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NU LUA CU TINE TELEFONUL ÎN BAIE!

Înfiecareclipãtevãddoi:
Dumnezeuºispionajul israelian
l Pegasus permite supravegherea permanentã a aºa-numitelor “þinte” aflate la mii de kilometri
distanþãlWill Cathcart, ºeful Whatsapp: „Spyware-ul periculos al NSO este folosit pentru a
comite abuzuri grave în privinþa drepturilor omului în întreaga lume ºi de aceea trebuie oprit”
lAmnesty International solicitã un moratoriu global cu privire la echipamentele de supraveghere

A
ctivitatea de spionaj a
depãºit orice aºteptãri, în
condiþiile dezvoltãrii noi-
lor tehnologii, de tip IoT
ºi inteligenþã artificialã.
Cine crede cã are o viaþã
liniºtitã se înºalã, pentru

cã noile tehnologii ºi mai ales noile
aplicaþii permit unei persoane aflatã la
mii de kilometri distanþã sã vadã tot
ceea ce faceþi, scrieþi, vorbiþi sau înre-
gistraþi prin intermediul telefonului
mobil. Viaþa privatã poate deveni,
astfel, publicã pentru oricine, iar ulti-
mul exemplu elocvent este scandalul
legat de Pegasus, malware-ul militar

produs de compania israelianã NSO
Group.

Pegasus poate infecta orice tip de tele-
fon, prin intermediul unui atac de tip
„zero-click”, în care vulnerabilitãþile din
serviciul iMessage din iPhone permit in-
fecþia prin simpla primire a unui mesaj,
nefiind necesarã interacþiunea cu utiliza-
torul.

Scopul este de a prelua controlul com-
plet asupra sistemului de operare al di-
spozitivului mobil, fie prin rootare (pe
dispozitivele Android), fie prin jailbrea-
king (pe dispozitivele Apple iOS).

Pegasus permite accesarea neautori-
zatã a camerei video a telefoanelor mobi-

le, înregistrarea de imagini, sunete, co-
pierea de mesaje ºi fotografii ºi stocarea
lor la mii de kilometri distanþã de locul în
care se aflã persoana aflatã sub suprave-
ghere permanentã. Pegasus poate accesa
telefoanele mobile fãrã ca un utilizator sã
ºtie, permiþând clienþilor sã citeascã fie-
care mesaj, sã urmãreascã locaþia unui
utilizator ºi sã atingã camera ºi
microfonul telefonului.

Conform unei liste care a ajuns în
posesia jurnaliºtilor de la Forbidden
Stories, o platformã francezã non-pro-
fit, ºi a datelor obþinute de organizaþia
Amnesty International, peste 50.000
de numere de telefon din întreaga lume

au fost accesate de Pegasus, proprieta-
rii acestora putând fi potenþial spionaþi
zi de zi, 24 de ore din 24, de cãtre auto-
ritãþile naþionale care au achiziþionat
programul respectiv ºi, în final, de fir-
ma producãtoare din Israel.

Din cele 50.000 de numere de telefon,
de la declanºarea scandalului ºi pânã
acum au fost identificate peste 1000 de
persoane din 50 de þãri care au fost selec-
tate de clienþii companiei israeliene NSO
pentru a fi supravegheate permanent prin
intermediul telefonului mobil.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

MIHAI GRUIEÞI, CEO DIGITALGATE:

“Pandemia a accelerat
deschiderea multor
companii de software
cãtre pieþe noi”

P
andemia de Covid 19 a accelerat
deschiderea multor companii de
software cãtre pieþe noi, ne-a
spus Mihai Gruieþi, CEO ºi co-

fondator al DigitalGate, firmã ce dez-
voltã soft ºi proiecteazã circuite impri-
mate pentru sisteme încorporate, având
clienþi din Europa de Vest, Elveþia ºi
America de Nord din diferite industrii
precum cea militarã, automotive, medi-
calã sau energeticã. Directorul Digital-
Gate considerã cã în anii urmãtori ne
vom uita înapoi la 2020 ca la momentul
în care s-a schimbat totul: “În nicio altã
industrie nu s-a produs o creºtere nepre-
vãzutã ºi neaºteptatã precum în sectoa-
rele digitale ºi de comerþ electronic, care
au explodat pe fondul crizei COVID-19.
Pe mãsurã ce restricþiile au devenit noua
normalitate, companiile ºi consumatorii
s-au orientat din ce în ce mai mult cãtre
«lumea digitalã», oferind ºi achizi-
þionând mai multe bunuri ºi servicii on-
line, crescând cota comerþului electronic
din comerþul cu amãnuntul global de la
14% în 2019 la aproximativ 17% în
2020, conform unui studiu realizat de

cei de la UNCTAD si eTrade”.
Astfel, datoritã digitalizãrii masive

din perioada restricþiilor, cererea din pia-

þa serviciilor oferite de noi a înregistrat o
creºtere semnificativã. În sectorul IT,
având în vedere posibilitatea angajaþilor
de a lucra de acasã, majoritatea compa-
niilor nu a fost direct afectatã de apariþia
pandemiei, în comparaþie cu alte dome-
nii de activitate unde în mare parte a fost
sistatã activitatea economicã.

“Capacitatea de inovare ºi adaptare
este cel mai important aspect ce face di-
ferenþa între companiile de software”,
ne-a mai spus Mihai Gruieþi, care a stu-
diat la Universitatea Politehnicã din
Timiºoara ºi a lucrat ca inginer software
de sisteme încorporate inclusiv pentru
multinaþionale, pânã în 2017 când,
împreunã cu un coleg inginer, a pus
bazele DigitalGate.

Acesta ne-a declarat: “Dorim sã ne
consolidãm poziþia în piaþa din Germa-
nia, Elveþia ºi Austria ºi sã ajungem prin-
tre cele mai importante companii din pia-
þã în aceastã regiune. De asemenea, vrem
ºi sã ne extindem în piaþa din Scandinava
ºi cea din America de Nord. Consider cã
aceste obiective sunt fezabile în decurs
de trei ani de zile".

A.I.

(Citiþi interviul în pagina 9)

BCE SCHIMBÃ STRATEGIA CA SÃ EVITE
MAJORAREA DOBÂNZILOR

Noua strategie a BCE
încalcã flagrant
misiunea autodeclaratã
a instituþiei

L
a secþiunea de pe site-ul oficial
al Bãncii Centrale Europene
(BCE) dedicatã misiunii sale
scrie: “Aici la BCE muncim

pentru a menþine preþurile stabile în
zona euro”. În continuare se mai pre-
cizeazã cã “facem acest lucru pentru

ca sã puteþi cumpãra
cu banii dumneavoa-
strã ºi mâine cât pute-

þi cumpãra astãzi”.
Noþiunea “stabili-

tate” este definitã în
DEX drept “faptul de
a-ºi pãstra locul, de a
nu fi miºcat din loc; fi-
xitate”. Mai relevantã

în ceea ce priveºte preþurile ar putea fi
consideratã definiþia stabilitãþii ca
“proprietate a unui corp, a unui si-
stem de a-ºi menþine poziþia sau de a
reveni în poziþia iniþialã”.

Ce aratã “stabilitatea” preþurilor,
respectiv a puterii de cumpãrare în
zona euro, în ultimele douã decenii,
conform datelor oficiale de la Euro-

stat? Cã Banca Centralã Europeanã
nu ºi-a îndeplinit misiunea, în condi-
þiile în care a fost preferatã redefini-
rea “stabilitãþii” printr-o ratã anualã a
inflaþiei mai micã, dar apropiatã de
2%.

Astfel, de la începutul anului 2002,
puterea de cumpãrare din Spania a
scãzut cu aproape 30%, cea din Ger-
mania cu aproape 24%, în timp ce de-
clinul din Þãrile de Jos ºi Italia a fost
de peste 27%, respectiv 25% (vezi
graficul). Declinul puterii de cumpã-
rare la nivelul zonei euro a fost de
aproape 27%.

În acelaºi interval, puterea de cum-
pãrare a francului elveþian a scãzut cu
8,2% pânã în luna mai 2011, iar apoi a
crescut pânã la -6,5% în aprilie 2021.

Prin noua strategie, în cadrul cãre-
ia a fost adoptatã o þintã simetricã de
inflaþie de 2%, BCE nu face altceva
decât sã promitã cã declinul puterii de
cumpãrare a monedei unice se va ac-
celera.

(continuare în pagina 12)
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