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 Am obținut autorizația de radioamator în anul 2006 în urma examenului 
susţinut la ANCOM prin care am primit indicativul YO7MGG.  

 Încă de la început am fost membru al Radioclubului YO7KAJ aparţinând 
Clubului Sportiv Municipal Craiova unde am fost iniţiat de către domnul Marian 
Trincu - YO7CKP, cel care m-a ajutat sa realizez primele legături radio atât in US 
cât şi în USS. 

 Am început să particip în primele concursuri de US în anul 2007 când am 
obţinut şi primul rezultat notabil la Concursul YO DX la categoria juniori LOCUL 
III.  

 Totodată am prins şi gustul lucrului entităţilor DX fapt ce mi-a oferit 
posibilitatea să intru în YO DX Club în anul 2011 cu numărul 401. 

 Am participat la numeroase concursuri naţionale de U.S. unde am obţinut 
diferite clasări pe podium, cel mai bun rezultat fiind la Campionatul Naţional de 
U.S. SSB  2011 – categoria Seniori Locul III. 

 In anul 2011 am susţinut şi absolvit examenul pentru Categoria a II-a ca 
radioamator autorizat cu indicativul YO7MGG  

 De asemenea am fost atras şi de construirea de echipamente pentru 
activitate de radio iar cel mai notabil este realizarea unei surse de alimentare 
pentru transceiver, sub îndrumarea domnului Victor Vazian– YO7DO, cu care am 



participat în anul 2011 la Campionatul National de Creaţie Tehnică şi  la care am 
câştigat Locul 1 şi medalie de aur. 

   Pasionat de concursurile de U.S. am participat în echipa YR0HQ ca 
membru la Campionatele Mondiale IARU HF, fiind activ în benzile de 40M si 80M 
SSB. 

În anul 2017 am susţinut şi absolvit examenul pentru Categoria a I-a ca 
radioamator autorizat cu indicativul YO7MGG. 

Tot in anul 2017 am decis sa schimb indicativul, îndeplinind criteriile 
ANCOM, trecând la indicativul YO7SR, indicativ care este folosit şi în prezent.  

 Participând activ şi în concursurile de U.S. internaționale am reușit să obțin 
câteva rezultate notabile: 

- Locul 3 WORLD la CQ-M 2011 categoria LP SSB 
- Locul 3 WORLD la CQ WPX SSB 2014 – categoria 80M LP  
- Locul 3 WORLD la CQ WW SSB 2014 – categoria 80M (A) LP 
- Locul 2 WORLD la IARU HF 2017 – categoria SOAB (A) LP SSB 
- Locul 9 WORLD, 7 EUROPA , 1 ROMANIA la CQ WW SSB 2017 – categoria 

SOAB (A) LP SSB 
- Locul 5 WORLD la Russian DX 2018 – categoria SOAB LP SSB 
- Locul 7 WORLD , 5 EUROPA , 1 ROMANIA la CQ WPX SSB 2018 – 

categoria SOAB (A) LP SSB 
- Locul  3 WORLD la IARU HF 2018 – categoria SOAB (A) LP SSB 
- Locul 4 EUROPA la EU HF 2018 – categoria SOAB LP SSB 

În urma rezultatelor din anul 2014 am obţinut titlul de “Maestru al 
Sportului – Ramura Radioamatorism US” 

De asemenea, obţinând clasare pe podium atât în anul 2017 cât şi în anul 
2018 la Campionatul Mondial IARU HF, am îndeplinit condițiile de ” Maestru 
Emerit al Sportului”, depunând la sfârșitul anului 2018 documentația la Federația 
Română de Radioamatorism. 

In anul 2018 am devenit si membru al Federației de Radioamatorism din 
Bulgaria prin implicarea ca membru în Radioclubul MILARA LZ1KFM – LZ5R. De 
menţionat este faptul ca am participat la concursul CQ WW SSB 2018 la categoria 
Multi-Single in cadrul echipei LZ5R unde se așteaptă un rezultat notabil la nivel 
International. 

In prezent am reușit sa acumulez 312 DXCC confirmate cu QSL.  
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