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CUPRINS 
 
 
 
 
 

A. Activitatea sportivă de performanţă 
 

B. Radioamatorism ca sport de masă, respectiv hobby 
 

C. Atragerea în cadrul F.R.R. a radiocluburilor existente precum şi 
înfiinţarea de noi radiocluburi 
 

D. Determinarea membrilor rețelei naționale privind situațiile de 
urgenţă prin implicare 
 

E. Determinarea colaborării cu ISU şi autorităţile  locale prin 
conştientizarea Ordinului 1995/2005 
 

F. Înfiinţarea biroului de QSL bidirecţional  
 

G. Atragerea de noi fonduri din sponsorizări şi proiecte cu 
finanţare europeană 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Activitatea sportivă de performanţă: 
 

- Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor privind obţinerea unor 
rezultate de top a radioamatorilor români prin: 

o Implicarea în seminarii , videoconferinţe şi forumuri 
dedicate  

o Implicarea radioamatorilor cu rezultate excepţionale  în 
cadrul diferitelor festivităţi oficiale  

o Publicarea recenziilor privind echipamentele ce urmează 
a fi lansate pe piaţă cu puncte tari şi puncte slabe 

o Publicarea recenziilor privind echipamentele  folosite în 
competiții (antene, transceivere, amplificatoare etc.) 

o Publicarea de articole cu experiențele avute pe parcursul 
unui concurs  
 Exemplificări de tactici, tehnici de operare, utilizări 

de echipamente în vederea creşterii gradului de 
operare 

 Probleme tehnice şi de operare întâlnite  
o Participarea în cadrul unor echipe atât naţionale cât şi 

internaţionale în cadrul diferitelor competiţii 
o Participarea la activităţi de analiză tehnică şi de operare 

(log) a unor radioamatori sau echipe de radioamatori în 
vedere exemplificării punctelor tari şi punctelor slabe  

o Recompensarea meritelor obținute de radioamatorii care 
s-au clasat pe primele poziții de top in clasamentele 
naţionale şi internaţionale prin diplome, premii, 
echipamente  sau sume de  bani provenite atât de la M.T.S. 
dar şi din diferite sponsorizări 
 
 
 
 
 
 



 
B. Radioamatorism ca sport de masă, respectiv hobby: 

 
- Implicarea radioamatorilor pasionaţi în seminarii, 

videoconferinţe şi forumuri dedicate  
- Publicarea articolelor tehnice precum şi a experienţelor 

dobândite prin activitățile desfăşurate 
- Realizare de întâlniri ocazionale cât şi a Simpozionului Naţional 

YO în vederea socializării şi a schimbului de experienţă 
- Implicarea radioamatorilor pasionați în cadrul diferitelor 

festivităţi oficiale pentru promovarea radioamatorismului la 
toate nivelurile 
 
 

C. Atragerea în cadrul F.R.R. a radiocluburilor existente precum şi 
înființarea de noi radiocluburi: 

- Acest lucru se poate realiza prin: 
o  Transparenţă şi implicarea echipei de management a 

F.R.R.  în activităţile de administrare  a veniturilor precum 
şi a realizării obiectivelor propuse din prezentul plan 

o Transparenţă şi implicarea echipe de management a F.R.R.  
privind promovarea şi organizarea competițiilor naționale 
pe toate ramurile 

o Transparenţă şi implicarea echipe de management a F.R.R.  
privind comunicarea permanentă cu membrii  privind 
obiectivele propuse  

o Transparenţă şi implicarea echipe de management a F.R.R.  
privind publicarea deciziilor dar si a acțiunilor 
desfășurate la nivel de F.R.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D. Determinarea membrilor Rețelei Naționale privind Situațiile de 

Urgenţă prin implicare: 
- Acest lucru se realizează prin : 

o Stabilirea exactă atât a radioamatorilor, membrii ai 
Reţelei Naţionale de Urgenta cât şi a locaţiilor ce pot fi 
activate atât pentru exerciţii şi pregătire dar şi acţiuni 
precise în situaţiile de urgenţă 

o Realizarea unui plan privind modul de acționare dar şi a 
echipamentelor disponibile ce pot fi folosite în cadrul 
acestei reţele 

o Realizarea unui proiect cu bani proveniți de la Uniunea 
Europeana privind achiziția de echipament dar şi 
instruirea membrilor Rețelei Naționale de Urgenţă în 
vederea eficientizării acţiunilor în cadrul reţelei 
 
 

E. Determinarea colaborării cu ANCOM, ISU şi autorităţile  locale 
prin conștientizarea Ordinului 1995/2005: 

- Acest lucru se poate pune în practică prin: 
o Realizarea şi funcţionarea în bune condiţii a Reţelei 

Naţionale de Urgenţă 
o Discuții oficiale precum şi iniţiere  de acte oficiale cu 

caracter informativ dar şi de necesitate în vederea bunei 
desfăşurări a activităţilor de radioamatorism  

o Stabilirea unor criterii privind instalarea şi folosirea 
echipamentelor de radioamatorism cu specificarea 
parametrilor acestora conform prevederilor A.N.C.O.M. 

o Realizarea de întâlniri oficiale cu reprezentanţii A.N.C.O.M. 
privind rectificarea anumitor legi care reduc activitatea de 
radioamatorism 
 
 
 
 
 
 



 
 

F.  Înființarea biroului de QSL bidirecțional 
- Acest lucru se poate realiza doar prin implicarea 
radioamatorilor care doresc să beneficieze de acest serviciu 
prin: 
 - cartarea şi selectarea QSL-urilor 

- realizarea coletelor şi plicurilor aferente expedierilor 
- plata unei taxe anuale pentru expedierea QSL-urilor 

 - atragerea de sponsorizări pentru acest serviciu 
 
 

G. Atragerea de noi fonduri din sponsorizări şi proiecte cu 
finanțare europeană: 
- Acest lucru se poate realiza prin implicarea radioamatorilor 
atât prin obținerea de rezultare excepționale la competițiile 
naționale şi internaționale prin promovarea rezultatelor in 
mass media; promovarea radioamatorismului prin hobby  
participând activ la diferite evenimente sociale cu impact   
- Totodată se pot realiza mici sau mari proiecte cu finanţare 
europeană pe diferite ramuri care sa aducă nu numai bani 
efectiv cât şi dezvoltare în vederea atragerii de noi membrii 
promovând activitățile din proiecte 


