
Anul 1989 a însemnat pentru România şi pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, anul marii 

schimbări. Tranziţia de la diversele tipuri de comunism la democraţie parlamentară s-a făcut 

diferenţiat în fiecare stat în parte. Statele din Sud-Estul Europei, printre care şi România, dând 

dovadă de o mai mare inerţie, ca urmare a structurilor comuniste de a se adapta la noile realităţi 

politice interne şi internaţionale. Revoluţia română din decembrie 1989 a înlocuit totalitarismul cu 

libertatea. În urmă cu 30 de ani, o revoltă a românilor începută la Timişoara a cuprins ca o flamă 

toată ţara. Revoluția de la Timișoara a avut loc între 16 și 20 decembrie 1989. Ziua de 21 decembrie 

este considerată prima zi a Revoluției din București. 

Radioamatorii din România au suferit, la rândul lor, un moment de tranziţie. Un moment în care 

porţile “eterului” s-au deschis cu adevărat. O parte dintre radioamatorii tineri (printre care mă 

număr şi eu) la acea vreme, cu greu au realizat ce a reprezentat această deschidere către libertatea 

de exprimare…de impuls de …voinţă. 

Dureros este însă faptul că deși au trecut trei decenii, victimelor revoluției încă nu li s-a făcut 

dreptate. Adevărul despre Revoluția din decembrie 1989 a fost bine ascuns de guvernanți, care au 

invocat secretul de stat pentru ca documentele emise în acele zile să nu fie dezvăluite. 

Pentru a marca acest moment unic din istoria noastră, radioamatorii YO s-au lansat în eter prin 

intermediul unui indicativ special -YR2019REV-, menit să celebreze prima scânteie de libertate 

din România. 

Prin mobilizarea câtorva radioamatori s-a încercat ca pe o perioadă de două luni cât a fost activ 

indicativul special să dăm dovadă de spirit civic şi să păstrăm o flacără aprinsă pentru cei care nu 

mai sunt printre noi acum…şi să ne bucurăm alături ce cei raniţi şi care ne ajută să mergem mai 

departe zi de zi (ex. YO3IIT, YO3DIU…etc). 

Avînd la dispoziţie echipamente de emisie-recepţie din dotarea proprie s-a ajuns la un număr de 

17255 de legături radio în modurile de lucru cele mai întâlnite: telefonie, telegrafie şi moduri 

digitale. 

Statistica îndeamnă spre o mai bună organizare a echipelor de operatori şi spre o distribuţie cât 

mai uniformă per moduri de operare. 

Flacăra a fost aprinsă…noi am încercat să strălucim în eter prin memoria revoluţiei române care a 

deschis porţile pentru milioane de români să spună ce gândesc şi ce-şi doresc în mod liber. 

  

A transmis YR2019REV….rămâneţi pe frecvenţă. 
 

 

31.39%

4.93%

35.45%

28.24%

 CW

 SSB

 MFSK

 FT8

 

 

2.32%
1.77%

9.32%

2.35%

9.78%

6.06%
25.04%

13.38%

13.49% 16.49%

 YO3LW  YO3JW  YO7CKQ  YO3CZW

 YO4NF  YO3DIU  YO3GCL  YO7CDB

 YO7MPD  YO3IWP

 
 


