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Mâna Moartã - sistemul
de neoprit al Rusiei

Sistemul existent de tratate privind
relaþiile internaþionale ºi controlul ar-
melor de distrugere în masã este în
continuã prãbuºire. Tratatul privind
forþele nucleare cu razã intermediarã
(INF) a murit, atât Washingtonul, cât ºi
Moscova dezvoltând în mod public ra-
chete cu razã scurtã-medie de acþiune,
interzise anterior.

Tratatul START I (Reducerea ºi Li-
mitarea Armelor
Ofensive Strategice,
semnat la 31 iulie
1991) se îndreaptã,
de asemenea, spre
sfârºit în 2021, ºi
este probabil ca aces-
ta sã nu fie reînnoit.
Statele Unite, China
ºi Rusia dezvoltã
arme hipersonice, care nu sunt limitate
în prezent de niciun tratat existent. Pu-
terile majore se pregãtesc pentru un
posibil conflict global. Dezmembrarea
sistemului tratatelor internaþionale
este un alt factor care creºte tensiunile
militare din întreaga lume.

Rusia lucreazã activ pentru restabi-
lirea capacitãþilor sovietice pierdute ºi
dezvoltarea de noi proiecte strategice
de descurajare. Una dintre ele este
Mâna Moartã (Dead Hand), cunoscutã
ºi sub denumirea de “Perimeter”.
Acest sistem automat de control al ar-
melor nucleare, care dateazã din perio-
ada Rãzboiului Rece, este unul dintre
cele mai protejate secrete ºi cele mai
importante instrumente de descurajare
ale URSS ºi Rusia, relateazã specia-
liºtii internaþionali.

Mâna Moartã face parte dintr-o ulti-
mã linie de descurajare în cazul unei

crize nucleare. A intrat în serviciu în
1985, la scurt timp dupã o escaladare
majorã a tensiunilor în 1983, ceea ce a
dus aproape la rãzboi între SUA ºi
Uniunea Sovieticã. A fost asemãnatã
cu o maºinã apocalipticã.

Dupã activarea ºi determinarea unei
crize nucleare în desfãºurare, sistemul
trimite comenzi de lansare criptate tu-
turor transportatorilor de arme nuclea-

re ale forþelor ruse,
care pot fi pe mare
în aer sau la sol.

În condiþii de
pace, sistemul este
d e z a c t i v a t ,
aºteptând o co-
mandã de pornire
sau un semnal de
alarmã de la siste-

mul de avertizare timpurie. Are un „fi-
rewall” uman, de exemplu, un ofiþer de
serviciu îl poate comuta în modul
complet manual. Prin urmare, nu exi-
stã riscul lansãrii de rachete accidenta-
le sau neautorizate. Dacã primeºte
semnale iminente, sistemul trece
într-un mod automat de luptã, printr-o
reþea de senzori la scarã largã care
monitorizeazã semnele unei lovituri
nucleare.

Decizia de a lansa rachete la coman-
dã este luatã de un sistem autonom de
control, care incorporeazã un sistem
complex de informaþii pseudo-artificia-
le. Sistemul primeºte ºi analizeazã o va-
rietate de informaþii despre activitatea
seismicã, radiaþii, presiunea atmosferi-
cã pe frecvenþele radio militare.

V.D.
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EXECUTIVUL ªI-A ASUMAT RÃSPUNDEREA PE PROIECTUL PRIVIND ALEGEREA
PRIMARILOR ÎN DOUÃ SCRUTINE

Guvernul Orban, între moþiunea
de cenzurã ºi sesizarea
Curþii Constituþionale

lAlegerea primarilor în douã tururi, contestatã de PSD ºi UDMR

P
artidul Naþional Liberal
(PNL) a intrat în febra
alegerilor, odatã cu pasul
fãcut ieri de Guvernul
Orban, care ºi-a asumat
rãspunderea pentru ale-
gerea primarilor în douã

tururi de scrutin. Chiar dacã moþiunea
de cenzurã cu care PSD ºi UDMR
ameninþã Cabinetul Orban va trece de
votul Parlamentului, liberalii vor fi
avantajaþi. Conform liderilor PNL,
Guvernul va adopta o Ordonanþã de

Urgenþã privind alegerile locale, iar li-
beralii vor avea primarii aleºi în douã
tururi de scrutin ºi vor intra în proce-
dura privind alegerile parlamentare
anticipate.

În faþa deputaþilor ºi senatorilor,
premierul Ludovic Orban a spus, ieri,
cã noul act normativ oferã fiecãrei co-
munitãþi locale posibilitatea sã îºi alea-
gã primarul prin majoritate de 50%
plus unu din numãrul total al votanþi-
lor, fapt care le va conferi viitorilor
edili o legitimitate mai mare ºi le va

asigura o majoritate în consiliul local,
pe baza cãreia sã îºi poatã implementa
proiectele promise în campania
electoralã.

Ludovic Orban a precizat: “Actua-
lul sistem, pe baza cãruia au avut loc
alegerile locale din 2016, a dus la
alegerea unor primari care nu au ob-
þinut nici mãcar 30% din voturi.
Aproape 50 de candidaþi au fost aleºi
cu mai puþin de 30% din voturile ce-
tãþenilor prezenþi la urne. Avem si-
tuaþii în care un primar a fost ales de

doar 10% dintre voturile cetãþenilor.
Mecanismul de alegere a primarilor
trebuie sã permitã cetãþenilor sã aibã
o minimã garanþie asupra unei guver-
nãri locale performante. Mecanismul
de alegeri cu 50% plus unul permite
negocierea unor alianþe politice tran-
sparente între partide, alianþe care
conferã ºi majoritãþi în consiliile lo-
cale”.

GEORGE MARINESCU
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Comisia Europeanã
aprobã mãsuri pentru
siguranþa reþelelor 5G
lHuawei, liber la 5G în Europa

Comisia Europeanã a anunþat, ieri,
aprobarea unui set comun de mãsuri de
atenuare convenite de statele membre
pentru a rãspunde riscurilor de securi-
tate legate de introducerea tehnologiei
5G, a cincea generaþie de reþele
mobile.

Statele membre au identificat riscu-
rile ºi vulnerabilitãþile la nivel naþional
ºi au publicat o evaluare comunã a ace-
stora la nivelul UE. În concluziile pri-
vind setul de instrumente, statele
membre au convenit sã consolideze
cerinþele de securi-
tate, sã evalueze
profilurile de risc
ale furnizorilor, sã
aplice restricþii per-
tinente pentru furni-
zorii consideraþi a
prezenta un risc ridi-
cat, inclusiv sã apli-
ce excluderile necesare în ceea ce pri-
veºte activele considerate a fi critice ºi
sensibile (cum ar fi funcþiile centrale
de reþea) ºi sã punã în practicã strategii
care sã asigure diversificarea
vânzãtorilor.

Margrethe Vestager, vicepreºedin-
ta executivã pentru O Europã pregãti-
tã pentru era digitalã, a declarat: „Pu-
tem realiza lucruri extraordinare cu
ajutorul tehnologiei 5G. Tehnologia
face posibile medicina personalizatã,
agricultura de precizie ºi reþelele
energetice care pot integra toate tipu-
rile de energie din surse regenerabile.
Toate acestea vor aduce o schimbare
pozitivã doar dacã putem garanta se-
curitatea reþelelor noastre. Numai în
aceste condiþii schimbãrile digitale
vor aduce beneficii tuturor cetãþeni-
lor”.

Setul de instrumente abordeazã toa-
te riscurile identificate în evaluarea
coordonatã la nivelul UE, inclusiv ri-
scurile legate de factori care nu sunt de
naturã tehnicã, cum ar fi riscul de
imixtiune din partea unor actori statali
din afara Europei sau a unor actori care
acþioneazã cu sprijinul statului prin in-

termediul lanþului de aprovizionare al
tehnologiei 5G. Pe baza raportului de
evaluare a riscurilor întocmit la nivelul
UE în luna octombrie a anului trecut,
setul de instrumente include atât mã-
suri tehnice ºi strategice, cât ºi acþiuni
corespunzãtoare pentru a consolida
eficacitatea acestora, calibrate pe baza
unor factori obiectivi.

Margaritis Schinas, vicepreºedinte-
le pentru promovarea modului nostru
de viaþã european, a declarat: „O veri-
tabilã uniune a securitãþii este aceea

care protejeazã ce-
tãþenii, întreprinde-
rile ºi infrastructu-
rile critice ale Eu-
ropei. Tehnologia
5G va fi o tehnolo-
gie profund inova-
toare, dar nu se po-
ate realiza cu preþul

securitãþii pieþei noastre interne. Setul
de instrumente este un pas important
în cadrul a ceea ce trebuie sã fie un
efort continuu colectiv al UE de a
asigura o mai bunã protecþie a
infrastructurilor noastre critice”.

Potrivit Comisiei Eurpene, garanta-
rea introducerii în siguranþã a tehnolo-
giei 5G este în mare mãsurã responsa-
bilitatea actorilor de pe piaþã, securita-
tea naþionalã este responsabilitatea
statelor membre, iar, în ansamblu, se-
curitatea reþelelor 5G este o chestiune
de importanþã strategicã pentru întrea-
ga piaþã unicã ºi pentru suveranitatea
tehnologicã a UE. Este indispensabil
ca punerea în aplicare a setului de in-
strumente sã se facã într-o strânsã co-
ordonare astfel încât întreprinderile ºi
cetãþenii UE sã poatã beneficia pe
deplin de noua tehnologie în condiþii
de siguranþã.

Thierry Breton, comisarul pentru
piaþa internã, a afirmat: „Europa di-
spune de tot ceea ce are nevoie pentru
a se situa în fruntea cursei tehnologice.

A.T.
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