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. Acum doua zile mi-am comandat biletele de avion pentru acest sejur de Duminica 31 octombrie 2010

toamna mai timpurie : voi ajunge joi 4 noiembrie noaptea, si voi pleca luni 15 noiembrie seara ! Asta înseamna 

exact 10 zile si jumatate de stat în Bucuresti... nu este enorm (nu cred sa mai fi stat vreodata doar 10 zile în RO) 

dar nu este nici rau (initial rezervasem doar pentru 5 zile, apoi am schimbat biletul) ! Mai ales ca este vorba de niste 

vacante sosite din senin (oficial ca sa-mi petrec ziua de nastere cu bunicii), dar abia le astept, pentru ca au trecut 

deja aproape 5 luni de când am plecat din Romania asta-vara ; chiar daca nu am mai putut veni si în toamna la 

Crâmpoia, macar pot ajunge acum la Bucuresti si monitoriza câte ceva pe acolo, fiind înca o perioada foarte buna 

(nu este înca frig, asa ca nu ai nevoie de mânusi ca iarna... se pare ca temperaturile nu vor coborâ sub 4°C noapte si 

ziua vor fi pe la 15°C)... 
 

 

Care sunt proritatile acestui mini-sejur ? Deja un Netmonitoring cât se poate de complet 

acasa, inclusiv cu TEMS-urile ! Pentru ca da, aceasta este singura noutate si evolutie a acestor 

vacante : voi veni cu câteva telefoane TEMS (un T68i, doua T610i si un R520m)... si voi 

monitoriza activ prin Bucuresti si cu ele (o sa iau la mine 6310-ul, un T610 si E71 pentru a nota 

rezultatele). Cum stau 10 zile voi lua si DSLR-ul Canon la mine (chiar daca as vrea de data asta 

sa ma axez mai mult pe Netmonitoring pur si mai putin pe pozat...) 
 

 

Am decis sa las mai multe telefoane în România, pentru 

a nu ma mai cara cu ele în fiecare an ; asa ca vor 

ramâne la mamau (fara baterii, desigur) Nokia 3310-2 / 6310i / 6510 / 7110 / 7610 

/ 8850, plus câte un TEMS (am doua din fiecare) : un T68i si un T610, si Ericsson-ul 

R520m clasic. O sa am asadar o geanta plina de telefoane, din moment ce mai iau si E71 

/ E72 / 6230 / 6310 / 6630 / 8800, doua TEMS-uri (R520m si un T610) plus 

Zapp-urile (E@sy si H150)... Per total o sa las 9 telefoane acolo, si o sa ma întorc cu 10... 

 
Anul acesta nu mai am obiective precise cum am avut iarna trecuta (vizitarea MSC-urilor si BSC-urilor, cumpararea bicicletei... dar 

atunci am si stat peste 2 saptamâni). Vreau doar sa fac un Netmonitoring cât se poate de complet acasa si pe la noi prin cartier, 

desigur si cu poze dar mai ales cu datele precise despre BTS-uri. In afara de asta nu am prea multe chestii de cumparat : un SIM 

DigiMobil RDS Prepaid, un SIM Prepaid de Internet Orange si Cosmote, modemul K4505 (HSPA+) de la Vodafone, si cam atât ! 

Nici Recharge Plan-ul nu este prea complicat, în afara de Zapp nu am mai nimic de reîncarcat... 

 

Singurele evolutii ale acestui sejur sunt deci TEMS-urile, si achizitia unui SIM RDS – asa ca teoretic ar trebui sa mai 

monitorizez si eu câte ceva pe reteaua asta (poate o sa iau K800i-ul special pentru asta, ca e mai usor de pe TEMS). Ieri am auzit 

ca si la Romtelecom exista o oferta de voce mobila (stiam deja, dar nu mai interesasem mai mult) : se da un Ubiquam U400 care 

are un meniu FTD asemanator cu cel al Zapp-ului, dar din pacate e obligatoriu sa-ti faci abonament (minim 3€ lunar, fara niciun 

minut inclus, e un mare rahat)... m-am gândit sa vad daca nu as putea sa iau unul de pe Okazii (dezactivat, dar care normal ar 

trebui totusi sa mai aiba acces la retea, asa cum se întâmpla cu H100-ul lui Mihai) dar nu ma gasit nici unul... Pacat ! 

 

Pai o sa te cam las aici, ca suntem deja duminica seara si eu plec în exact 4 zile ! Mâine e férié în plus, asa ca mai am 

practic doar marti pentru a imprima tot ce trebuie si a aranja telefoanele, miercuri trebuind deja sa-mi fac bagajele. Cum am aflat 

foarte târziu de acest sejur în RO (ideea mi-a fost propusa acum maxim o saptamâna, eu am început oarecum sa ma prepar de 

martea trecuta, iar vineri am cumparat biletul asa ca am intrat în niste preparative mai intense) nu pot spune ca totul va fi la 

punct pentru plecare, am terminat de preparat anumite chestii dar si multe altele au fost facute à la va-vite (de exemplu nu am 

facut decât câteva MAJ pe telefoane si pe iPod, în niciun caz nu aveam timp de a le reinstala "curat") ; sper ca voi avea timp sa 

termin totul pâna plec ! Asa ca ne vedem peste exact 4 zile, la 22H45 când Airbus-ul A319 al celor de la Air France îsi va pune 

rotile din spate pe solul românesc. See u soon ! XoXo 



VINERI 5 NOIEMBRIE 
And here we are again ! 

 
Am ajuns, lalala ! Suntem deja vineri seara, este aproape ora 10 dar hai sa vedem ceea ce am facut de ieri-noapte pâna 
astazi, pentru ca a fost o zi foarte lunga si plina... 
 

Ieri am aterizat pe Otopeni la 22H40 (am fost în avion cu Andreea Banica, aia cu „samba” ei, blonda...) ; fiind 
noapte din pacate nu prea am apucat sa vad mai nimic din BTS-urile instalate pe pista, am notat totusi ceva foarte 
important (îmi facusem memo pe E72 ca sa nu cumva sa uit sa verific) : atunci când esti în avion pe Orange stai pe 
W115 – 1010/13861 (Intracells 18) asa ca am rezolvat misterul plasarii site-urilor BI_381 (deci cel Triband) si 
BI_271 (cel 2G only deci) ; apoi iesi imediat catre bagaje (pe la pasapoarte treci mai degraba pe 12721 de la 
plecari si 1/23851 de pe centrala termica) si tot pe acea celula W115 stai (ca doar esti nas în nas cu NodeB-ul), 
explicatia fiind simpla : acest BTS Orange are un sector care bate în plin catre terminalul de sosiri (recuperare 
bagaje), plus un al doilea sector care pare sa acopere catre zona aceea SAI a aeroportului (zona mai „industriala”) 
si deci probabil si catre pistele de decolare/aterizare. In rest întradevar nu prea am reusit sa-i gasesc vreun LINK 
(foarte probabil este legat direct de colegul sau BI_271 situat „la un pilon distanta”) ; Connex-ul are un MW Nec 
de 0.3m (montat sus de tot) si TMA-uri bine vizibile (parca si Orange-ul cu 3G ar avea). 
 

Am luat bagajele destul de rapid, asa ca am reusit (venise si Fox sa ma astepte) sa prindem ultimul 783-ul catre 
Bucuresti (care pleca la 23H05). Eram numai noi în el, si circulatia pe DN1 a fost incredibil de fluida... ce chestie ! 
Eu ma mai uitam din când în când pe TEMS (T610) sa vad ce mai face Connex-ul, am notat ca înainte de Baneasa 
începi sa ai trase de LAC 11132 (pâna acolo fiind doar 11137), trecerea pe 11132 facând-use înainte de pasajul 
prin zona IKEA... Apoi pe la Piata Victoriei începeai sa ai trase de LAC 11142, trecerea în acest LAC efectuând-use 
pe celula 10901 exact în intersectia de la Piata Romana. 
 

Ajungem noi la Intercontinental, coborâm si ne punem la asteptat un autobuz spre casa (3 dintre cele 6 care trec 
pe acolo)... si asteptam, si asteptam... si nimic nimic, nici cea mai mica urma de vreun autobuz ceva ! Asa ca eram 
numai noi acolo în statie, asteptând în frig... si nimic, absolut nimic nu venea ; ne tot întrebam daca o-r mai circula 
masinile la ora aceea (era „abia” 23H30) asa ca pâna la urma dau drumu’ la E71 si ma duc pe site-ul RATB sa 
verific... si desigur ca traficul luase sfârsit în cel mai bun caz la 22H40 !! Asa ca am oprit imediat un taxi, si am 
ajuns în sfârsit si acasa, pe la ora 12 ! 
 

Apoi eu nu am mai facut mare lucru : am desfacut bagajul, am mâncat putin, am instalat radio-ul (Sony 
SW7600GR) pentru a putea asculta un matinal mâine de dimineata, apoi m-am culcat – er a ora 1. Am remarcat 
totusi înainte de a afce nani ca tot DCS-ul Cosmote de pe Panduri era oprit (verificat si pe 6310 si pe TEMS) asa ca 
totul, absolut totul era EGSM only (înfricosator de EGSM only, m-i s-a facut chiar frica ca o-r fi imitat Orange-ul si 
au dezactivat 2Ter-ul pe EGSM, de aia ma verificat si de pe Nokia... dar nu, doar Orange a ramas cu 2Ter-ul 
dezactivat aici pe Panduri si prin alte zone).   
 

   | EDIT 2011 |   fapt amuzant, si când am revenit în aprilie 2011, în prima noapte imediat dupa sosire DCS-ul COSMOTE 
a fost din nou oprit ! :) 

 
 

De dimineata am pus Sony-ul sa se „scoale” la 8H pe Radio 21, sa-i aud pe „Paul, Ioana & Bogdan” (actorii din reclamele 
VDF !) sa vad de ce sunt capabil în noul lor matinal lansat odata cu rebranduirea Radio – de acum 4 zile (luni)... ei bine 
nu e deloc cine stie ce, vorbesc între ei... nu stiu, Dimineata dementa era mult mai buna ! Anyway... 
 

Pe la 8H20 ma scol, dar ma intercepteaza Fox ca vrea sa mergem astazi la Raiffeisen sa-mi faca un depozit pe numele 
meu, si nu luni... pff, ce sa mai zic, îmi cam strica complet programul dar asta e ! Si asta nu e tot, pentru ca ma asteptau 
alte doua vesti proaste : mi-am uitat MP4-ul Samsung (radio-ul RDS) la Paris [ : defapt era printre haine, am dat 
peste el din întâmplare când mi-am facut bagajul la plecarea din Bucuresti], si mai ales mamau mi-a lasat Panasonic-ul 
(si Zapp-ul Z810i) la Crâmpoia ! Daca nu luam Canon-ul eram rau rau de tot în pom, dar totusi ma deranjeaza cam tare, 
ca nu vroiam deloc sa ma plimb cu ditamai pleasca de DSLR peste tot cu mine (astazi nici macar nu l-am luat). 



 
sa ca dimineata începea (destul de) prost ! Pe la 9 plecam la Raiffeisen-ul de pe 13 Septembrie, la Mlle. Raluca (ca 
Mlle. Brânza era absenta) – dar din fericire aveau o problema informatica asa ca nu am stat mai deloc (am revenit 

dupa-amieaza) si eu am luat 136 de acolo de la Mariott pâna pe Vasile Milea ; aceasi problema a 136-ului, cea ca astepti 
zeci de minute în sir pâna sa vina unul (am numarat, au trecut sase 385-uri în acel interval)... 
 

Anyway, ajuns pe Milea la sediul VDF GBC (GLOBAL BUSINESS CENTER) dar nu am mai stat sa monitorizez site-ul de la ei de 
sediu (nu mai aveam timp, aveam prea multe de facut astazi) asa ca am fost direct înauntru (unde m-am ocupat totusi 
putin de microcell-ul Dualband GSM/DCS 3086). Cum am intrat cum am fost luat în primire de un consultant, i-am 
explicat  ca vreau un K4505, el mi-a adus un K3715 (-Z, ala ZTE... brrr!) dar i-am spus ca nu nu, vreau modemul HSPA+, s-
a dus sa verifice din nou si pâna la urma a venit cu cel bun (slava Domnului îl aveau pe stoc ; acolo era si doamna care 
ma primise asta-vara când am fost la ei sa încerc sa cumpar acest modem, l-a si atentionat pe nenea asta al meu ca 
„atentie, ala e modemul de 4 milioane” !). Am luat si o cartela de 15€ si desigur si un SIM gratuit Cartela Internet (ti-l 
dau automat daca iei un modem oricum), si per total am platit cam vreo 4 milioane si putin parca, adica exact cât 
trebuia (modemul fiind 89€ pe Net). 

 
Apoi am plecat catre Grozavesti, spre Carrefour – pe jos. Pe acolo prin coborâre m-am uitat putin sa vad pe TEMS daca 
nu gasesc în lista candidatelor vreun site 4043 VDF (notasem eu sa fiu atent la asta, nu mai stiu exact de ce) si nu, nimic. 
Ajung la Orhideea (au terminat aproape pasajul acela suspendat, e mult mult mai curat acum în zona, asa da!) si m-am 
dus în Carrefour, de unde am cumparat diverse si variate (dintre care un player MP4 + FM de marca Carrefour, si doua 
cartele Zapp de 10€)... Apoi am plecat catre Bricostore pentru a achizitiona o lampa din asta cu „croset” (pensa, care se 
poate prinde de o etajera or whatever, ca aia veche portocalie nu-i mai merge întrerupatorul aparent)... si am plecat 
apoi spre casa (nu era înca ora 12). Era incredibil de cald (au fost 23°C astazi în Bucuresti !!!!) si eu eram cu paltonul gri 
super-elegant dar si mult prea gros pentru 23°... asa ca vai de mine, îmi curgea apa pe spate ! Teribil ! 
 
Am decis sa vin pe jos pâna la Eroilor, pentru ca am asitat impuissant cum a trecut un 601 prin fata mea în timp ce 
asteptam la trecerea de pietioni... Asa ca am si moniotorizat putin, site-ul VDF (4580) de pe fostul sediul PissFM ; nu este 
foarte complicat, trisectorizat clasic si cu 3G (LAC 32011 cu aceleasi CID-uri ca pe 2G), am prins toate cele 3 celule 
(thanks to the TEMS, e incredibil de practic ecranul care îti arata CID-urile candidatelor). Doar o mica chestie mai stranie 
de semnalat : toata zona Grozavesti este în LAC 11110, apoi treci în 11132 la sediul PissFM, apoi tot restul zonei catre 
Eroilor (microcell Municipal si tot restul) este în LAC 11142 ! Asa ca cineva care vine de pe Splaiul Independentei (de la 
Izvor încolo) trece pe pe 11142 pe 11132 pe la Casa Radio, apoi imediat în 11110 când se apropie de Grozavesti ! De ce 
KissFM este în LAC 11132 e destul de greu de înteles... 
 
Bun, am monitorizat rapid si microcell-ul CONNEX dedicat spitalului municipal (3079, întradevar nu mai are decât un 
singur TRX !), am fost sa-mi reîncarc un abonament RATB pe 7 zile si sa-mi iau un card METROREX de 10 calatorii, si am 
fugit repede înapoi ca sa prind un autobuz spre casa. Pe la 12 jumatate ajungeam (fleasca) acasa, si ne-am pus la masa... 
 

 
 

a 13H30 hai înapoi la treaba... adica mai întâi hai înapoi la Raiffeisen (oricum aveam si eu treaba pe acolo prin zona). 
M-am îmbracat mult mai lejer (am avut inspiratia enorma de în a-mi lua cu mine de la Paris si haina albastra de 

primavara/toamna, mult mai usoara) – si pâna la urma am petrecut mai toata dupa amieaza numai în camasa (îti dai 
seama, asta în luna noiembrie!). 
 

Bun, deci relativ rapid am terminat si cu Raiffeisen-ul, asa ca am plecat pe jos (ce sa mai astepti 136-le, ca sunt doar 
doua statii...) catre Piata Constitutiei (Bdul. Libertatii), însa pe parcurs (dupa ce ai trecut de Pusior si te îndrepti spre 
Uranus) am remarcat ca Orange statea pe un BI_454 care nu îl am în liste (o celula DCS în plus ! Era vorba de BCCH 611, 
CID 44541, CN0 si BA3, Not Barred cu RAM 109, si H579/582/611/614... deci vezi tu, cell DCS cu sector 4, tare straniu) : 
s-ar putea sa fie vorba de o antena din aia în „coada de rechin’ (trebuie sa fac o poza, e din aia lunguieata) amplasata 
chiar lânga mascatul site VDF de pe Mariott... oare, sau aberez eu complet ? Ca am remarcat acea antena complet din 
întâmplare, dar si celula asta este tare noua si ma întreb daca este doar o coincidenta... 

A 

L 



 
Nu am mai stat sa monitorizez si micro-ul Dualband Orange de la Uranus, ci am mers direct catre sediul RDS (cica ar fi cel 
mai mare lor sediu din Bucuresti, adica singurul si cu Service) : deci când ajungi în Piata Constitutiei (esti pe 13 
Septembrie, treci de Uranus si pe dreapta ai Academia Româna, apoi ai ajuns jos „în vale”) traversezi bulevardul si o iei 
spre dreapta, si vei ajunge foarte repede la sediul RDS (Bdul. Libertatii n° 10). Ceea ce gasesti acolo e sub orice critica, 
este incredibil de departe de magazinele Orange/VDF sau Cosmote, alea parca ar fi palate pe lânga magazinele RDS ! E o 
chestie din asta tipic româneasca, cu lume multa, nervosi, miros de transpiratie... poate exagerez putin, dar îti spun, e o 
alta lume fata de ceea ce esti obisnuit sa întâlnesti în shop-urile Vodafone sau Orange, parca ai fi într-o veche 
întreprindere de stat/comunista... Dupa câteva minute de asteptare ajung la casierie (de acolo sa iau cartelele, nu 
trebuie asteptat în alta parte) pentru a afla ca nu mai au SIM-uri, doar în Rahova ! Oh shit ! 
 

Imi spune aia unde e Rahova, si cum era abia vreo 14H15 am zis ca hai sa mergem repede si pâna acolo, sa-o rezolvam 
odata : continui putin pe acel bulevard în acelasi sens pâna la prima intersectie mare (piata Regina Maria) – unde dai 
peste tramvaiul 32 (care a venit imediat), îl iei 4 statii (si nu 3 asa cum am facut eu) si te va lasa exact în fata Policlinicii 
Malcoci (în cartierul Rahova). Nu mai fusesem niciodata pe acolo, asa ca am coborât prea repede, am mai mers pe jos 
întrebând, dar nu aveam cum sa gasesc altfel pentru ca aceasta casierie este la parterul unei vile situata pe o strada 
laterala, e o mare gluma (em si trecut pe lânga ea fara sa o vad, nu e nicio sigla... astia de la RDS sunt fantastici, ma 
uimesc zi de zi, nu stiu cum au fost capabili sa-si construieasca o retea 3G!). Deci ca sa recapitulez : cobori din 32 dupa 4 
statii si vei vedea pe stânga un fost sediu Romtelecom (desfintat, îti spun sa te duci la Drumul Taberei) desigur cu un site 
CDMA pe acoperis, o iei pe straduta care se face pe lateralul sediului printre blocuri, si va fi o vila mai mare pe dreapta... 
Anyway, toate astea pentru a afla pâna la urma ca nici acolo nu mai aveau SIM-uri !! Fuck you RDS, really ! Mi-au spus sa 
ma duc la Drumul Taberei (good idea !) ca acolo sigur mai sunt cartele ! 

 
Bun, plec de acolo (tot cu tramvaiul 32) dar am avut inspiratia de a nu coborâ de unde plecasem ci am mers pâna la 
terminus, la Piata Unirii (eu initial de la RDS Constitutiei vroiam sa ma duc pe jos pâna la Izvor ca sa iau M1/M3 pâna la 
Unirea, apoi M2 pâna la Piata Romana). De la Unirea am luat imediat metroul M2 pentru 2 statii pâna la Romana, asa ca 
pe la 15H15 cred ca eram deja acolo ! Am fost la Cosmote pentru a cumpara SIM-ul de Net (10€) si o cartela de 14€ 
(10+4) tot pentru el (vroaim de 12€, dar nu pot face încarcare electronica pe SIM-urile noi înca inactive), apoi o cartela 
valorica de 10€ pentru a putea pimi si SIM-ul cartela CST Bonus (de voce), plus 2 cartelute Zapp (15€ si 4€ dar vad ca aia 
de 4€ cred ca a uitat sa mi-o mai dea sau am pierdut-o eu... din pacate nu mai aveau de 10€, si prostii astia nu par sa 
ofere reîncarcare electronica pe Zapp!). Când am terminat am plecat catre Universitate, luând de la un automat stradal 
E-PIN si o carteluta Orange de 7€ (dar valabilitate slaba rau, doar pâna în februarie 2010, ce gluma !)... am trecut si pe la 
VDF pentru a lua un SIM de voce (si am remarcat ca au reorientat Kathrein-ul de pe fatada pentru a emite exact 
perpendiculat cu Bdul. Magheru, si nu stiu prea bine ce s-a întâmplat cu microcell-ul care era situata oarecum în fata – 
nu l-am mai vazut dar poate ca nu ma uitam unde trebuia)... si am ajuns pentru sfârsit si la istroricul Orange Shop 
„Dunarea” de la Universitate, de unde am cumparat un SIM de voce si unul de date (a durat ceva pâna l-a activat, 
trebuie sa puna SIM-ul într-un telefon ca sa devina activ si sa-l poata reîncarca... si la cât de fiabila este platfoma PrePay 
Orange îti dai seama ca totul nu a mers struna)... 

 
 
Et voilà, era maxim ora 4 si eu terminasem asa ca mai aveam 3 ore pentru a ajunge pe Drumul Taberei la Romtelecom + 
RDS. De la Universitate am luat troleibuzul 90 (mergea si 91) direct catre Drumul taberei (trece desigur si pe la noi)... si 
pe la 4 jumate’ eram deja acolo. Intru la RTC (multe mega-LINK-uri RFS acolo sus) si încerc sa cumpar un telefon CDMA 
UBIQUAM U400 (ca se poate activa FTD-ul pe el, cu codul UBIQUAM ##) dar fara a face vreun abonament (normal nu ai 
voie, trebuie sa iei minim abonamentul de 3€ lunar si atunci telefonul e pe la vreo 40€ parca ; eu vroiam sa-l iau „la 
liber” adica la „pret de lista”, pe la 80€ cu TVA) : madama s-a dus sa m-il aduca... dar bucuria mi-a fost de scurta durata, 
pentru ca mi-a cerut RUIM-ul ! I-am spus ca nu îl am cu mine, atunci mi-a cerut numarul de telefon al contractului (am 
pacalit-o spunând-ui ca bunicii ai un abonament de fixo-mobil RTC CDMA si le iau acest mobil „la liber” pentru a putea 
utiliza SIM-ul în el atunci când sunt plecati)... m-am facut ca nu le stiu numarul si ca stati sa-i sun... si desigur off, nu 
raspund, ce pacat...  Si la revedere, fara numar nu te lasa sa-l cumperi (cica le trebuie lor în aplicatie un numar de 
telefon CDMA, de tipul 0711xx), este perfect stupid dar asta este ! Acesta a fost primul esec (si nu des moindres) al zilei. 
 



 
Am plecat de acolo (înjurând) catre RDS, pe Strada Brasov : defapt de la RTC continui putin spre parc (spre Tip-Top) – în 
intersectia aceea mai mare si faci la stânga... mergi, mergi (de-a lungul parcului)... am utilizat GPS-ul de pe Nokia E71, a 
functionat absolut perfect, m-a dus exact unde trebuia... dar nu uita ca aici vorbim de RDS, asa ca iar era vorba de un 
butic camuflat !! Am stat, m-am rotit pe acolo, am trecut chiar de 2 ori prin fata reprezentantei fara sa o remarc ! Ori 
sunt eu complet cretin (si miop), ori astia au o grava problema de promovare ! Anyway, acolo macar aveau SIM-uri, asa 
ca le-am luat unul (valabilitate de 6+6 luni, orice valoare reîncarcata prelungeste cu aceasta perioada, numai ca mare 
problema : reîncarcarile nu se pot face decât în casieriile lor, incredibil !) si o cartela valorica de 25€. 
 
Si cam atât, se facuse ora 5 si începuse sa se însereze / sa se racoreasca putin (acum la 11 jumate’ seara sunt 15°C afara 
!), eu m-am suit într-un troleu’ 90 si am ajuns foarte repede acasa (defapt spun repede pentru ca eram ocupat cu 
postarea unui mesaj pe Sotpedia despre mezaventura de la RTC). La 5 jumate’ era complet bezna ! Am trecut putin pe la 
Carrefour pentru a cumpara 2 pack-uri de canete Coca-Cola, si terminat apoi de aranjat chestiile de pe aici. Am trecut 
dupa aceea la masa, am refacut apoi din nou toata „instalatia” de Net – ca Fox o facuse ca la Verdun, cu fire care erau 
intinse peste tot, parca era un centru de comuniactii pe noptiera, un bordel enorm... asa ca acum totul este clean, si am 
si eu semnal mai bun (de la Fon) aici în camera.  
 
 
 
 

t voilà, asta este tot. Pe la 9 jumate’ am aprins hp-ul (cu nou achizitionatul suport de ventilatie CoolerMaster 
Notepal X2, comandat pe Net de la EMAG luni si livrat prin curier miercuri, este genial), m-am dat putin pe Net... si 

m-am apucat de scris aici. Este aproape ora 12 asa ca o sa trebuie sa ma cam opresc, doar câteva idei suplimentare : 
 
 Piata Romana este în LAC 3G 32011... Per total astazi, prin zonele Milea / Grozavesti / Eroilor / 13 Septembrie / 

Piata Contitutiei / Rahova / Unirea / metrou M2 / Piata Romana & Universitate / Drumul Taberei nu am prins 
decât 2 LAC-uri 3G : 32011 si 32022. Iar pe 2G vad ca sunt mici trase si de un anumit LAC 11107... 

 
 Am testat viteza ADSL-ului, atât pe AP-ul Fon cât si direct pe 

modemul Huawei Romtelecom : ei bien rezultatul este cam 
acelasi pentru ambele, nu trece de 5Mbps (abonamentul 
autorizând oricum maxim 6Mbps) ; pe Rapidshare se 
descarca cu maxim (si stabil) 545 Ko/sec. 
 

Este asadar relativ slabut... Abia astept sa testez HSPA+ cu 
noul modem, pe cele 3 retele (defapt pe VDF o sa fiu limitat 
la 7.2Mbps, doar Cosmote îmi da voie la teoretic 21Mbps, 
iar Orange la maximul cât poate – adica 14.4Mbps) 

 
 Mâine chiar nu stiu ce o sa fac !. Pentru astazi am avut un plan extrem de precis (trimis pe mail deci accesibil 

oriunde pe E71, cu chestiile exacte pe care trebuia sa le fac, sa le cumpar sau sa fiu atent la, inclusiv 
transporturile) ! Insa pentru mâine nu am avut timp sa prepar nimic, asa ca ori ma duc undeva pe aici prin zona 
sa fac putin Netmonitoring, ori ramân acasa si încep FTD-ingul indoor, si sa termin de notat (în documentele 
dedicate) cele câteva site-uri monitorizate astazi. Nu ca mi-e lene sa ies sa Netmonitorizez, dar mi-e tare lene sa 
pozez site-urile cu Canon, iar sa se uite toti intrigati la mine, ce-o mai face si deshteptu’ asta ? 
 
 
 

OK, ce sera tout pour aujourd’hui, pa pa ! 
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SÂMBATA 6 NOIEMBRIE 
Iar au fost 23°C astazi, si soare frumos 

 
Este aproape 5 jumate, abia acum am terminat de redactat ceea ce am facut de dimineata. Bun, deci aseara m-am uitat 
la un mic Gossip Girl pâna pe la 1, apoi nani ; de dimineata scularea pe Guerilla la ora 8, lenevit înca o jumatate de ora 
gândind-uma ce sa fac astazi, si pâna la urma m-am decis – ca prea era soare frumos afara ! 
 
 

sa ca am facut un prim mic tur de Netmonitoring pe jos prin vale, prin cartierul Cotroceni. Am început cu site-ul 
CONNEX Eroii Sanitari de la intrarea în palatul Cotroceni (site-ul l-am monitorizat tranquille de pe banca de la 

academie), apoi am ajuns la Orange-ul BI_095 de pe Institutul sanitar (i-au schimbat ODU-ul, au bagat un MPR) si am 
fotografiat primul sector (cel spre Botanica/Leu), apoi am ajuns pe la Cosmote si pe la fostul sediu’ Kiss (site monitorizat 
deja de ieri). Am fotografiat si monitorizat BU081, apoi am plecat catre Spitalul Municipal unde am facut o mica 
fotografie cu microcell-ul 3080 (cu Nokia E71), m-am oprit putin pe o banca de pe o alee din fata Municipalului pentru a 
monitoriza si celalt micro Connex (3079) si ce mai îmi ramasese din sectoarele Orange de pe Institutul Sanitar... 
 
Am luat-o apoi pe o portita ascunsa mai pe lateralul spitalului, drum pe care poti ajunge în Facultatea de medicina fara 
sa te vada nimeni de la intrare (nu ca ar avea vreo importanta)... Am fotografiat microcell-ul CNX 2, celelalte 2 sectoare 
ale Orange-ului BI_095 (unul spre facultate, si unul spre spital probabil)... apoi am plecat de acolo în directia BI_675 de 
lânga NIC CENTER. Fotografiat si monitorizat cum trebuie, si mers apoi la 1053 de pe „vila din vale” unde am constatat ca 
LINK-ul a fost demontat (probabil din cauza faptului ca site-ul a fost bagat pe FO, se vede cum vin 2 fibre etichetate VDF 
pâna la el) ; acolo s-a „luat” însa unu’ de mine, adica a intrat în discutie, ca el a fost mare nu stiu ce la brigada antidrog 
pe vremea lu’ Ceasca... logoreic, coq à l’âne, ala era bun 100% de psihiatrie... bine ca pâna la urma m-a lasat în pace ca 
sa se ia de o alta persoana ! 
 
Anyway... am plecat apoi spre casa – ca se facuse 12 jumate deja. Am fost putin cu Fox pâna la Carrefour pentru a 
cumpara diverse si variate, apoi am urcat pentru a face câteva poze de pe bloc, dar va trebuie neeaparat sa ma sui acolo 
si într-o dimineata – pentru ca la ora prânzului site-urile Orange si Cosmote din fata de pe Panduri sunt complet „arse” 
(în contre-jour, nu se vede nimic) ! 
 
 
 

upa-amieaza am petrecut-o notând detaliile despre site-uri, apoi am procesat pozele (380MB deja) si acum le urc 
pe Net... merge al naibii de greu, cred ca o sa dureze peste 2 ore ! Bun, pai cam atât, acum vreau sa încep 

Netmonitoring-ul în bucatarie ; de remarcat ca astazi toata ziua am testat DCS-ul Orange decât de pe Nokia 6310, pentru 
ca este aproape imposibil de „luat” de pe TEMS – din cauza RAM-ului setat foarte jos (-48 dBm) : Nokia te lasa fara 
probleme sa intri chiar daca RxLevel-ul este pe la 60 si ceva chiar, însa Ericsson-ul asta (T610) pare sa fie extrem extrem 
de strict, daca nu esti sub -48 dBm atunci no way de a selecta celula. Pff... 
 
 
 
 
 
Inca o mica chestie despre LAC-urile 3G (thanks to Celltrack) : deci noi suntem în LAC 32022, la fel ca si 2003 EROII 

SANITARI / 019 GROZAVESTI / 3707 MARIOTT. Insa NodeB-urile 4580 INSTITUTUL DE CHIMIE / site-ul din spatele Casei Radio 
(2005 FAGARAS) / 4038 OPERA BUSINESS CENTER / si chiar si site-ul de pe „vila din vale” (053) sunt în LAC 32011 ! 
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DUMINICA 7 NOIEMBRIE 
Astazi stau acasa... si o asum ! 

 

Aseara am stat în bucatarie pâna pe la 10 jumate’ pentru a monitoriza VDF-ul, apoi am notat toate rezultatele pe Excel, si 
mi-a luat ceva timp (BA_LIST-urile mai ales). Pe la 12 m-am pus la TV sa ma uit la Adele Blanc Sec de pe Archos... deci 
culcarea pe la ora 2 ! 

 
 
De dimineata scularea la 9, si de atunci ma ocup de testul SIM-urilor de Internet prepaid. Am instalat VMCC-ul sa vad 
cum arata, dar pâna la urma tot de Mobile Partner o sa ma folosesc (am luat o versiune mai recenta – 16.x – ca cea 
veche 11.x pe care o aveam nu recunostea noul K4505). Am si unlocked K4505-ul cu DC-Unlocker, a mers instantaneu 
deci totul este OK ! Iata asadar în continuare testele de viteza. Suntem duminica (lumea o fi pe acasa, desi afara e 
frumos) si este abia 11 dimineata asa ca nu e o ora de peak traffic... 
 

 
Optiunea de 500MB / 10 zile @ maxim 7.2Mbps 
 

Testul a fost facut aici la mine în 
camera, mai întâi pe masa (exact 
aceasi viteza), apoi pe geam. Intre ele 
am prins si niste viteze pe la 6Mbps, 
deci este foarte foarte dependent de RxLevel ! Aceasta este 
valoarea maxima pentru moment, obtinuta deci pe la geam 
(deschis).  
 

Am mai încercat aici la masa (aparent pe la -75 dBm) si tot la 
7.5Mbps ajung, este foarte foarte bine ! Afara pe geam 
modemul indica un RxLevel de -69 dBm, acolo fiind facut primul 
test (7.5Mbps) ; la masa semnalul era putin mai slab, dar viteza 
ramâne buna (7.16Mbps) mai ales ca în alte încercari reusisem 
sa prind si aici pâna la 7.5Mbps ! Este deci peste limita impusa 
de Profilul assigned de retea, si peste viteza setata a optiunii 
subscrise ! Excelent ! 

 
 
 

 
 

Optiunea Internet prePay 5 : 500MB / 10 zile @ maxim 14.4Mbps / 1.46 Mbps UP  
 
O catastrofa absoluta ! Viteza 
maxima autorizata este de doar 
4Mbps, incredibil !! Si au tupeul sa ne 
spuna ca ne ofera 14.4Mbps ! 
 
Asa ca în practica vitezele sunt catastrofice : pe geam, unde 
semnalul este pe la -61 dBm (MDMA, sau masurat cu telefonul 
pe la -55 dBm) ei bine nici macar 3Mbps nu atingi, si mai ales ai 
un ping foarte mare (dublu fata de ceilalti). 
 
La masa, unde semnalul este putin de tot mai slab (modemul 
indica -73 dBm, si telefoanele vreo -60 dBm) viteza desigur 
scade si mai mult, pierde practic 1Mbps si este deci sub pragul 
de 2Mbps ! Fantastic. Si desigur nu poti decât visa la HSUPA... 



 
 

Optiunea Today & Tomorrow : 500MB / 2 zile @ maxim 21.2Mbps / 5.76 Mbps UP  
 
Da, asa da, chiar daca nici astia nu 
dau voie la HSPA+ (limiteaza la doar 
10Mbps, nu stiu ce naiba!) macar se 
misca foarte bine, aproape ca ajungi 
la cei 10Mbps teoretici ! Si marele lor avantaj este ca se 
autorizeaza si HSUPA, asa ca îi pulverizeaza în UP pe ceilalti 2. 

 
Modemul statea pe celula DCS (BCCH 525 / CID 2611), pe geam RxLevel-ul indicat de modem fiind de -53 dBm (6310-ul 
era mai degraba la -59 dBm, si varia mult, nu stiu de ce), iar aici la masa esti pe la -69 dBm (si pe MDMA si pe tel). 
 
Testele facute afara = ca laptopul scos pe geam, si tinut mai 
degraba în „picioare” / oblic pentru ca modemul sa fie orientat 
catre NodeB-uri. Important era sa fie RxLevel-ul din MDMA cât 
se poate de mare.  
 
 
 
 
 
 

Va trebui neeaprat sa mai încerc si diseara, când retelele vor fi mai încarcate ! 
 
 
 
 

h, si am mai remarcat ceva (fara nicio legatura) : Cosmoteu’ pare sa actualizeze automat ora de pe Ericssoane chiar 
si fara GPRS (cel putin asa mi-a facut pe R520) deci înseamna ca nu o fac ca ceilalti doar în momentul GPRS-ATTACH. 

Si am mai remarcat ca pe T610 este afisat COSMOTE în stand-by (cu un SIM Bouygues) iar în Net Search clasicul 
Cosmorom, asa ca îi suspectez (deja de asta-vara îmi dadusem seama pe T20e) ca broadcasteza cumva si numele retelei 
(nu am nicio idee prin ce procedeu, deci nu are oricum legatura cu GPRS-ul) dar acest nume nu este citit corect decât de 
Ericsson (pe Nokia nu se schimba nimic) ! Just saying... Hai, gata, este aproape ora 3, noi am terminat de mâncat abia 
acum, si eu o sa ma apuc de activarea SIM-ului RDS... 
 
 

 
 
 

erge foarte foarte prost Net-ul astazi 
(de dimineata deja), se deconecteza 

foarte des, sta asa cam vreun minut apoi 
revine... Problema e ca nu prea stiu daca sunt 
desincronizari (ca parca LED-ul de ADSL nu 
clipeste), nu am idee ce se întâmpla dar este 
super chiant. Sper sa nu dureze ! 
 

Iata statisticile de la Huawei-ul EchoLife 
HG520b : ei îmi dau voie la maxim 7.2Mbps 
DOWN, iar syncro-ul a fost obtinut la 
5.4Mbps : problema este ca ai un SNR margin 
de 6.8 dB si o atentuare de 33.2 dB – adica 
niste valori foarte slabe 

A 

M 



 
ste 19H, am stat pâna acum în bucatarie pentru a monitoriza Cosmote-ul (nu a fost prea simplu, e mai misto’ 
Connexu’... la astia ai mult DCS care intra cam greu, si poti uita complet de TEMS ca ala daca nu ai -87 dBm atunci 

nici vorba !). Am remarcat ca termopanurile creeaza ceva probleme în propagarea semnalului, am testat mai precis cu 2-
3 celule : cu ferestrele închise nu nici urma de semnal (TEMS pe DCS) – pe când cu ele deschise semnal bine-mersi ! 
 
 
 
In rest vroiam sa mai semnalez ca aici în bucatarie semnalul WiFi 
este destul de slabut : doar o singura linuta pe Fon, dar totusi 4/5 
liniute de la Huawei. In rest, pe 3G în bucatarie VODAFONE-ul este 
pe la -89 dBm pe masa (CID 30621 în stand-by si 30627 în timpul 
transferurilor), MDMA spune ca are -89 dBm iar viteza este de pâna 
la 6.5Mbps ! 
 
 
 
ORANGE-ul este la fel de catastrofic : pe la -95 dBm atât cât îmi indica MDMA-ul pe CID 11011 (CID care nu se schimba în 
timpul unui transfer) ei bine viteza nu trece (aproape) niciodata peste 1Mbps ! M-am dus sa încerc si la Fox în camera si 
la fel, si la mine în camera cu laptop-ul pe geam (-71 dBm) ei bine tot maxim maximorum 1.2Mbps am prins ! Fantastic !  
 
Interesant este ca am încercat si pe celula 36751 (Eroilor) care se 
prindea si ea cam prost (-91 dBm parca) si viteza a ajuns totusi pâna 
la 1Mbps, pe când pe Panduri niciodata nu ajungeai la 1Mbps... 
Anyway, este o mare gluma HSDPA-ul asta al Orange-ului ! De 
remarcat faptul ca MDMA-ul nu afiseaza decât HSDPA la rubrica 
RAT, si nu HSPA+ ca la ceilalti 2... 
 
 
 
Pe COSMOTE aici la masa în bucatarie stai pe CID 5433 (LAC 7003) la 
-87 dBm, si viteza nu mai este chiar atât de stralucita... Insa daca te 
duci la mine în camera si scoti laptop-ul pe geam ei bine ajungi din 
nou la niste viteze mai acceptabile (dar parca totusi clar mai mici 
decât la prânz) : 7.12Mbps în DOWN si 0.91 în UP... ceva mai slabut 
deci ! Connex-ul pare sa fie deci cel mai constant.  
 
 
 
 

un, este aproape 10 jumate’ si ascult Panoramicul sportiv de pe RRA ; am terminat de recopiat pe Excel datele 
monitorizate în aceasta seara pe Cosmote în bucatarie. Am si facut un mic memo (prin mail) pentru mâine : 

dimineata o sa merg în zona Grozavesti, apoi dupa-amieaza sper sa ajung si pe la Electronica / GBC… 
O sa fie ceva de treaba, dar asta e… 
 
 

 
O ultima chestie vroiam sa mai remarc : SIM-ul Cartela Internet VDF nu are decât 150 de pozitii în agenda, si mai ales 
doar 10 SMS-uri ! Bun, asta era tot ce mai aveam de spus, acum as vrea sa merg putin prin bucatarie cu TEMS-ul sa vad 
care este situatia exacta pe acolo – pentru ca am remarcat ca totusi acolo pari sa fii cel putin pe Cosmote la limita a 2 
LAC-uri : 7040 de jos de la Municipal si 7060 de aici de pe Panduri ; dar si Electronica este în 7040 (fiind „deasupra₺ 
Municipalului) si Opera e în 7060 (fiind „sub₺ Panduri) 

E 
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LUNI 8 NOIEMBRIE 
Astazi s-a cam stricat vremea... 
FTD : Grozavesti area + Vasile Milea 

 
Aseara nu am mai facut mare lucru, am notat doar câteva chestii de pe TEMS-uri : în legatura cu RAC (Routing 
Area Code, pentru GPRS - chiar daca nu este Attached) ei bine pe : 
 

 CONNEX ai RAC 6 pe LAC 11142 & 11110 
 COSMOTE ai RAC 0 pe LAC 7040 / RAC 4 pe LAC 7060 
 ORANGE ai RAC 0 pe LAC 110 / RAC 1 pe LAC 100... plus ca la Orange sunt singurii care „lucreaza” si cu RAI 

 

In ecranul 6 din TEMS vad ca functia de CALL RE-ESTABLISHMENT (RE) este autorizata pe toate retelele (1). Iar în Test 
10, Connex si Cosmote la câmpul SYSTEM_INFO_13_POSITION stau la „E” adica Extended BCCH, nu  stiu de ce sunt 
blocati în EX : Orange este N (Normal)... 
 
Apoi seara m-am uitat la un mic Bones pâna pe la 1, si nani... 
 
 

 
Dimineata scularea pe la 8 fara 10 mai întâi pe RRA, apoi pasaj automat pe KissFM si cârcotasii lor (mult mai buni decât 
matinalul de la 21, o sa încerc sa ascult în fiecare dimineata câte un mainal diferit pentru a-mi face o idee despre toate). 
Mers repede sa fac un dusulet pe cap, mâncat, si pe la 10 fara ceva plecam la drum. Urma sa înceapa un ambitios 
parcurs de Netmonitoring, cu 8 site-uri de monitorizat (6 din ele fiind Dualband), plus cele 2 micro-uri din Carrefour... 
 
 
 

m luat mai întâi metroul M1 de la Eroilor, 2 statii pâna la PETRACHE POENARU. De acolo am început Netmonitoring-ul, 
mai întâi 2053, apoi BI_0933 + BU298, apoi 4076, si terminând cu BI_0296 + 1019 + BU244. Apoi hop în Carrefour 

pentru un FTD rapid (si am vazut acum, analizând datele din Celltrack, ca CONNEX are 3G si acolo pe microcell). Apoi hai 
si la ultimul obiectiv, BI_090 ; pentru a monitoriza toate chestiile astea am stat de fiecare data pe bânci, tranquille, 
pentru ca erau al naibii de multe date de notat ; totul a fost facut pe TEMS si pe 6310, în afara de DCS-ul Orange 
monitorizat doar pe 6310 (cu TRX-uri cu tot, merge foarte foarte OK chiar daca RAM-ul este prea mic ; procedura este 
urmatoarea, intri în mod normal pe o celula GSM din acelasi LAC – nu BTS Test ci îl lasi sa stationeze normal pe Orange – 
apoi BTS Test pe celula DCS BARRED, semnalul „vine” si poti apela într-un interval de câteva secunde ; apoi iesi din BTS 
Test si îl lasi sa-si revina pe 900MHz, si reîncepi iar procedura) ca TEMS-ul T610 este mult prea restrictiv, nici nu poti visa 
la DCS cu RAM -48 dBm ! 
 
Bun, deci am plecat de acolo spre casa, pe jos, trecând prin fata Palatului Cotroceni, apoi pe la Academie Militara. 
Vremea nu a fost mai deloc geniala în aceasta dimineata : era înnorat, si rar, foarte rar mai iesea soarele din nori asa ca 
aveai câteva secunde de facut poze, ca restul erau foarte întunecate (am fost obligat sa urc ISO-ul, ca la 100 nu prea mai 
mergea.. iar la ISO 400 deja începi sa ai zgomot chiar se pe DSLR) 
 
 
 
 

a 14H30 am plecat în a doua parte a turului de FTD-ing, adica Electronica + GBC Milea + Politehnica. Vremea era si 
mai proasta, începuse vântul si se înnorase chiar sever, asa ca pe lânga sediul VDF a si început sa picure ! Am 

continuat totusi, am ajuns si pe la Politehnica unde pâna la urma m-a prins o mini ploicica care m-a obligat sa ma 
adapostesc pe acolo pâna când sa se opreasca ! Am facut si câteva poze (însa nu am mai reusit sa monitorizez si 
Cosmoteu’) dar sunt totusi foarte întunecate toate... 
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Si cam asta era tot, pe la 4 si ceva ajungeam la Carrefour-ul din fata blocului pentru a mai lua 2 cartele Zapp (10 + 4€), si 
la 4 jumate’ eram acasa. Am procesat pozele si acum le urc pe Net (dar merge greu pentru ca Netul tot continua sa cada, 
începe sa devina cam relou ! La un SNR de 6 dB nici nu ma mira, plus ca remarc ca IP-ul pare sa schimbe de fiecare data, 
pentru ca login-ul de pe Softpedia se reinitializeaza de fiecare data...) 
 
Bun Andrei, cam atât pentru moment, este 6 jumate, si într-o jumatate de ora mâncam mici :) 
Acum sa ma uit pe unde mergem mâine... 
 
 
 
 

ste 12 fix, aproape am terminat de testat SIM-urile (mai îmi ramân VDF UK si IT)... si m-a luat o durere de cap de nu 
ai idee ! Intre Mobicarte care intra fara probleme si pe Connex (pe când Orange Pro nu vrea de niciun fel) si SIM-

urile astea din Belgia si UK care o iau complet razna în functie de telefon si de tipul de retea (uite semnal, ba nu mai 
sunt, ba am pe Nokia 7110, ba nu mai am acces pe 6630...) e o catastrofa monumentala ! 
 

Pe scurt, Bouygues este de foarte departe cel mai bun (acces la toate retelele si cu 3G, inclusiv Cosmote !), probabil ca si 
Vodafone IT se va comporta la fel de bine (cel putin pe 2G le am zilnic cu mine în 6310 si TEMS si merge super-OK, 95% 
intra din prima încercare în retea... rar mai dau totusi mici rateuri pe CST dar merge la a doua încercare) 
 
 
 
BTW, mâine o sa ma vad cu Teddy, mi-a cam stricat planurile de dupa-amieaza (vroia msa merg la Puisor + Uranus). Asa 
ca de dimineata o sa merg în zona Casa Radio + Opera. OK, pai cam atunci, ma duc sa ma uit la un mic Grey’s Anatomy... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTI 9 NOIEMBRIE 
Zilele trec al naibii de repede ! 
FTD : Casa radio & Opera area 

 
De dimineata scularea la 8 pe RRA, apoi switch automat pe Buzdugan & Morar on ZU... destul de slabuti, adica nu stiu 
cum sa zic, foarte seriosi... sa vedem mâine cum sta Alarma de la ProFM... Apoi scularea la 9, mâncat, si pe la 10 ieseam 
la „treaba” cu autobuzul pâna la Eroilor, de unde am mers catre Casa Radio si site-urile din zona : Connex 2005, apoi CST 
+ RTC de pe Posta de pe strada Virgiuliu, BI_095 care urmeaza, am ajuns chiar (nu era prevazut) si la Connex-ul 4113 de 
pe strada Berzei, apoi am plecat spre Hotel Siqua si am terminat în Piata Operei. Nu a fost ceva foarte foarte lung de 
facut, pe la 1 eram deja acasa ! 
 
Am monitorizat totul cum trebuie (dar mai mult din mers, sau eventual din statiile de autobuz... cel mai confortabil de 
monitorizat fiind Opera pentru ca stai frumos în parcul Eroilor) însa pozele sunt destul de slabute pentru ca iar era cam 
înnorat (si a batut destul de tare vântul astazi). La Opera mi-a mai ramas o celula de monitorizat (nu e problema, o 
rezolv mâine de la distanta) pentru ca m-am întâlnit cu Ioana pe strada, si pâna la urma m-a însotit pâna acasa... Bun, 
deci la la 13H ajungeam la masa, am mâncat, si la 14H a venit Teddy sa ma ia la cafea...  
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Am mers la Ohideea, o cofetarie de pe acolo, unde am stat vreo 2 ore la taclale. Pe la 4 jumate’ m-a întors înapoi acasa, 
am mai stat vreo juma’ de ora la taclale cu generalu’ pâna când s-a facut noapte complet. Este frumos afara, cad toate 
frunzele din cauza vântului... pacat ca nu am facut nici cea mai mica poza „artistica” pâna acum (când sa ma mai ocup si 
de ata ?). Bun, pai cam atât, de atunci am prelucrat pozele, le-am urcat pe Net, am „cosmetizat” putin mail-ul scris live 
(pe E71 ; la mine am E71 pentru a nota rezultatele si îl las si pe Celltrack auto sa vad pe ce LAC-uri & co sta 3G-ul 
Connex, T610 TEMS, Nokia 6310 pentru tot Orange-ul DCS, si 6630 cu Digimobil) de dimineata cu masurile de 
Netmonitoring, apoi am preparat parcursul de mâine (o zi relativ încarcata : zona Puisor + Uranus + Veterinar de 
dimineata, si dupa-amieaza zona AFI Palace Cotroceni), acum o sa mergem probabil la masa (ca e 7 deja) si apoi trebuie 
sa notez datele despre SIM-uri scrise aseara si sa termin ce-mi mai ramase de facut ; mâine ar trebui neaaparat sa 
monitorizez Orange-ul din bucatarie, si mai am o multime de chestii de facut prin casa (RDS, Zapp, 3G... c’est la merde !) 
 
 
Mai, descarc acum ceva de pe Net (Rapidshare) si merge super bine astazi, este la 632Ko/sec ! Si când am urcat pozele 
nu am avut nicio problema de deconectari, cei 104MB au urcat foarte „lin” – fara deconexiuni. Sa se fi reglat problema ? 
 
 
 
 
 

un, iata în continuare rezultatele despre SIM-urile straine, notate ieri-seara. 
Desigur, nimeni nu îti da acces si pe RDS : 

 
 

  3G + DATA /  3G + DATA / 3G + DATA CONNEX Orange Cosmote 
 

Este de departe cel mai perfect ! Se trece între retele din prima (fara niciun mesaj de Network Forbidden) si 
foarte rapid, iar urcatul pe 3G functioneaza perfect pe toate retelele (inclusiv pe Cosmote, afiseaza 226.06). Apoi 
am testat stabilitatea semnalului si a apelurilor (catre FR + RO) daca la DATA setezi telefonul (Nokia 6630) pe If 
needed sau If available, si pe BoT totul a mers perfect ! Deci repet, ca si anul trecut aceste SIM-uri sunt foarte 
foarte „puternice” (cel putin în Bucuresti), ce bine ar fi daca toate SIM-urile ar functiona ca ele... 
 

 
 

  3G + DATA Orange Pro Orange
  3G + DATA  /  3G + DATA Mobicarte Orange CONNEX

 

Fucking moroons ! Mobicartu’ era în Nokia 7110, dau un Net Search si selectionez Connex-ul, ma refuzeaza prima 
oara, mai selectez înca o data... si ma lasa sa intru ! OK zic eu, probabil ca déconeaza asa ca încerc sa sun la 
#123#... si merge !!! WTF ??! Intru repede în Netmonitor sa fiu sigur ca nu a trecut cumva înapoi pe Orange, dar 
nu, statea pe Connex ! Efectuez atunci si un apel vocal, si a mers si ala fara probleme ! WTF ?! Pun SIM-ul în 6630 
si da, baiatu’ urca frumos pe 3G si continua sa mearga OK (apel, DATA available) ! 
 
Desigur, nici nu mai e nevoie sa precize ca am înnebunit saracu’ E72 pentru a încerca sa reproduc minunea si pe 
SIM-ul Orange Pro, dar cretinu’ ala nu vrea de absolut nici cel mai mic fel sa intre pe Connex ! Ale naibii de VLR-
uri ! In rest Cosmoteu’ este desigur interzis, si de RDS nici nu mai vorbesc. 
 

 
 

  3G + DATA /  3G + DATA /  + DATA CONNEX Orange Cosmote
 

Trecere usoara si rapida între retele, din prima, asta este bine. Cosmoteu’ nu are voie sa urce pe 3G (cum a 
încercat sa urce cum a fost instantaneu ejectat, si a retinut lectia pentru ca apoi ramâne cuminte pe 2G), iar de 
pe 2G se poate apela dar primesti un mesaj vocal ca „Numarul format nu este accesibil de la telefonul dvs. mobil” 
– asta indiferent de numar (FR sau RO) : ca sa mearga, trebuie sa suni cu *123*xx# ; de pe celelalte 2 retele nu ai 
aceasta „problema”. In rest se comporta per total relativ bine (pacat ca nu ai acces la Cosmote 3G), retelele 
226.06 si RDS fiind desigur interzise. 
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  3G + DATA /  3G + DATA / 3G + DATA CONNEX Orange Cosmote 
 

Unul dintre cele mai catastrofice SIM-uri ! Semnal ai cocolosh, dar nu poti face mai nimic cu el, iata situatia : 
 
- Pe Connex semnalul 3G se mentine doar daca GPRS ATTACH este setat pe If available ! Si chiar asa, nu se 

poate deloc apela de pe 3G... cel putin într-un prim timp, pentru ca dupa 1 minut am primit SMS-urile initiale 
cu tarifele de roaming, si de atunci am putut si apela – iar semnalul 3G nu mai cade daca setezi DATA pe If 
needed ! Dar când spun „apela” este doar catre RO, pentru ca catre FR nu merge 
 

- Trecerea între retele este foarte lenta. Pe Orange ai acces si la 3G, dar la fel : semnalul cade pe If needed, iar 
daca încerci sa emiti un apel semnalul cade instantaneu, apoi revine dupa aceea. Per total 3G-ul este foarte 
foarte instabil, cade singur, apoi revine, iar mai cade... asta indica faptul ca telefonul este inutilizabil, pentru 
ca este în afara retelei (mi-am trimis un SMS si desigur ca nu am primit nimic) 

 

Dar cel mai rau este ca semnalul este la fel de instabil si pe 2G : semnalul cade daca DATA este pe If needed 
!! Apelurile sunt oricum imposibile, apoi a devenit imposibil de intrat în retea daca erai pe If needed, doar 
daca esti pe If available ai acces la retea ! Ca, c’est le pompon ! Oricum înca o data nu prea conteaza, pentru 
ca oricum nu poti apela de niciun fel 
 

- Pe Cosmote se intra relativ usor, dar nu se poate deloc apela (nici FR nici RO), ai un meaj vocal care te 
anunta ca numarul nu poate fi apelat de la telefonul dvs (atât pe 2G cât si pe 3G). Insa semnalul 3G este 
stabil (urca singur, dar nu poti intra direct pe 226.06, trebuie sa intri tu manual mai întâi pe 2G apoi sa îl lasi 
sa urce el singur) si e important ca a urcat din prima si fara probleme 

 
Asa ca per total situatia este destul de catastrofica ! Am încercat si pe 6310i ca sa fiu sigur de rezultate... si a 
devenit chiar comic : a durat vreo 5 minute (!!!) ca sa intre initial în retea (l-am lasat sa-si „faca treaba” 
singur), pe Connex, iar apelurile erau posibile (dar tot numai catre RO). Orange este însa 100% Forbidden (si 
nu am mai stat sa modific parametrii GPRS-ului ca nu are niciun rost, oricum nu te poti baza pe un SIM care-
ti face astfel de fite), iar pe Cosmote vad ca intra usor... 
 

 
 
 
 

 
  3G + DATA /  3G + DATA Orange Cosmote

 

Saracu’ sta un an pâna sa intre în retea, e foarte foarte lent (cel putin initial, prima data când îi dai drumu’). El 
intra singur pe Orange, pentru ca pe Cosmote ai ceva probleme : se intra greoi, mi-a dat de mai multe ori în mod 
repetat Forbidden, însa pâna la urma urca fara probleme si pe 3G, iar apelurile catre RO si FR functioneaza OK (nu 
ai treaba cu If needed & co...) si este interesant ca ai acces direct si la reteaua 226.06 ! Din pacate accesul la 
Connex este 100% interzis (testat si pe Nokia 7110), asta-iarna îmi amintesc ca se intra foarte foarte greu pe CNX 
(lent) – dar totusi se putea intra ! 

 
 
 
 

  3G + DATA /  + DATA /  CONNEX Orange Cosmote
 

Exact aceasi situatie ca si anul trecut. Pe partea 2G aceste SIM-uri sunt extrem de fiabile, eu cu ele 
Netmonitorizez zilnic (în Nokia 6310 si T610 TEMS) atunci când ies prin oras ! Pe Connex totul merge fara 
probleme, apeluri OK pe ambele retele 2G/3G, datele la fel. Pe Orange merge OK pe 2G (selectie din prima a 
retelei, se intra foarte usor) însa telefonul nu urca pe 3G ci mascheaza „discret” faptul ca reteaua are 3G (nu se 
comporta ca si cu celelalte SIM-uri, care dupa o urcare esuata catre 3G sunt ejectate din retea, apoi revin pe 2G 
si în urmatorul Net Search indica reteaua ca ne-având 3G ; nu, cu acest SIM telefonul nu urca deloc pe 3G, însa la 
urmatorul Net Search îti arata reteaua ca fiind fara 3G). 
 

Singurele micute rateuri mai pot aparea pe Cosmote, care (foarte) rar îti mai da câte un Forbidden (vad asta pe 
6310) dar sistematic se intra fara probleme la a doua încercare. Nu ai acces la date, si nu se urca pe 3G (dar 
desigur nu mascheaza reteaua 226.06), si nici manual pe 226.06 nu se poate accesa. Deci per total, SIM ca 
întotdeauna foarte bun pentu partea 2G, si slabut pe partea 3G. 



 
  3G + DATA / + DATA Orange Cosmote 

 

Marea lui problema este ca nu îti da deloc acces pe Connex (testat si de pe 7110) ! In rest pe Cosmote este 
ejectat instantaneu când vrea sa urce pe 3G (iar accesul la 226.06 este interzis) însa macar apelurile (FR/RO) 
merg OK, si nu exista probleme cu If needed si If available... 
 

Pe Orange este mai complicat : se urca fara probleme pe 3G, ai acces la date... dar este absolut imposibil de 
apelat (atât catre RO cât si în FR) : apare un mesaj ca restrictiile sunt active, si întradevar când verifici în meniu 
vezi ca nu poti emite apeluri, aparent doar sa primesti ! Naspa nene ! 

 
 
 
 

  3G + DATA /  3G /  CONNEX Orange Cosmote
 

Mr. Jeykill & Mr Hyde ! Extrem de instabil, iata si de ce : 
 

Testat mai întâi pe 7110, si singur se tot chinuie sa intre pe Orange (SDCC de înnebuneste) dar fara succes, 
asa ca pâna la urma se refugieaza pe CST. Apoi testat în 6630 si acolo a stat foarte mult ca sa intre în retea, 
acolo se tot SDCC-uia pe CST si nimic, nu putea sa intre : per total pe Nokia 6630 a durat peste 5 minute (!!) 
pâna când sa intre singur în retea – pe Orange 2G – apoi imediat a urcat pe 3G ! 
 

- Pe Nokia 7110, acces pe Cosmote OK, apel OK (RO, si FR dar cam lent). Insa Orange si Connex sunt complet 
interzise !! Pe Connex e Forbidden din start asa ca merge repede, însa pe Orange sta foarte mult în faza de 
selectie dar apoi accesul este interzis 100% ! 

 

- Pe Nokia 6630, miracol ! Acces si pe Orange – cu 3G în plus (dar fara DATA), iar apelurile catre FR si RO 
funtioneaza bine-mersi. Ba chiar mai mult, aparent ar merge si Connex-ul cu 3G... însa semnalul cade mai tot 
timpul (nu are treaba cu If needed) de te ia durerea de cap, si desigur nici vorba de a putea apela. Iar 
Cosmoteu’ merge foarte greu, semnalul 2G mai cade, apelurile catre FR sunt foarte lente sau chiar mai si 
esueaza ; fara DATA, si ejectat instataneu de pe 3G (si mai tare, îti mascheaza si reteaua 226.06, e prima oara 
când vad asta) ! 

 
 

 
  3G + DATA /  /  CONNEX Orange Cosmote

Oficial (info de la relatii cu clientii) nu ai acces decât la Vodafone. Intradevar SIM-urile intra singure pe VDF, cu 3G 
+ date, apelurile merg desigur OK, totul este „OK”. Insa supriza e ca te lasa sa intri si pe Orange si pe Cosmote ! 
Pe Orange selectia este foarte lunga (pe TEMS parca era mai rapid), îti da Forbidden, încerci din nou si se tot 
SDCC-uieste în mod repetat dar nimic... si pâna la urma cam dupa 1 min 30 reuseste sa intre în retea ; apelurile 
sunt OK, însa nu ai acces nici la DATA si nici la 3G (nu mascheaza semnul de 3G în Net Search). La o încercare 
ulterioara a intrat mult însa mai rapid în retea... 
 

Pe Cosmote este cam la fel : mult SDCC dar degeaba, este foarte lent, îti da Forbidden în mod repetat – de 5 sau 
6 ori (!!!) – apoi pâna la urma te lasa sa intri ! Urca foarte foarte repede pe 3G dar este ejectat instantaneu 
(selectie manuala a 226.06 imposibila), însa macar apelurile de pe 2G merg OK. 

 
 
 
 

Per total nu sunt foarte multumit de comportamanetul SIM-urilor. Ca si anul trecut, Bouygues-ul merge într-un mod 
absolut ireprosabil (foarte util mai ales pe 3G) ; pe 2G si SIM-ul VDF IT a ramas o referinta, însa pe partea 3G nu prea 
poti conta pe el (îti da acces doar la VDF). Din SIM-urile din Belgia, cel mai bun a ramas Mobistar-ul (pacat ca nu îti da 
acces la Cosmote 3G), cel mai catatrofic (da’ rau de tot, nu era deloc asa, pâna acum mergea echivalent ca 
Mobistaru’, ba chiar îmi servea de backup daca aveam probleme cu verzii) a devenit SIM-ul Proximus, iar Base-ul a 
ramas oarecum la acelasi nivel (asta iarna intra foarte greu pe CNX, acum nu mai intra deloc) ! Din pacate nici SIM-
urile din anglia nu sunt mai deloc de soi : T-Mobile nu îti da acces pe CNX deci e ca naiba, iar O2-ul si VDF sunt foarte 
instabile, adica nu poti conta pe ele dpdv fiabilitate. Si nu mai spun de cazul Orange F, care ma enerveaza foarte tare, 
adica cum naiba sa nu am acces la Connex de pe Orange Pro dar sa am de pe Mobicarte, chiar asa mah cretinilor ?! 

 



 
un, pai cam atât. Este abia ora 10 însa e prea târziu pentru a ma apuca de a monitoriza Orange-ul. Se vedem ce mai 
fac acum... probabil putina lectura, mai aprind câteva telefoane, si eventual ma uit la un mic filmulet. Mâine este o 

zi grea, dar daca o reusesc cum trebuie va pune capat oarecum Netmonitoring-ului din zona... si va mai ramâne doar 
Kogalniceanu & Izvor area, restul (Piata Romana si mai stiu eu ce) fiind doar bonus ! Oricum una din zile o sa trebuie sa 
stau si acasa pentru a ma ocupa de SIM-uri (reîncarcari si verificari servicii) si deci sa fac si FTD-ingul Orange, poate fac 
asta joi – apoi vineri sa rezolv Kogalniceanu & co, si sâmbata sa merg pe la Universitate. Asa ca mâine e chiar important 
sa fac tot ce mi-am propus ; în plus se pare ca vor fi ceva mai putini nori, si mai ales pare sa fie ziua ce mai calda a 
saptamânii : 25°C !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERCURI 10 NOIEMBRIE 
26°C, cred ca s-a batut orice record ! 
FTD : 13 Septembrie + AFI (Razoare) 

 
Este deja trecut de 9 seara, fira-r sa fie ! Eu sunt cam obosit (m-i se închid ochii, ca astazi am facut multa „treaba”). Aseara nu am 
mai facut mare lucru, m-am jucat putin cu radio-ul (sunt chestii tare stranii, pe 78.8MHz prind Radio 21, pe 76.9 Bucuresti FM, pe 
80.5 Romantic si pe 85.3 Europa FM, iar pe 87.8 am ZU mixat cu Realitatea... nu stiu cum se explica astea) ! Apoi am mai stat putin 
ca sa ma uit la un mic episod tare bun de Dexter, si pe la 1 fara ceva ma culcam... 
 
 
 
 

e dimineata desteptare cu Alarma de la ProFM (bof bof, nimic special), scularea la 9, dusulet mic (bine ca facui, ca 
de astazi timp de 2 zile nu mai avem nici apa calda nici caldura), mâncat, si pe la 10 plecam catre Mariott – cu 136. 

Am monitorizat si pozat pe acolo, apoi am luat-o spre Uranus unde m-am ocupat cum trebuie de micro-ul Orange si mai 
ales de macro-ul Connex (nu cred sa-l mai fi monitorizat vreodata), am revenit dupa aceea înapoi catre Mariott si am 
coborât spre Facultatea de medicina veterinara, si... 
 
... surpriza, remarc imediat o antena pe o cladire rezidentiala la dreapta Hotelului Ibis ! WTF ! Ma duc sa investighez 
zona, vad ca LINK-ul este echipat cu un ODU Alcatel (deci obligatoriu nu e VDF)... si pana la urma îmi dau seama ca este 
ceva monosectorizat... dupa mai multe analize (si acum seara) am auns la concluzia ca asta este noul ORANGE BI_454 
(care este Dual, smecheru’ de el... dar e adevarat ca nu prea am idee de ce se prinde celula 900 asa de prost – probabil 
ceva indoor, DCS-ul se prinde mult mai bine), echipat aparent cu un MBO1 si cu un Jaybeam foarte rar întâlnit... 

 
Bun, termin cu zona aceea si o iau spre casa, trecând prin parcarea de la Mariott ca sa verific daca Orange-ul chiar îsi 
contruieste un  BI_611 pe nocturna Stadionului, si nu, nici vorba (înca ??) de asa ceva ! Ajung pe Panduri si monitorizez 
si site-ul Connex + RDS de acolo (situ’ asta RDS ne acopera pe noi acasa), si pe la 1 ajung înapoi acasa. Vremea era 
incredibil de frumoasa, un soare fara nici cea mai mica urma de nori, si cald, foarte cald – 26°C oficial, iar captorul meu 
de temperatura arata (la soare ) 30.6°C !! Fantastic. 
 
 

B 
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a 2 îeseam din nou în oras, pentru partea a doua a „misiunii” de astazi : zona AFI Palace Cotroceni ! Stiam deja ca 
unul din site-urile din fata mall-ului fusese mutat (primisem niste poze cu un nou site camuflat) asa ca presupuneam 

ca este vorba de CNX (ca la ei nu mai exista 4040 ci a devenit acum 4000)... dar nu, este al Orange-ului, care au fost deci 
si ei obligati sa se mute din „vechea” (nu aveau nici macar 2 ani acolo) locatie ; si Connex a fost zburat din „vechea” 
locatie si au fost obligati sa-si monteze un pilon provizoriu undeva într-o curte (de remarcat ca nu mergea deloc 
1800MHz-ul când am fost eu pe acolo, chiar daca antenele erau bransate si pe DCS). 

 
De acolo am plecat catre apropiata zona Marcu, unde m-am pomenit iar cu un nou site Orange (BI_411, era prevazut 
deja din lista asta cea mai recenta de site-uri – fara sa aiba indicativul T0...) instalat chiar lânga mai vechile BTS-uri 
Cosmote si RDS. Asa ca hai sa-l monitorizam si pe ala, sa-l pozam, sa ne ocupam si de VDF-ul din spate... apoi ajung 
repede si la vechiul Zapp de pe strada Sibiu, dar remarc în departare un site care parea sa fie ceva mai nout (da, este 
oarecum) : Orange BI_576 FAVORIT (dar nu l-am monitorizat ca iesea din zona de Netmonitoring stabilita pentru astazi, 
ajunsesem deja pe Drumul Taberei)... si când sa ma întorc remarc iar un site care parea nou si cum credeam ca este 
Orange am zis ca hai si pâna acolo, dar defapt era VDF 3379 (foarte aproape de Zapp Sibiu) asa ca l-am pozat si 
monitorizat si pe el, de acolo dintr-un parculet, zona accea fiind foarte misto’... 
 

Chiar mi-a placut în dupa-amieaza asta, nu mai eram contra cronometru (dimineata esti putin mai atent la timp, stii ca 
mai ai multe de facut asa ca te grabesti ca sa poti termina totul) si profiti mai bine de timp, plus ca si lumina parca este 
infinit mai buna seara pentru poze (apusul soarelui)... 

 
Anyway, upa ce am terminat pe acolo m-am suit repede (pâna sa nu apuna de tot soarele) într-un tramvai 25 si hop 
pâna pe strada Progresul – pentru a putea fotografia si „din spate” site-ul Connex de pe PANDURI (2028)... 
 

Et voilà, ce fut tout ! Era 4 jumate si ma întorceam spre casa, începea încet încet sa se însereze ; am trecut pe la un 
chiosc sa mai iau o cartela VDF de 10€, si pe la Carrefour sa cumpar 3 Zapp-uri de 4€... plus o Fanta ca nu mai puteam de 
sete ! Pe la 5 eram acasa, si m-am apucat imediat de lucru : clasat si procestat pozele (500MB), urcat totul pe Net (nici 
acum la 9 jumate’ nu este gata, merge încet dar stabil, nu mai am probleme cu deconexiunile, chiar daca SNR-ul tot la 
6dB a ramas), cosmetizat si completat putin mail-urile cu datele de FTD-ing de astazi, apoi mâncat, si postat pe 
Softpedia câteva poze si comentarii. 
 
 
 
 
 

t voilà, c’est tout, este 21H40 si sunt cam mort ! Ma mai dau putin pe Net (vrea sa descarc câteva piese auzite la 
Guerilla) apoi nu stiu ce voi mai face, stiu doar ca diseara o sa ma uit la un film (Scott Pilgrim vs. the world). Mâine 

nu ies nicaieri, ma voi ocupa de SIM-uri si de monitorizat Orange-ul ; vineri neaaparat Kogalniceanu + în mod normal 
Izvor + Natiunile Unite, si sâmbata poate ceva Piata Romana... 
 
 
 
 
 
 
Bun, este 11 si putin, si pâna la urma am terminat de scris planul (mail-urile) pentru dimineata si dupa-amieaza de 
vineri. S-ar putea sa fie (mult) prea ambitios, sunt cam prea multe site-uri de monitorizat... cred ca am fost putin cam 
lacom. Anyway, vom vedea cum va merge... pâna una alta mâine pauza, o sa fie bine ! Hai, gata, vorbim mâine. La film 
cu mine ! 
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JOI 11 NOIEMBRIE 
Am stat acasa 

 
Aseara m-am uita deci la Scott Pilgrim vs. the world, a fost chiar OK ! Culcarea pe la 1 jumate’, scularea la 7H45 pe Radio 
Guerilla (destul de slabut matinalul, însa eu oricum eram atât de obosit încât asteptam doar sa treaca odata radioul în 
Sleep dupa o ora ca sa pot adormi la loc)... anyway, pâna la urma m-am sculat pe la 9 si m-am apucat de gestionarea 
SIM-urile : reîncarca-le, activeaza ce mai era de activat (videocall-ul pe CST, Vox-ul pe SIM-urile CNX ca am impresia ca 
de fiecare data se dezactiveaza când plec în roaming – WTF ?), reîncarcare & transfer credit între Zapp-uri (nu poti 
transfera decât 15€ pe zi, asta stiam, dar de maxim 5 ori – la a sasea oara refuza... asta nu stiam) ! 
 
 
Acum este aproape ora 3. Mamau s-a apucat sa faca gogosi, afara nu a fost deloc o vreme frumoasa pentru poze (foarte 
înnorat, abia acum mai vezi câteva raze timide de soare printre nori) asa ca bine ca am stat acasa ! O sa încep acum sa 
monitorizez Orange-ul, asa ca te las aici pentru moment... 
 
 
 
 
 

eri am monitorizat deci Orange-ul în bucatarie, mult... si pentru ca o mare parte din timp am stat cu mamau asa ca am 
mai discutat... apoi pe la 9 am mers sa ma uit si eu la meci (era Steaua – Rapid, ca sa mai râd si eu de Fox... dar pâna la 

urma tot Steaua a câstigat), si am stat la ambele reprize în plus. Pe la 11 m-am apucat de recopiat rezultatele (nici macar 
nu am terminat partea 2G) si pe la 12 m-am uitat si eu în pat la un mic episod de Gossip Girl. Culcarea iar pe la 1 deci... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VINERI 12 NOIEMBRIE 
Se apropie sfârsitul 
FTD : Izvor/Constitutiei  + Kogalniceanu 

 
Trezirea la 8 pe KissFM, scularea la 9, mic dusulet pe cap (apa calda era oprita de 2 zile însa a revenit din fericire astazi), 
mâncat, si hai cu Fox pâna la Raiffeisen (chiar daca eu initial vroiam sa merg mai întâi în zona Kogalniceanu, apoi dupa-
amieaza în zona Pietii Contitutiei... mi-am schimbat traseul). Am fost pe la Mlle. Brânza (so so nice, as usual) si am 
rezolvat tot ce aveam de facut pe acolo, apoi am luat un 385 din fata Mariott-ului si am mers 2 statii pâna în zona 
Natiunilor Unite. Am monitorizat Connex-ul de acolo (da’ din pacate am uitat de un microcell Orange), apoi am mers pe 
Bulevardul Unirii pentru a vedea micro-urile Connex, m-am întors în Piata Constitutiei si am plecat catre Splaiul 
Independentei (Brezoianu) pentru a monitoriza si cele 2 site-uri Dualband CNX si Orange din zona, plus cele 2 micro-uri... 
a fost ceva de lucru ! 

I 



 
... Si am terminat în zona Izvor, unde am dat peste 2 chestii noi : un micro Orange (BI_422) si un nou micro Cosmote 
(BU856) lânga iesirea din metrou. Asa ca am stat si pe acolo ceva ca sa vad ce si cum, ca m-au luat complet prin 
surprindere chestiile astea ! Trecuse de 1 jumate’, si tot ezitam daca sa ma întorc acasa sa manânc, sau sa merg direct 
spre Kogalniceanu... pâna la urma am coborât în metrou pentru a monitoriza celula Connex si m-am decis a merg repede 
pâna acasa, si sa plec imediat dupa aceea înapoi. Asa ca am luat metroul o statie (monitorizând Orange-ul, am remarcat 
ca în Izvor BTS-ul traficoteaza numai în TFR!), la Eroilor mi-am refacut un abonament de o saptamâna la RATB, însa cum 
nu venea niciun autobuz am luat-o spre casa pe jos... Am mers repede, si am ajuns fleasca pe la ora 2 (era si cald 
asatazi). L-am gasit pe Fox cu adimnistratoru’ taind cu flexu’ grilajul de la intrare... sa vez fum ! 
 
 
 

m mâncat foarte repede, asa ca la 3 fara un sfert eram deja înapoi la Kogalniceanu, fresh & ready for 
Netmonitoring! M-am pus acolo într-un parculet de copii de la poalele site-ului CNX 055 si am monitorizat ambele 

BTS-uri (Connex si Dialog BI_097), ambele fiind Dualband... apoi am plecat spre Cosmote-ul BU299 situat pe o strada 
paralela dar nu m-am ocupat mai deloc de el (doar o poza doua, si FTD-ul minim sindical : BCCH, CRO & RAM de pe DCS). 
 
Am ajuns si în piata Kogalniceanu unde am dat peste micro-ul CNX de acolo din statia de troleu’, apoi am luat-o spre 
Cismigiu, am monitorizat si al doilea microcell CNX (de la intrarea în parc), si am continuat pe bdul. Regina Elizabeta 
pâna pe dupa McDo pentru ca mai erau 2 micro-uri acolo (3038 pe un stâlp dar a fost cam nasol ca totul era în lucru asa 
ca nu i-am facut decât o poza cu E71-ul, si Orange BI_883 pe o fatada : astea sunt deci pe trotuarul din stânga, dupa ce 
ai trecut de strada Brezioanu, vei vedea imediat RBS-ul CNX care are pe o fatada un dulap electric cu sigla Mobifon, si 
foarte aproape de el este si micro-ul Orange... chiar daca pe ala recunosc ca am avut sansa ca l-am gasit asa repede) 
 
Apoi m-am întors putin si am luat-o pe strada Ion Brezoianu : când ajungi în prima piateta dai peste micro-ul BI_882 iar 
de la el pleaca si strada Matei Millo (care duce la Palatul Telefoanelor) unde ai si istoricul site macro CNX 036 ; apoi am 
continuat pe Brezoianu si am ajuns si la al doilea micro Orange din zona, BI_928... undeva pe lânga sediul APANOVA (este 
în urmatoarea piateta catre Nord). Zona este asadar acoperita de Orange mai ales de stratul microcelular, pe când la 
Connex totul pare sa fie luat în primire de site-ul macro 036. 
 
Si asta a fost tot, terminasem de monitorizat si aceasta a doua zona cum nici nu ma asteptam de bine... si începuse deja 
sa se însereze (nu era nici macar 16H30) ! Asa ca am revenit încet încet spre casa, iesind pe la Izvor am mers pe lânga 
Dâmbovita pâna la Opera (unde am vazut un fel de repeater probabil la iesirea din parking, nu mi-am dat seama al cui o 
fi)... era 16H40 si era aproape noapte, ce mai ! Am luat-o pe stradutelele acelea mici pe lânga Biserica si am ajuns lânga 
Municipal, am urcat pe bulevardul Eroilor... si pe la 5 ajungeam acasa, unde m-a luat în primire Generalu’, asa ca am mai 
stat la taclale cu el... era ora 5, si afara era complet bezna. Mda, ce sa faci, asta e, se apropie iarna... 

 
 

-am apucat dupa aceea imediat de clasarea, prelucrarea si urcarea pozelor pe Net ; acum am terminat de mâncat 
si am terminat de scris si aici. O sa postez un mic mesaj pe Softpedia, apoi trebuie sa termin de recopiat pe Excel 

celulele Orange monitorizate ieri, sa ajustez câteva chestii despre SIM-uri (am reîncarcat astazi CNX2 de pe Kamarad 
prin MyBanking ca sa vad daca merge, si a functionat fara probleme), si mai ales trebuie sa prepar si parcursul de mâine 
– zona Pietei Romane ; mâine nu o sa ies decât dimineata (si evetual sa revin pe la 14-15H, nu mai ies clar si dupa-
amieaza). Hai, pa, mai am o groaza de lucruri de facut, si e deja ora 8 jumate !  
 
 

 
Gata, este 10 jumate’ si am terminat tot ce aveam de facut pe seara asta ! M-i se închid ochii, nu mai pot ! O sa ma 
opresc aici, am pus la descarcat (stabil la 632Ko/sec de pe Rapidshare) un mic filmulet (The Sorcerer Apprentice) asa ca 
ma voi uita la asta peste maxim 30 de minute, ca nu mai pot face altceva legat de GSM ! Hai, pa, vorbim mâine, dupa 
ultima mare etapa de Netmonitoring Bucurestean... defapt mâine este doar pur bonus... 

A 

M 



SÂMBATA 13 NOIEMBRIE 
Implinesc 24 de ani. Si miroase a sfârsit... 
FTD : Universitate / Piata Romana 

 
 
Trezirea pe Guerilla la 8, dar m-am sculat sa-l închid si sa-l reprogramez la 8H45, iar la 8H45 m-am sculat sa-l închid de 
tot – ca sa mai pot dormi putin (ca aseara filmu’ s-a terminat la doua noaptea). Pe la 9H20 m-am sculat totusi, ca aveam 
o zi destul de lunga astazi, am mers la masa, si pe la 10 si ceva plecam la drum. Am luat primul troleu care mi-a iesit în 
cale, si m-am oprit la Universitate unde am început Netmonitoring-ul. 
 
 
Nu o sa mai intru în detalii aici, am mers spre Piata Romana, apoi de acolo m-am întors catre Universitate, am încercuit 
Teatrul National (TNB pour les intimes), m-am oprit în parculetul din fata teatrului pentru a monitoriza site-urile macro 
de acolo, apoi am gasit un WC jos în pasajul de la Universitate (acolo unde intri la metrou) asa ca m-am „usurat” si eram 
gata sa-mi continui parcurusul, chiar daca era deja 13H30... 
 
Am mers putin la micro-urile de pe Strada Academiei (BNR) – chiar daca nu era o etapa prevazuta, apoi am coborât pe la 
Domnita Anastasia (Ion Brezioanu) ca mai aveam 2 micro-uri si pe acolo, si am terminat umplând gaurile (uitarile) lasate 
ieri : am mers sa caut un micro Orange în pasajul Aurora (pe la Kogalniceanu, prin zona BU299) dar nu am gasit nimic, 
apoi am revenit spre Izvor pentru a vedea daca gasesc ceva DCS în comunicatie pe noul BI_422 dar tot nimic, asa ca am 
plecat catre Natiunile Unite unde lânga site-ul CNX este si un microcell Dialog... et voilà, era 3 jumate’ si începeam sa ma 
înnapoiez spre casa. Am luat 385-ul din fata IBIS-ului ca sa ma duca pâna la Tiriac, unde am mers putin de tot spre TATI 

BUSINESS CENTER dar nu am gasit nimic special acolo (cautam ceva Orange, probabil e pe undeva prin parking)... 
 
 
Asa ca pe la 4 ajungeam din nou acasa, unde am mâncat (ca da, astazi nu am mai venit la prânz, asa ca nu am mâncat 
nimic) o tona de fursecuri, tare bune, în timp ce clasam pozele... Asta este tot, acum este aproape ora 9, am mâncat, am 
terminat de urcat pozele pe Net, am postat câteva idei pe forum, tocmai am vorbit cu Billy pe Skype, si acum sunt 
„liber”. Sa vedem ce facem, as vrea sa vad putin cum sta Zapp-ul, si poate si RDS-ul... vorbim mai încolo, sau mâine. 

 
 
 

Si, BTW, la multi ani Andrei !  
 
 
 

 

 
 
 

DUMINICA 14 NOIEMBRIE 
It’s pratically over 
FTD : palatul Cotroceni 

 

 
Este 6 jumate’ seara, asa ca din pacate a trecut si ziua de astazi. :( Aseara am mai lucrat putin : am monitorizat Zapp-ul, putin RDS-ul 
(l-am terminat astazi), apoi am mai vânat câteva celule în bucatarie (am dat un Reverse pe 6310 si am notat tot ce vedem, apoi am 
încercat sa BTS Testez celulele care mai îmi lipseau – pentru ca pâna ieri pentru a nota celulele din Excel m-am bazat doar pe BCCH-
urile deja prinse în trecut). Pe la 12 m-am oprit, m-am uitat în pat la un mic episod de Desperate, apoi nani pe la ora 1. 



 
De dimineata scularea tranquille – fara radio – pe la 9 jumate’. Am recopiat pe Excel rezultatele de ieri-seara în timp ce 
mâncam, apoi mi-a cerut Fox sa merg cu el sa luam apa (eu initial nu vroiam deloc sa ies pe afara astazi, dar pâna la 
urma bine ca am iesit) asa ca hai pâna la Carrefour, de 2 ori chiar... si apoi am zis ca daca tot sunt îmbracat hai sa me duc 
pâna în zona Gradinii botanice pentru a face câteva poze acolo / a vedea ce ID are mai noul site RDS de acolo / a 
monitoriza si celulele de pe Palatul Cotroceni (cel mai bine le prinzi sus la Leu). 
 
 

sa ca am plecat la drum, pe jos pe la academie pâna la intrarea în botanica, apoi am urcat spre Electronica 
monitorizând : Connex-ul este monosectorizat, Orange-ul este bi. Am mers pâna sus de tot pentru a ma opri într-o 

statie de autobuz ca sa pot verifica singur ca nu mai sunt si alte celule emise de acolo, am facut câteva poze cu 
Electronica (era soare frumos, dar nu aveam la mine decât obiectivul „scurt”) si cu microcell-ul de la Leu, iar când am 
terminat am coborât înapoi spre Botanica. 
 
Gag-ul a fost ca intrarea în gradina se plateste (5 RON) si eu nu luasem portofelul la mine (e chiar prima zi când plec fara 
el, ca am zis ca ce-mi trebuie mie portofel duminica). Shiiiiit, era 11 jumate’ deja, si eram obligat sa ma trec iar pe acasa ! 
O sun pe mamau sa ma plâng, si-mi spune ca Fox e prin piata de la Academie (au facut un fel de piata cu specialitati aici 
jos la Academie, e la lume de ne se poate, a venit si Realitatea sa filmeze ieri), asa ca fug repede pâna acolo sa-l gasesc – 
dar când am vazut câta lume era nici nu te puteai gândi sa gasesti pe cineva aoclo... Asa ca am plecat résigné spre casa, 
si tocmai atunci am dat peste Fox care venea catre piata ! Ce sansa ! Mi-a dat banii, i-am lasat haina (ca er chiar prea 
cald astazi, transpirasem sever) si am plecat înapoi catre gradina Botanica... 
 
... unde pâna la urma sa stii ca nu e deloc mare lucru, fata de Jardin des Plantes pare o gluma... nu ca este urât, dar 
parca e abandonata (bine, e si toamna acum)... nu am gasit decât un loc unde sa fac o poza, si nici aia nu e una artistica, 
ca este cu sediul fostul sediu KissFM (CNX 4580)... ;) 
 
 
 
 

e la 1 si ceva ma întorceam acasa, am mâncat pe la doua, apoi m-am ocupat putin de poze, de cateva alte chestii pe 
PC, si pâna la urma am început sa monitorizez si ceea ce mai aveam de vazut : cum se prind celulele istorice (si cele 

mai importante în general) aici în casa ! Asa ca am luat 6310-u (toate testele au fost facute de pe el) si am testat la mine 
în camera, apoi în bucatarie pe geam (afara), notând RXLEVEL-urile si alte chestii, totul fiind retranscris pe Excel. Apoi m-
m apucat de 3G, pe cele 4 retele... si uite de ce s-a facut aproape ora 7 seara. Pai cam atât pentru moment, dupa ce 
mâncam va trebui sa-mi fac bagajul. Doamne, stii cât urasc acest moment ! Gata, c’est tout pour le moment. 
 
 
 
 

 
 jumate si miroase foarte urât, miroase a sfârsit. Bagajul este gata de ceva timp deja, am strâns totul de pe aici 
(radio, statia meteo, telefoanele pe care le las în RO) – camera a ramas pustie, e straniu si foarte trist... Asa ca nici 

nu prea mai am cu ce sa ma mai joc, am re-citit putin raportul imprimat de Netmonitoring de la Otopeni ca sa-mi 
reînprospatezputin memoria (înainte de a-l arunca), acum ma mai dau putin pe Net, mai pe seara o sa ma uit la un mic 
Bones... Iti dai seama ca de Netmonitoring nu-mi mai arde de niciun fel (sa notez iar celule pe Excel ?! no way)... 

 
Aveam însa un ultim mic obiectiv, pe care abia seara asta l-am îndeplinit : sa supraveghez daca Connex-ul mai trece în 
EXtended mode pe aici... si da nene, sigur, cum naiba sa nu mai treaca ! BTS-ul nostru de pe Panduri trece în EX pe toate 
cele 3 sectoare (BCCH 1 / 33 / 37) – apelurile mergând desigur în EFR ; am încercat si pe 11-le de pe Vila din vale si pe 9 
de la Cotroceni dar nu prea am gasit nimic. Pe Cosmote am fost mai putin atent, dar nu am vazut mare lucru, nu prea e 
deloc EX (si nic HR în comm’, cel putin nu la ora asta)... 
 

  EDIT : scuze, chiar acum am încercat (e20) si desigur ca baiatu’ este în AHS0 (pe Nokia 6230)... pai se putea ! 

 A

 P
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LUNI 15 NOIEMBRIE 
The (fucking) end 

 
 
 
Ei uite ca a ajuns si aceasta zi fatidica de luni 15 noiembrie. Este 10 jumate’, am mâncat si astept sa ma usuc pe cap 
pentru a putea face un voyage éclair pâna la Mariott – pentru ca am descoperit acolo (pe Celltrack) un site CNX de la 
MINISTERUL APARARII (3591) care credeam ca este de MW dar când colo e minim un NodeB ! 
 
 
Bun, în rest nimic special, aseara nu am mai facut chiar nimic (nu mai aveam chef), m-am uitat la 2 epioade de Grey’s 
anatomy si un Bones, asa ca culcarea iar pe la 1 jumate’. De dimineata scularea foarte lejer, pe la 9 jumate’... si asta e 
tot ! Bun Andrei, hai ca trebuie sa sun la HyperSport sa vad cum putem face cu revizia bicicletei, ca ar trebui sa vine ei sa 
ne-o ia de acasa si sa o duca la Service... ma întreb daca va fi posibil. 
 
 
 
 
 
 
 

ata, este 12 jumate si eu va trebui sa închei acest document pentru a-mi putea termina bagajul (trebuie sa-l pun pe 
cheie, sa-l urc pe Net, sa sterg ultimele trase...). Tocmai am venit de la Mariott, mi-am gasit celula cautata asa ca 

îmi pare bine ca nu am mers degeaba (stiam ca emite pe 3G, dar nu stiam daca este si pe 2G) ! Am sunat si la 
HyperSport si am rezolvat : o sa vina astazi sa recupereze bicicleta, si o duc ei la Service ; nu stiu din ce cauza acum si 
discul de frâna din spate freaca de placuta, mult mai audibil decât cea din fata... nu am idee din ce motiv, ca sunt sigur 
ca asta-vara când am plecat nu exista aceasta problema. Anyway... 
 
 
 
 
 
 

In concluzie, sa stii ca a fost un sejur foarte foarte misto’, am atins toate obiectivele pe care m-i le propusesem ; desigur, 

dar mai stateam înca o saptamâna mai puteam merge si pe la Gara de Nord, zona Unirea, Sebastian... dar deja consider 

ca ceea ce am „acoperit” am facut-o farte bine ! E adevarat ca si vremea m-a ajutat foarte mult, pentru ca iarna ar fi 

fost absolut imposibil sa fac acelasi lucru : îti dai seama pe zapada, ger, cum sa stai câte 20 de minute pe o banca pentru 

a monitoriza site-urile macro, cum sa lucrei cu TEMS-urile astea mici (cu joystick) cu mânusi... chestii absolut imposibile ! 

 

OK, gata, o ma opresc aici. La revedere Bucuresti, la revedere Romania, sper sa ne revedem cât se poate de repede ! 

AV 

 

 
 
 

 
 
Precizez ca în acest document, dupa cum ti-ai putut deja da seama, nu este nici cea mai mica urma de rezultate de Netmonitoring : totul a fost notat în 
fisiere PDF separate, clasate în folderele alaturi de poze ! Asadar pentru fiecare BTS ai pozele + datele de Netmonitoring ; informatiile originale (mail-urile 
notate în timp real) o sa le pastrez si pe Yahoo, plus o copie într-un folder FTD Mails... 

 G
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