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 Suntem pe 19 martie 2007, si weekend-ul trecut am fosta Roma, în Italia. A fost 

un congres organizat de Schering, asa ca Billy m-a luat cu ea. Fiecare s-a dus cu avionul 

lui, însa am stat la hotel (Sheraton Roma) cu ea. Am profitat de acest voiaj pentru a-mi 

cumpara 2 SIM-uri PrePay italiene (Vodafone), si desigur pentru a face si ceva 

Netmonitoring în aceasta tara pe care o vizitez pentru prima oara. Sa începem deci 

povestea… 

 

 

 
Am luat cu mine Nokia 6630 (si 2 baterii de rezerva), cu SIM-ul Orange Pro, plus SIM-ul 

Bouygues Nomad (cel nou, al doilea) în caz de. Avionul meu pleca vineri la ora 8 seara, asa ca am 

luat RER-ul pe la 5, si am ajuns la CDG pe la ora 6. Dupa check-in, hai în sala de asteptare… si am 

asteptat ceva, pentru ca boarding-ul a fost întârziat, pâna pe la ora 8H30… asa ca pâna la urma 

am decolat la ora 9, cu o ora întârziere. Zborul a fost OK, cu AlItalia. Ajungem deci la Roma, 

aeroportul Fiumicino. Era ora 11 noaptea. Si eu acum trebuia sa ajung la hotelul Sheraton… care 

din câte vazusem eu pe Google Earth era undeva « la tara » , pierdut printr-o padure destul de 

departe de departe de centrul Romei… 

 

OK, deci aprind telefonul înca din avion, si dupa un minut intra singur pe TIM (Orange loves TIM, 
adica France Telecom loves Telecom Italia). Setasem 6630-ul sa stea în GSM only, pentru ca nu 

vroiam sa-mi prind urechile deja cu 3G-ul. 

 

Iesim din avion, si ma tin si eu dupa ceilalti, prin aeroprtul desert la ora aceea. Nici un control de 

pasapoarte, nici un bagaj de luat, asa ca ma regasesc destul de repede « în zona libera ». Acum 

trebuia sa ajung si la Sheraton… dar stai nitel, ca eu îmi racontez viata dar nu am spus nimic 

despre Netmon ! 

 

 

So, în aeroport am monitorizat deja putin TIM-ul: 

 

 Pe 900 Mhz am gasit un RAM setat la -105 dBm 

 Pe 1800 Mhz, RAM-ul era la -91 dBm, cu un CRO 20 si un PenT 620, asa ca era 

defavorizat cu 20 dBm… plus acei 14 dBm de defavorizare din cauza RAM-ului, 

ajungem la o defavorizare globala de 34 dBm ! Si ca si cum nu era déjà destul, 

era setat si în Low Priority ! Persecutie curata.  

Si 1800-le m-i s-a parut destul de rarisor prin aeroport… 

 

 Codec-ul AMR era activ ! Bravo lor, sunt singurii. In rest, Hopping simplu. 

 Am gasit si EDGE, însa nu pe toate celulele. 

 Si Cell-Broadcast, mesajul ROMA afisat în stand-by, însa nu pe toate 

celulele. 

 

 LAC 24641 



 RAR 4 

 T3212 setat la 240 (o data la… 24 de ore !) 
 PRP setat la 4, deci DSF 22 

 

 

Cam atât, pentru ca era târziu, ma preocupa putin faptul ca nu stiu cum sa ajung la hotel, si 

stiam ca voi reveni la aeroport anyway în 2 zile… Pricipalul obiectiv era… sa ajung la hotel ! Si nu 

cu taxiul, pentru ca se pare ca aeroportul era super-departe de Roma, si ca ar exista un tren 

care te duce pâna prin centru, apoi schimbi un metrou si ajungi la hotel… Dar a fost departe de a 

fi atât de simplu ! 

 

Bun, deci ma duc eu catre Railway station (în italiana nu mai îmi vine expresia)… merg, merg… si 

ajung în statie. Erau mai multe linii care plecau de pe acel peron, si pe una din ele era un tren în 

statie, un anumit Leonardo Express… Pe acolo totul era scris în italiana, asa ca eu eram putin în 

pom… pâna am descifrat eu ce scria pe acolo, Leonardu’ Expresu’ a plecat, dar nu a fost o mare 

pierdere, pentru ca dupa 15 minute de chiorât la o harta de metrou, am gasit unde trebuia sa 

cobor : la statia « Eur Magliana » (si bine ca am sunat-o pe Billy, ca erau 2 statii Magliana, una 
din ele fiind complet aiurea… si trebuia sa cobor la cealalata, însa nici nu o vazusem). 



Ok, deci iau un bilet de la automat, si astept trenul, linia 1. Vine trenul, pleaca trenul, cu mine în 

el, si cu ceva canadieni si italieni lânga mine în vagon. Era ora 11 si jumate. Tren curat, no racaille, 

toate bune si frumoase pentru moment… numai ca nu aveam nici o harta, si nu stiam unde eram ! 

Stiam doar ca trebuie sa cobor la statia Ostiense, si ca nu aveam prea prea multe statii înainte 

de a ajunge… numai ca trenul mergea, mergea, era bezna, abia se vedeau numele statiilor, si eu 

tot nu mai ajungeam la Ostiense ! Incepusem sa-mi pun întrebari, mai ales ca desteptii astia nu 

au si ei harti afisate în vagoane, cum este la Paris. La un moment dat coboara canadienii si 

italieni, la nu mai stiu ce statie… hopa, WTF, de ce coboara toti aici ??? Ies si eu din tren, si ma 

uit ca prostu’ la numele statiei, ca habar-n-aveam unde sunt. Dar era complet la tara, abia era 

luminata statia. Asa ca m-am urcat înapoi în tren… si pâna la urma a venit controlorul, si mi-a zis 

ca Ostiense este urmatoarea statie ! OUF !! 

 

In tren, m-am uitat desigur la Netmon, ca ce sa fac altceva. Tot pe TIM : 

 

 Dupa LAC 24641 de la aeroport vei trece în LAC 60012, apoi în 60112… 

 

 Pe 1800 Mhz am gasit si celule fara acea defavorizare CRO/PenT (20 dBm), 

era pur si simplu în Low Priority. Si, în mod normal, aceste celule ar trebui sa 

aiba un RAM de -101 dBm (si nu -91)… vom vedea mai încolo 

 

 

Ajung deci la Ostiense. Era 12 noaptea. Cobor, crezând ca gata, am scapat. Da de unde… ca 

metroul era închis !!!! La astia se încihde devreme rau, ce naiba ! Asa ca m-am regasit la 12 

noaptea într-o gara gara, cu toti betzivii si racaillurile care sunt acolo. Nice ! Trebuia acum sa 

gasesc un taxi, în pustietatea aia… Ies din gara, ma duc pâna la o strada mai circulata… da’ ce 

taxi acolo ?! Ma întorc în gara, si vad ca vine un taxi pe acolo, cu clienti… asa ca fug putin dupa el, 

dar îmi iese în cale un alt taxi… Cool ! Pâna la urma se rezolvase repede problema. Speak english ? 

Si si, a little ! Bine, ala abia vorbea engleaza, dar anyway… îi spun Sheraton, îi dau si adresa (100, 
Viale del Pattinaggio) si here we go ! 

 

Eu tot cu Netmon-u… remark just ca am revenit în LAC 60012 pe TIM… 

 

Mergem, mergem… remarc ca prin statiile de autobuz erau tot felul de prostituate… unde naiba 

sunt ?? Pâna la urma, vad sigla S de la Sheraton. Enfin, ajunsesem ! 

 

 
Remarci BTS-urile… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Taxiul ma lasa la intrarea în hotel, platesc (m-a cam smecherit “ mama mia ” ala…), intru în hotel 

(unde era ditamai petrecerea, cu muzica data la maxim – înca o data întrebarea : unde am 
aterizat mai ?) si iau ascensorul pâna la etaju 4, camera 4043 parca… In sfârsit ajunsesem, era 

aproape ora 1. 

 

Nu am mai facut mare lucru în seara aceea : m-am pus în pat sa beau o Coca, putin tele, si înainte 

de culcare si putin Netmon, pe WC… Dupa atâta Netmon TIM, vroiam sa vad ce mai face si Voda, 

dar tot îmi dadea Forbidden (în momentul acela îmi venea sa… sa nu stiu ce pe Orange asta, care 

nu ne lasa sa intram pe reteaua concurentilor Vodafone). Asa ca pâna la urma am monitorizat 

reteaua Wind : 

 

 Pe 1800 Mhz aveam RAM 103 dBm cu un CRO 14 

 Pe EGSM, aveam RAM 105 dBm ; celulele ori nu erau defavorizate, ori aveau un 

CRO 16 sau 18 cuplat cu un PenT 620 

 

 Codec-ul este EFR, însa ei au SFH activ pe 1800 Mhz (motiv 3*3). Pe EGSM nu 

am testat, decât la aeroport, unde am si facut o descoperire foarte foarte 

interesanta ! 

 Am gasit si EDGE (la care nu ma asteptam… stiam ce pe TIM este, dar nu m-am 
informat prea bine despre Wind, si nici despre retelele italiene în general, 
înainte de a pleca) 

 Nu exista Cell-Broadcast. 

 

 LAC ??? pfff… 

 RAR 4 

 T3212 setat la 20 

 PRP setat la 4, deci DSF 22 

 Cipher A51 

 

Cam atât pentru prima zi. Era peste ora 1, asa ca aveam si eu nevoie de nani… 

 

 

 

 

 

Sâmbata. Ora 8. Hai Andrei la masa ! OK, OK, inca 
5 minute. 
Dupa micul dejun (offered by Schering), eu 

trebuia sa ies în oras singur pâna pe la ora 3, când 

Billy era la congres. Heureusement ca asa a fost, 

ca am putut Netmonitora ceva în dimineata aceea. 

 

 

Era deci aproximativ ora 9, si eu plecam la 

plimbare. Insa aveam un obiectiv precis : sa ma duc 

sa-mi iau un SIM PrePay Vodafone ! Imi facusem o 



harta cu o 

reprezentanta 

Vodafone de lânga 

hotel (harta de sus : 
steaua reprezinta 
hotelul Sheraton, 
patratul rosu este 
Vodafone), asa ca în 

loc sa iau metroul 

spre Nord ca sa 

ajung în centru, m-

am dus întâi spre 

Sud… spre statia de 

metrou Eur Magliana 

(unde ar fi trebuit 

sa cobor seara 

trecuta daca veneam 

cu metroul la hotel)… 

e « la tara » 

complet, ca sa jungi 

acolo treci pe sub 

niste poduri cu 

autostrazi, prin 

balarii de-a lungul 

drumlui, pentru ca nu 

este trotuar… e 

amuzant ! 

 

 

Ajung eu deci prin 

zona (bine ca luasem 

o harta a Romei de la 

Hotel, ca altfel nu 

era posibil), pe 

strada aceea Europa, 

si încep sa caut… 



…dar nu gasesc nimic. Merg pâna la capatul strazii, si nimic ! Straniu. Ma înotrc iar de unde 

venisem, de la celalalt capat, dar pe celalalt trotuar… si în sfârsit dau peste acel magazin 

(care nu era un Vodafone Store, era doar o reprezentanta). Ezit, sa iau de acolo sau sa merg 

la un Store adevarat (Vodafone One cred ca se cheama la ei)… bine ca nu am mers în alta 

parte, ca eram în rahat, în Roma nu am mai gasit nici un alt magazin Voda ! 

 

Oh, BTW, ceva Netmon pe acolo prin zona… acum pe Vodafone : 

 

 Pe 900 Mhz am gasit un RAM setat la -105 dBm 

 Pe 1800 Mhz, RAM-ul era la -98 dBm, cu un CRO de 12 sau de 8… oricum, CRO-

ul varieaza mult pe Vodafone… 

 

 Cred ca am gasit si micro-uri 900Mhz, care aveau ca parametraj 

 RAM -99 dBm 

 CRO 8 

 TO 40 

 

 Codec EFR, Hopping simplu pe 900 si 1800 Mhz 

 Nu exista EDGE pe vodafone IT 

 Si Cell-Broadcast, mesajul Roma afisat în stand-by, însa nu pe toate celulele. 

 ROMA pe 900Mhz, Roma pe 1800 Mhz… eu asa am constatat 

 

 LAC 30016 

 RAR 2 

 T3212 setat la 20 

 PRP setat la 4, deci DSF 22 

 

 

Intru deci (era un magazin care vindea de toate electronice : LCD-uri, camere, aparate foto, 

iPod-uri…), le cer un SIM PrePay (ricarcabile) în engleza, si vad ca nu au SIM-uri de 128K, 

doar de 64K. Iar ezit. Dar ce-i mâna nu-i mincuna… asa ca OK, cumpar de la voi. Si, surpriza, 

la un SIM cumparat ti se da unul cadou ! Coool ! Fotocopieaza pasaportul, blablabla 

administrative (BTW, nu am avut de Codice Fiscale pe are îl generasem la Paris, pe 

Internet), si gata, îmi da foaia cu recapitulativele, numerele de telefon… In acelasi timp, am 

cumparat si 2 cartele valorice de 10€, valabile pâna pe la sfârsitul 2011. 

 

Gata, ma linistisem ! Mission accomplie, acum hai la plimbare ! Ma duc deci sa iau metroul, ca 

vroiam sa ajung în centru, pe la Colloseo. Iau deci linia B de la statia Eur Palasport, îmi fac si 

un mic abonament de o zi… si testez si acoperirea în metrou : se confirma spusele de pe 

Softpedia, nu este acoperire GSM în metroul din Roma. 

 

Bun, ajung la Coloseu. Si fac ceva Netmon acolo : 

 

 

 LAC 30016 

 AHS1 cam des pe 900Mhz, pe 1800 nu… saturatia, saturatia… 

 

 

 



Apoi am luat-o spre Vatican, pe Via del Fiori Imperiali, apoi pe Corso Vittorio Emanuele 
II… trec peste detaliile traiectoriei, chiar daca pentru moment nu mi-am prins prea mult 

urechile… 

 

 

 LAC 52310 

 Lipsa de EDGE pe unele celule ! Vraiment honteux  ! 

 AHS1 comme d’hab… 

 

 

 

 

 LAC 30011 

 Cell-Broadcast (Roma…) 

 Am impresia ca este mai mult CB pe Vodafone decât pe TIM 

 

 Pe 900 Mhz este RAM setat la -103 dBm (si nu -105 ca mai sus…) 

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 0, de 6 sau de 10… mare variabilitate, însa 

RAM -98 constant. EFR all time (nu am gasit niciodata HR pe toata durata 
sejurului, nici pe Voda nici pe Wind) 

 

 Micro-urile 900Mhz (asa zic eu, ca ar fi micro-uri), care aveau ca parametraj 

 RAM -99 dBm 

 CRO 8 

 TO 40 

 2 TRX cu Hopping, EFR 

 

 

Pâna la urma am ajuns si sus la Vatican, dupa câteva prinderi de urechi severe prin zona 

aceea (dupa ce am trecut podul)… 

 

 LAC 60014 

 Pe 1800 Mhz aveam un RAM de 91 dBm, cu acel CRO 20 / PenT 620, dar erau 

si celule fara CRO/PenT (si probabil cu RAM 101 dBm). Anyway, toate erau 

LOW Priority. 

 AFS, Hopping… 

 

 

 

 

 LAC 30010 

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 14 sau 24, cu RAM de 103 dBm 

 Pe EGSM ai un RAM de 105 dBm, ori cu 10 dBm defavorizare (CRO 10 / 

PenT 620), ori ne-defavorizate 

 EFR, SFH activ pe 1800 Mhz (motiv 3*3) 

 

 

 

 



Era o coada enorma pentru a intra în Vatican, în plin soare, fara pic de vânt. Asa ca eu m-am 

asezat acolo la intrare pe un stâlp, si am facut ceva Netmon pe UMTS : 

 

 

 

 LAC 61503 

 Frecventa 10638 

 

 

 

 LAC 35001 

 Frecventa 10838 

 

 

 

 LAC 30070 

 Frecventa 10688 

 

 

 

 LAC 50063 

 Frecventa 10763 / 10788 

 

 

 

TIM este singurul care se selectioneaza usor, restul c’est la merde ! Vodafone este 

forbidden complet (este normal, Orange nu are acord de roaming 3G cu ei… si eu cum 

setasem 6630-ul în mod WCDMA only), iar pe      intri foarte greu, semnalul sta putin si apoi 

cade ; în acel interval nu poti efectua apeluri, ai Eroare de conexiune ; naspa rau, pentru ca 

normal Orange-ul are accord de roaming cu ei.  

 

 

Bun, trecuse deja de ora 12. Dupa ce m-am odihnit un pic la Vatican, Netmonitorizând 

UMTS-ul, am zis sa ma duc într-un parc, sa mai stau si eu pe o banca, sa-mi activez eventual 

SIM-urile Vodafone. Asa ca reperasem un parc mare mai spre Est, si avea si o staie de 

metrou aproape, asa ca am decis sa ma duc acolo. Asa ca ma duc la statia de metrou 

Octaviano-San-Petro, de pe linia A (linie pe care circula metrouri mult mai noi si moderne 

decât pe B… dar tot fara acoperire GSM), si am coborât la Flaminio. Acolo este un parc 

mare si frumos. Dupa ce mi-am gasit o banca unde sa stua si mi-am luat o Coca de baut, am 

început sa fac ceva Netmon… 

 

 Mai întâi tot UMTS : 

 

 

LAC 61501         LAC 30070 

 

 

LAC 35001        LAC 50063 

 

 



 Si ceva GSM : 

 

 

 LAC 60015 sau 60110 

 O zona majoritara 900 Mhz (RAM 105) 

 Pe rarul 1800 Mhz aveam un RAM de 101 dBm si cu o defavorizare de 20 dBm… 

bizarre… oi fi notat eu bine ? Oi fi calculat eu bine ? 

 Pe 900Mhz aveam AFS, Hopping, EDGE… însa CB-ul era cam rar… 

 

 

 

 

 LAC 30011 

 Pe 900 Mhz este RAM setat la -103 dBm 

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 4, cu habitualul RAM -98. EFR, Hopping 

 Cell-Broadcast (acolo remarcasem prima data ca era difuzat mesajul ROMA, si 

nu Roma cum vazusem eu tot timpul pe Voda…) 

 

 

 

 

 

 LAC 30010 

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 14 sau 24, cu RAM de 103 dBm 

 Pe EGSM ai un RAM de 105 dBm, fara defavorizare 

 EDGE, EFR, SFH activ pe 1800 Mhz (motiv 3*3) 

 

 

 

Tot acolo mi-am activat si unul dintre SIM-urile Vodafone, am activate Passport-ul, am sunat 

acasa la Paris sa vad daca au ajuns bunicii cu bine, am sunat-o si pe Billy care tocmai îmi trimisese 

mesaj ca terminase si ca este în oras… am stat ceva acolo, cred ca o ora. Se facuse aproape ora 1. 

Insa pâna la urma am plecat, ca trebuia sa ma întâlnesc cu Billy, care era la Colizeu. Si am decis sa 

ma duc pe jos pâna acolo… 

 

Cobor deci prin gardina lu’ nu mai stiu cine (Medicis parca) si ajung într-o piata increibil de 

populata ! Absolut incredibil câti tineri putea fi la metrul patrat ! Piata aceea se chema Piata 

Spaniei. Insa nu am stat mai deloc acolo, ca eu mergeam la Colizeu… însa mi-am prins ceva urechile 

pe strazi pe acolo, chiar foarte tare m-i le-am prins, pentru ca pâna sa ajung eu la colizeu Billy ma 

sunase sa-mi spuna ca se duc la Piata Navana, care habar-n-aveam unde este… si nici nu ma 

interesa pentru moment, pentru ca nu stiam unde sunt. Asa ca am mers ceva pe strazi, fara sa stiu 

unde sunt si spre ce merg… dar pâna la urma am iesit pe un bulevard mai mare (Via del Corso) si am 

reusit sa me reperez. Si atunci mi-a venit o idee : ce sa stau eu deja cu grupul prin restaurante (ca 

ei se opreau în fiecare piata ca sa mai manânce/bea ceva…), mai bine sa ma plimb tot singur ! Asa 

ca am i-am dat SMS sa-i spun ca cica habar-n-am unde sunt, dar ca tot caut Piate Navana, când eu 

ma duceam drept spre Castelul San Angelo… 

 

 

 

Prin zona Parlamentului (sau ce o fi fost ala…), putin Netmon : 



 LAC 30010 

 Pe 1800 Mhz ai CRO de 14 sau 24 

 Iar EGSM-ul nu era defavorizat 

 Fara EDGE 

 

 

 

Dup ace mi-am prins destul de bine urechile (ba chiar foarte bine) prin zona aceea, pe stradutzele 

acelea mici, am ajuns în sfârsit la acel Castel San Angelo : 

 

 

 LAC 52310 

 Pe 1800 Mhz aveam un RAM de 91 dBm cu o defavorizare de 20 dBm 

 Pe 900Mhz aveam AHS, Hopping 

 EDGE… 

 

 

 

 LAC 30011 

 Pe 900 Mhz este RAM setat la -103 dBm 

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 4, de 6 sau de 10, cu habitualul RAM -98. 

Hopping si EFR pe 1800 Mhz. 

 Cell-Broadcast, unde apare diferenta ROMA, si Roma  

 

 

 

 

 LAC 30010 

 Pe 1800 Mhz ai CRO de 14 si RAM 103 dBm – SFH / EFR 

 Iar EGSM-ul nu era defavorizat, cu RAM 105 dBm 

 EDGE 

 

 

 

Pâna la urma am plecat, résigné, catre Plaza Navana, pentru a ma întâlni cu Billy. Am ajuns lejer, si 

era o lume în piata aceea ! O sun pe Billy, dar nu raspunde ; mai încerc de nu stiu câte ori, dar nimic 

(nu auzea telefonul sunând) ; fac o data turul pietei, si cum nu raspundea… plec !  Ajung repede 

pe lânga « râu » (cum i-o zice n-am idee), si atunci ma suna ea… si îmi spune ca acum se duc catre 

Piaza de Spania… Great, fusesem deja acolo cu câteva ore înainte, dar anyway… Asa ca ma îndrept 

si eu catre cel acel loc, unde pâna la urma am ajuns iar lejer, fara sa ma pierd deloc. Devenisem 

expert, ce mai ! 

 

 

Ajung deci în Piaza de Spania. Era la fel de multa lume ca la prânz. Tineri, foarte multi tineri. 

Acolo sunt niste scari, multe scari, si toti stau asezati pe ele, iar sus, deasupra scarilor, este o 

Biserica mare. Eu am urcat spre Biserica, si am ajuns sus, la un fel de « nivel » (balcon mare, cum 

naiba sa-i spun) deasupa scarilor. Si cum eram înca singur, am tras ceva Netmon : 

 

 



 AHS0 pe 1800 Mhz ! Pe 900 Mhz parka nu era. 

 EX Mode (Extended) !!!    

 

 

 LAC 30011 

 Pe 900 Mhz am prins numai convorbiri în EFR 

 EX Mode (Extended) !!!    

 

 

 EFR only 

 

 

 

Dupa ce am stat sa ma bronzez acolo mai mult de o jumatate de ora, a ajuns si Schering-ul. 

Netmonul meu se cam termina. Am mai stat acolo pe scari, la soare, pâna pe la ora 5 si ceva, apoi 

am plecat pentru ca trebuia sa ajungem la Colizeu pentru a prinde ultima naveta care sa ne duca la 

hotel, care era la ora 6 fara un sfert. Pe drum am dat si pe la fântâna aceea vestita, care este 

« lipita » de o cladire, si în care trebuie sa arunci o moneda si sa-ti pui o dorinta... 

 

OK, ajungem deci la Colizeu, ajungem fugind si la naveta (am fost ultimele 3 persoane care am 

intrat în autocar, pentru ca era deja plin si nu accepta persoanale în picioare). Eu am stat lânga o 

americanca (obeza ), si am mai discutat cu ea în english… în timp ce ma mai uitam si pe Netmon, 

sa vad ce mai face CB-ul si EDGE-ul pe TIM… pai ce sa faca, ca am uitat deja. Probabail câteva 

gaurele în EDGE, ca doar este specialitatea TIM-ului, si gauroi mari în CB, comme d’hab’ quoi ! 

 

 

Era ora 6 seara, si eram back to the Hotel. Facusem bataturi la ambele picioare (înca le mai am) de 

atâta mers, însa la ora 7 trebuia sa plecam la soirée… Asa ca am urcat în camera, am facut o baie, 

am activat si al doilea SIM Vodafone… ne-am îmbracat, si am coborât la receptie, unde era locul 

de reunire. Apoi au venit autocarele sa ne ia, si ne-au dus destul de departe (undeva pe lânga 

Colizeu), la un Palat din asta privat, special închiriat pentru petrecere. In total erau 500 de 

participanti… Am mâncat, am baut, si pe la ora 10 jumate ne-am suit îanpoi în autocar, spre Hotel. 

 

 

Billy era moarta, si în plus se si scula devreme duminica, pentru ca trebuia sa fie la aeroport la ora 

9. Asa ca eu am mai stat putin la tele (la France 24), ascultând serverul vocal de la Vodafone… era 

el în italiana, dar întelegeam si eu destule. Pe la 12 m-am culcat si eu. 

 

 

 

 

 

 

Duminica, ora 8. Billy se scoala, se duce la masa, eu adorm la loc. Pe la 8 jumate se întoarce, si un 

sfert de ora mai încolo pleaca. Eu aveam naveta pentru aeroprt (boerie mare, ce mai !) la ora 10, 

pentru ca trebuia sa fie aoco la 11. Asa ca pâna la 10 am mai facut ceva Netmon la Hotel… 

 

 

 



 LAC 60012 

 Pe 900 Mhz aveam un RAM de 105 

dBm 

 Pe 1800 Mhz aveam un RAM de 91 

dBm cu o defavorizare de 20 dBm, 

SAU un RAM de 101 fara 

defavorizare… ambele configuratii 

erau Low Priority 

 AFS, Hopping pe 900 si 1800 Mhz 

 EDGE, Cell-Broadcast… 

 

 

 

 LAC 30016 

 Pe 900 Mhz este RAM setat la -99, 101 sau 103 dBm ! Sau chair 103 dBm cu 

defavorizare de – dBm ! 

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 0, 6, 10 sau de 12 cuplate cu habitualul RAM 

de 98 dBm 

 Cell-Broadcast, EFR, Hopping  

 

 

 

 

 Si UMTS : 

 

 

LAC 61502         LAC 30070 

 

 

LAC 35001        LAC 50063 

 

 

 Si uite si un mic bonus, înainte de plecare : 

Diversitate spatiala, 
nu gluma ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gata, se facuse ora 10, ora plecarii. Ma duc sa iau naveta Sheraton-ului catre Fiumicino. Cel mai 

tare a fost ca eram singur în tot autocarul ala ! Singur singurel ! Asa ca m-am pus în primul rând, 

pentru a putea admira peisajul pe geamul din fata, si am monitorizat TIM catre aeroport : 

 

 

 LAC 60012 apoi 24641 

 EDGE mai este gaurit (o celula 900 Mhz acopera ceva la ei, asa ca o celula fara 

EDGE reprezinta o gaurica destul de importanta)… si CB-ul este gaurit si mai 

rau : este putin activ la iesirea din Roma, apoi cam dispare, apre intermitent, si 

mai apare mai binisor pe la Aeroport… 

 

 

Uite ca am ajuns si la aeroport. Era 10H40, eu trebuia sa fiu acolo la 11H, ca avionul pleca la 13H. 

Da’ a fost o coada de neimaginat ! Cred ca nu am facut niciodata atâta coada la aeroport. Mai întâi 

pentru a lua biletele, apoi pentru controalele de securitate… horrible ! Am avut deci tot timpul de 

a monitoriza, atât la coada initiala pentru bilete, cât si în sala de asteptare. 

 

 

 Putin UMTS : 

 

 

LAC 61502         LAC 30070 

 

 

LAC 35001        LAC 50001 

Frecventa 10813, 10838 

 

 

 

 Si mai mult GSM : 

 

 

 LAC 24641 

 AFS pe 900 Mhz (ba chiar o data am prins si EFR), AHS pe 1800 Mhz… asta nu 

tot tipul, dar cam des asa a fost 

 In sala de asteptare (Gate 9), eram pe o celula fara EDGE, fara CB, si în EX 

Mode ! In avion eram pe alta (CID 39497) cu EDGE si CB. 

 

 

 

 

 LAC 30001 

 Pe 900 Mhz ai RAM-ul setat la -103 dBm, si majoritatea celulelor au un CRO de 

12 !! Ah, clientii astia în roaming, ce valorosi sunt…  

 Pe 1800 Mhz gasesti CRO-uri de 6 cu habitualul RAM -98 

 Hopping si EFR pe 900 Mhz. 

 RAR 2 

 

 



 LAC 30080 

 Pe 1800 Mhz ai CRO de 14 si RAM 103 dBm – SFH / EFR 

 Iar EGSM-ul nu era defavorizat, cu RAM 105 dBm 

 Si atentie : pe EGSM ai SFH de la 986 la 989, apoi de la 116 la 124, 

ambele cu motiv 1*1 ! Da, astia au si 9 canale PGSM ! Wow ! Dar am 

remarcat ca parca mobilul nu trece în comunicatie pe EGSM (chiar daca 

era în stand-by pe o celula EGSM), el vrea numai TCH-uri 1800. Asa ca am 

fost obligat sa BTS Testez o celula EGSM, si bine ca ma facut-o, ca uite 

ce lururi interesnate am descoperit. 

 

 Fara EDGE unde am testat eu… 

 RAR 4 

 

 

Dupa ce am terminat cu controarele, am fost la plimbare prin aeroprt, în cautarea Vodafone 

Store-ului, pentru ca vroiam sa mai iau 2 cartele valorice. Si l-am cautat ceva… mai întâi am dat 

peste magazinul TIM,apoi peste cel   … si pâna la urma am urcat la etaj si l-am gasit si pe cel 

Vodafone One. Reprezentanta adevarata (probabil ca la ei as fi gasit SIM-uri 128K). Insa erau 2 

proaste rau acolo, care habar-n-aveau engleza ! Eu le spun ca vreau sa mai cumpar 2 cartele 

valorice, le si arat cartelele mele de 10€, si alea înteleg ca vreau sa-mi reîncarc SIM-ul cu cartela 

pe care o aveam deja, si ca nu stiu sa o fac. Asa ca apeleaza ele numarul de reîncarcare (42020), 

chiar daca eu le spun de 10 ori ca în 6630 am SIM-ul Orange F… nu nu, de ce nu merge, care este 
numarul de la Relatii cu Clientii Orange F, ca sa-i sunam… proaste rau de tot !!! Pâna la urma le trag 

eu italiana o fraza ca no volia ricarcare aqui  but volio compare una alta ricarica si gata, s-au 

dezmeticit si ele ! Asa ca am mai luat de acolo 2 cartele valorice, una de 10 si una de 25€. Si pâna 

la urma am mai luat înca una, de 25€, de la o librarie de acolo… toate expira prin 2012… 

 

 

 

 

Doar câteva generalitati pentru sfârsit : HSDPA-ul exista si în Italia, pe Vodafone (erau destule 

afise prin aeroport, cu modemul USB cum este cel al Connex-ului sau cu card-ul PCMCIA), pe  

(eh, astia sunt mai avansati, ca au si DVB-H pentru TV pe mobil), si la TIM. Insa la Wind nu stiu. 

 

Iar despre Netmon, vroiam doar sa precizez ca banda joasa în 900 Mhz este utilizata de TIM, iar 

banda înalta de Vodafone (în plus, la ei nu vezi în stand-by cam deloc celule >100… ar putea si ei sa 

bage un SFH mic, nu ?). Pe Wind nu am vazut nici o celula EGSM >990 sau de 1000 (eXX)… si nici 

macar nu par sa fie rezervate pentru SFH (dar e adevarat ca nu am testat SFH-ul pe EGSM decât 

la plecare, la aeroport), as aca nu stiu ce este cu ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cred ca am cam terminat. Era ora 13H15, si avionul meu AirFrance parasea teritoriul italian. 

Insa poate ca voi reveni pe acolo, la vara, împreuna cu Dan… 


