
 

 

Am devenit radioamator in anul 1988, ca receptor, la varsta de 11 ani.  

Am inceput radioamatorismul invatand telegrafie viteza la Radioclubul Judetean Giurgiu si 
am participat in perioada 1988 – 1989 (sub indrumarea lui YO9OC), respectiv 1994 – 1996 (sub 
indrumarea lui Sorin actualul YO9SW) la numeroase concursuri nationale organizate de FRR 
(Campionate Nationale, Cupe ale FRR, Campionate nationale ale elevilor), cu clasari pe podium. 

 

 

Ca radioamator de emisie-receptie am obtinut indicativul YO9FNP in anul 1990. In urma 
promovarii examenelor sustinute, am obtinut clasa a II-a in 1995 (la varsta de 17 ani) si clasa I in 
1996 (la varsta de 19 ani).  

Am inceput sa particip in concursurile de Unde Scurte ca Junior, in perioada 1994-1995 
obtinand mai multe locuri Top 3 la campionatele nationale de unde scurte (atat SSB cat si CW).  

 



Cateva din rezultatele obtinute in special in domeniul undelor scurte: 

- Diploma 5BDXCC endorsata cu benzile de 160m, 30m, 17m si 12m (februarie 2019): 

 

- Placheta ARRL Challenge endorsata la 2000 DXCC-uri (2018): 

 
 

- Diplomele DXCC pe benzile de la 160 la 10m, si moduri de lucru: CW, SSB, Digitale si Mixt 
- Diploma IOTA 400, IOTA Europa, IOTA British Islands 
- am obtinut titlul de „Maestru al sportului” in 2010, pentru activitatea de performanta in 

unde scurte;  
- din 2007 sunt membru al YO-DX-Club, si arbitru FRR pentru Unde Scurte si HST; 
- Multiplu Campion National in Campionatul National de unde scurte multiband YODX in 

2008, 2016, 2017 si 2018;  
- in perioada 2007 – 2010, 2012, 2017-2018 am fost membru al echipei nationale YR0HQ 

participanta la Campionatul Mondial IARU; 

Din august 2018 am rezidenta in Oslo, Norvegia si detin indicativul norvegian de apel LB3TI 
emis de autoritatile norvegiene. Din noiembrie 2018 sunt membru al echipei de concurs LN8W – 
„Whiskey Team” din Oestfold, Norvegia. 

Sunt membru al: Clubului Sportiv Petrolul Ploiesti (din 2009), al Asociatiei Radioclubul 
Romaniei (membru fondator), PRO-CW-CLUB, Mediterraneo DX Club, Croatian CW Club.  



Din 2008 particip in concursuri cu indicativul special YR9F si tot din 2008 sunt coordonatorul 
statiei YO9KXF apartinand Radioclubului Muntenia DX. 

Incepand din anul 2017 Muntenia DX a inceput un proiect ambitios de amenajare a unei 
baze de concurs performante, destinate participarii in conditii multioperator in concursurile 
internationale de unde scurte. 

Un shack nou a fost construit in localitatea Daia, judetul Giurgiu, pentru a asigura tot 
confortul operatorilor in timpul concursurilor: bucatarie, baie, dormitor pentru odihna. 

        

 

        

In februarie 2019 s-a obtinut o finantare nerambursabila de 200.000 lei pentru dotarea 
bazei sportive cu echipamente moderne de radioamatorism: transceivere, amplificatoare de 
putere, antene performante. Investitia va fi finalizata in vara anului 2019.   

 


