCC (12 m).  



Spatiul nu ne permite sa vorbim despre marele numar de concursuri castigate si despre extrem 
de intensa activitate obsteasca a lui Andy ( Sa reamintim doar ca a transmis neintrerupt din anul 1976 
emisiunea  saptamanala QTC  de YO! Ultimul QTC semnat YO3AC, purtând numarul 1157, a fost 
transmis cu uriase eforturi în ziua de vineri, 5 februarie 1999.) 

Incepand cu 1983, problemele cardiace s-au agravat, culminand cu doua infarcturi, ceea ce a 
dus la pensionarea sa la varsta de numai 52 de ani. 

La ora cand ne-a parasit, Andy lasa un palmares greu de atins, chiar si numai in YO DX Club: 
locul I la tari confirmate in U.S. (357); locul I la diplome primite in U.S.(1092); locul I la diplome 
straine primite in U.S. (282); locul II in clasamentul de onoare in U.S. (minimum 300 tari active 
confirmate -  avea 329). 

  Iti promitem Andy ca vei fi pentru noi mereu o amintire vie! Dumnezeu sa te odihneasca! 
Adrian, YO2BPZ 

REGULAMENTUL DIPLOMEI MEMORIALE YO3AC 

Radioclubul YO HD ANTENA DX GRUP din Deva are onoarea de a oferi această diplomă memorială 
în amintirea lui Andrei Giurgea YO3AC, un mare promotor al radioamatorismului în România, de la al cărui 
deces se împlinesc în februarie 2010 unsprezece ani.  

 

Diploma poate fi obţinută de toţi radioamatorii emiţători şi receptori, pe baza prezentării unui extras de 
log conţinând legături bilaterale diferite (respectiv recepţii) cu 25 de entităţi DXCC pe cel puţin două benzi de 
unde scurte (de exemplu 13 entităţi pe 80 de metri şi 12 de entităţi pe 40 de metri, sau 7 entităţi pe 80 de metri, 
15 pe 40 de metri, şi 3 pe 20 de metri, etc.), în orice mod de lucru.  

Solicitanţii care au avut ocazia de a-l contacta (auzi) pe YO3AC pe una sau mai multe benzi pot obţine 
şi câte un autocolant aplicabil pe diplomă, pentru fiecare bandă în care a avut loc QSO-ul (recepţia) cu Andrei 
Giurgea. Extrasul de log trebuie să conţină şi lista acestor legături (recepţii) şi trebuie să fie certificată prin 
semnătura unui alt radioamator autorizat.  

Toate cererile trebuie să conţină numele complet al solicitantului, indicativul său şi adresa corectă si 
completă (inclusiv noul cod poştal) la care doreşte să primească diploma. Diploma are format A4 şi ar putea fi 
deteriorată în cazul menţionării unei adrese incorecte. Cererile, la care se anexează 3 lei (suma reprezentând 



cheltuieli de tipărire şi expediere) se expediază pe adresa Adrian Voica, YO2BPZ, P.O.Box 24, 330190 Deva 1, 
jud. Hunedoara.  

 
Dam mai jos scrisoarea noastra  din 07.11.2008 catre familia Giurgea, la care am primit un 

emotionant raspuns din partea doamnei Giurgea 
 

Nr.109/07.11.2008 
Catre 

Onorata familie Giurgea, 
Asa cum v-am anuntat in scrisoarea anterioara va trimitem alaturat „Diploma memoriala 

YO3AC” si o parte din materialele de promovare a diplomei si memoriei lui Andy , preluate de pe 
pagina de Internet a radioamatorilor romani www.radioamator.ro, sustinuta de Ciprian Sufitchi      
( fost YO3FWC, actualmente stabilit in SUA). 

Diploma a fost initiata si promovata in lume de catre radioamatorul Francisc Grunberg, 
YO4PX din Constanta, membru al clubului nostru. Realizarea grafica de exceptie ii apartine 
prietenului nostru Antal Madincea, YO2MAB de la Radioclubul Resita. Realizarea practica, 
tiparirea si expedierea catre  solicitanti se face de catre Radioclubul YO HD Antena DX Grup Deva. 

Suntem deosebit de bucurosi sa putem spune ca eforturile noastre de a cinsti memoria lui 
Andy au fost apreciate decatre marea majoritate a radioamatorilor romani si straini  care l-au 
cunoscut. 

Dumnezeu sa il odihneasca pe Andy, iar familiei Giurgea sa ii dea multa sanatate si puterea 
de a merge mai departe! 

Cu  respect deosebit, 
In numele Radioclubului YO HD Antena DX Grup Deva 
Adrian Voica, YO2BPZ 

 
Un alt mare radioamator roman, Calin Rosetti YO3RA ne-a parasit pentru totdeauna in 17 ianuarie 

2011. Amintirile lui Miki, YO5AJR ne spun multe despre el: 
          Timpul se incurca in memoriile mele. Cat de repede trec anii existentei noastre...! 
Parca a fost ieri. 1990 - adunare generala la FRR. Am bagat in straita niste cepe rosii, slanina afumata si 
palinca de Maramures, apoi cu trenul la Bucuresti. Unde am fost cazati - seara ne-am adunat - YO4HW, 
YO3RA  si multi altii din toate judetele tarii.  
         Calin a povestit din aventurile sale spre deliciul nostru ,  nu a uitat nici povestea cu "clanta" cand a fost 
retinut de militie intr-o seara in Bucuresti. Tare i-a placut palinca si ceapa mea din Maramures, , a si promis ca 
va veni la noi  iar eu am promis ca atunci ii voi arata Maramuresul din avion. Nu a fost sa fie.!  Poate "alta 
data"!. 
         Era un povestitor desavarsit. Mi a povestit ca dupa ce a sosit in orasul sau drag Bucuresti, din placere 
cutreiera strazile martore ale  tineretii sale. La o intersectie observa ca o doamna in varsta vrea sa traverseze - 
s-a oprit, a lasat jos geamul si a invitat pe doamna "poftim babuca - traversati". "Babuca" s-a uitat lung la 
Calin,  apoi s-a  apropiat de el spunand  "nu ti-e rusine mai Caline....ma faci baba? Ai uitat ca mi-ai facut curte 
si ne plimbam serile prin Cismigiu?"....Trecutul il urmarea la  tot pasul aici acasa pe Calin - cred ca vizita lui 
de atunci a fost o binefacere in a-si  mai domoli dorul  de tara, niciodata vindecat prin  strainatati.  
         Amintirea lui imi va ramane in memorie cat voi trai . Dumnezeu sa-l odihneasca in pamantul Frantei in 
cimitirul Montparnasse ! Eu insa stiu ca sufletul lui a venit acasa in Tara lui draga! 
                                                                                                                      73 deYO5AJR Miki 

 
Activitati speciale in  EUROPA   ( dupa LNDX 758) 

F:FRANTA: * Pentru cei 40 de ani ai conventiei RAMSAR pentru protectia zonelor umede, 
statia speciala TM40ZH va  fi activa in  CW si SSB in februarie.. QSL via F5SSN. * Olivier F6HZF 



va fi  /MM la bordul  "MV Samskip Pionner" pentru o croaziera intre Rotterdam si Irlanda.  El va fi 
activ intre  13 si 20 mai in 40m in CW, SSB si PSK31 

HA:UNGARIA: Pentru a celebra exercitarea presedentia Consiliului  Europei  de catre  
Ungaria,  statiile spéciale HG2011A, HG2011E, HG2011EU, HG2011I, HG2011N, HG2011O, 
HG2011P, HG2011R, HG2011U sunt active pana la 30 iunie.. Toate QSO-urile vor fi automat 
confirmate prin birou. 

HB9:ELVETIA: S ectiunea  Lucerne a USKA  va utilize indicativul special  HB60LU pana la 
31 décembrie pentru a marca a 60-a aniversare a USKA . QSL via HB9DWL. 

JW:SVALBARD: Glenn LA8XRA (JW8XRA ) si  Trond LA9VDA (JW9VDA ) vor fi in  
Svalbard intre 20 - 25 februarie.. 

PIRAT ?? 
Phillip ZL2TZE semnaleaza ca  statia ZL9BS/ZL9BI care a putut fi auzita de cateva ori in  CW pe 
40m est o statie pirat. 
 

Activitati IOTA in  EUROPA- martie 2011  ( dupa LNDX 759) 
I:ITALIA: IT9ATF, IT9NPR, IT9PPG si IT9WDC vor fi active din  Favignana island (IOTA EU054) 
pentru CQWPX SSB de ls sfarsitul lui martie cu indicativul  IF9A . QSL via IT9ATF. 
IS:SARDINIA: Statiile speciale  II0IDP din Gagliari (IOTA EU024, QSL via IS0IGV) si  II0ICH 
din  La Maddalena (IOTA EU041, QSL via IM0QMA) vor fi active intre  5 si 20 martie reprezentand 
statiile radio de coasta ale marinei italene. 
LA:NORVEGIA: Pentru  "Nordic World Ski Championships" statia speciala  LM11SKI este activa 
pana la 31 martie. QSL via LA4O. 
SV9:CRETA: Willi DJ7RJ va fi din nou SV9/ intre  24 fébruarie si 15 martie.,de la 160 la 6 m CW si 
SSB, cu preferinta pentru benzile inferioare.  
 
Diploma “Radioamatorul anului 2010” acordata  de catre Radioclubul YO HD Antena DX  Grup 
domnului Murgu Liviu YO2CC “ la implinirea varstei de 80 de ani,  pentru intreaga activitate 

defasurata mai bine de 50 de ani in domeniul radioamatorismului romanesc si pentru sprijinirea 
constanta inca de la infiintare a activitatilor Radioclubului YO HD Antena DX Grup” 

 

 
 



   
SPOVEDANIA UNEI VICTIME A INTERNETULUI 

- articol preluat cu acordul traducatorului de pe  yo4px.blogspot.com - 

 
Vă mulţumesc pentru toate recomandările educaţionale pe care mi le-aţi trimis prin e-mail în cursul 

anului trecut. Sunt un om distrus şi şansele de a mă vindeca sunt extrem de reduse. 
Nu mai pot deschide uşa unei toalete fără să folosesc un şerveţel de hârtie sau s-o văd pe chelneriţă 

punându-mi o felie de lâmâie în apa cu gheaţă fără să mă îngrijorez în privinţa bacteriilor de pe coaja lămâii. 
Nu mai pot folosi telecomanda dintr-o cameră de hotel, pentru că îmi imaginez ce făcea persoana care a 

butonat-o înaintea mea în timp ce sapa prin canalele destinate adulţilor. 
Nu mă mai pot aşeza pe cuvertura unui pat de hotel, pentru că îmi imaginez ce s-a petrecut pe ea de 

când a fost spălată ultima oară. 
Nu mai pot da mâna cu cineva care înainte de asta a şofat, pentru că preocuparea preferată a celor care 

şofează singuri este aceea de a se scobi în nas. 
Mâncatul unui hambuger mă aruncă în iadul remuşcărilor, pentru că îmi imaginez câte tone de grăsimi 

ucigătoare am consumat în decursul anilor. 
Nu pot atinge poşeta unei femei de teamă că ea a pus-o pe podeaua unei toatele publice. 
Trebuie să adresez mulţumiri speciale celor care m-au informat despre lipiciul de pe plicuri fabricat din 

excremente de şobolani, aşa că acum sunt nevoit să folosesc un burete umed pentru fiecare plic pe care trebuie 
să-l lipesc. 

De asemenea, din aceleaşi motive sunt acum nevoit să curăţ cu peria capacul fiecărei conserve înainte 
de a o deschide. 

Nu mai am nici un fel de economii, pentru că a trebuit să le donez unei fetiţe bolnave, care urmează să 
moară pentru a 1.387.258-a oară. 

Nu mai am nici un ban, dar asta se va schimba de îndată ce voi primi cei 15.000 de dolari pe care Bill 
Gates/Microsoft mi-i va trimite pentru că am participat la programul lor special de e-mail. 

Nu mai pot mânca pui la rotisor pentru că puii sunt nişte monştri mutanţi fără ochi, picioare sau pene. 
Nu mai pot folosi deodoranţi de pe urma cărora te îmbolnăveşti de cancer, chiar dacă duhnesc ca un 

bivol într-o zi caniculară. 
Mulţumită dumneavoastră am aflat că rugile mele se vor îndeplini numai dacă trimit câte un e-mail la 

şapte dintre prietenii mei şi îmi pun o dorinţă în termen de cinci minute. 
Datorită grijii dumneavoastră nu mai beau Coca-cola, pentru că dizolvă depunerile de pietre din vasul 

de toaletă. 
Vă mulţumesc că m-aţi avertizat că nu am voie să încălzesc o ceaşcă cu apă în cuptorul de microunde 

pentru că îmi va exploda în obraz, desfigurându-mă pe viaţă. 
Nu mă mai duc la cinema pentru că risc să fiu înţepat cu o seringă infectată cu SIDA atunci când mă 

aşez pe scaun. 
Nu mă mai duc la mall-uri pentru că aş putea fi narcotizat cu un spray şi apoi răpit. 
Nu mai răspund la telefon pentru că cineva îmi va cere să formez un număr şi voi primi apoi o factură 

telefonică pentru convorbiri cu Jamaica, Canada, Singapore şi Uzbekistan... 
Mulţumită dumneavoastră nu mai pot folosi altă toaletă decât aceea de acasă, pentru că un şarpe mare şi 

negru ar putea să se ascundă sub scaun şi să-mi provoace moartea instantanee atunci când mă va muşca de fund. 
După ce am citit sfaturile dumneavoastră nu mai pot ridica de pe jos o monedă căzută în parcare de 

teamă că a fost plasată acolo de un obsedat sexual care abia aşteaptă să mă atace în momentul în care mă aplec. 



Nu mă mai pot ocupa de grădinărit pentru că mi-e teamă să nu fiu muşcat de văduva neagră. 
Apropo, 
Un savant german din Argentina a descoperit după studii îndelungate că persoanele cu activitate 

cerebrală insuficientă îşi citesc mesajele de e-mail cu mâna pe maus. Nu vă obosiţi s-o luaţi acum de pe maus, 
oricum e prea târziu. 

P.S. Îmi ţin periuţa de dinţi în dormitor, pentru că am fost avertizat prin  e-mail că apa din toaletă poate 
sări la doi metri distanţă. 

Aşa că vă doresc acum o zi excelentă.... 
(Traducere şi adaptare după Bob Nielsen N7XY pe Mailman.QTH.net) 

 
Interviu cu YO7 FT  

La data de 20 decembrie 2010  am solicita (N2YO ca si administrator al paginii www.radioamator.ro – 
n. red. Antena)  Presedintelui FRR (in numele acestei organizatii) un scurt interviu referitor la realizarile si 
nerealizarile Federatiei in anului 2010, precum si planurile pentru viitor. A trecut mai bine de o luna, am primit 
multe mesaje de amanare, insa nici pana astazi nu au sosit raspunsuri la intrebarile acestui interviu. Iata-le mai 
jos: 
 
* Care sunt cele mai semnificative realizari ale Federatiei Romane de Radioamatorism pe anul 2010? 
* Au existat nereusite in anul 2010? Daca da, care sunt acestea? 
* Care sunt obiectivele FRR pentru perioada ramasa din mandatul curent? Exista termene si criterii de 
apreciere asupra atingerii acestor obiective? 
* Care sunt cele mai importante proiecte pe care le are FRR pentru anul 2011? 
* Dintre cele 5 obiective pe care vi le-ati propus in calitate de Presedinte al FRR la alegerile generale din 
2008 (http://www.radioamator.ro/alegeri2008/yo7ft.php), care dintre acestea au fost deja realizate si care au 
mai ramas de atins? 
* Un numar neobisnuit de mare de radioamatori si-au dat demisia din Consiliul de administratie in cursul 
acestui an, vedeti in acest aspect vreun motiv de ingrijorare? 
* Un mare numar de radioamatori au decis sa nu mai participe in concursurile romanesti datorita existentei 
fraudelor. In lumina recentelor descoperiri si semnalari de asemenea fraude, ce masuri credeti ca trebuie 
luate pentru ca acestea sa nu se mai repete? 
* Sunteti de parere ca Federatia Romana de Radioamatorism poate functiona eficient avand printre membrii 
Consiliului de administratie informatori ai fostei Securitati? 
Au trecut deocamdata 65 zile, 10 ore, 26 minute, ( la data editarii prezentei reviste – n. red.) 
        Mai asteptam! 
O incercare similara de a obtine un interviu a fost facuta si de YO4PX. Fara mult succes, insa.  
                                                                                                                        73s de Ciprian N2YO 

 
Logoul Google la 11.02.2011 (148 de ani de la nasterea marelui inventator Thomas Alva 

Edison) 

 


