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Premierul britanic consideră că antivaccini$ii „sunt nebuni”
Premiervl britanic Boris Johnson a dedarat vineri că cei care se opun vaccinării, anti•vaxxeri, sunt nebuni și

toató lumea ar trebuisó-și fad vaccinul antigripal pentru a se împiedica sitva!ia în care serviciile medicale să fie copleșite pe
timpul ierm7 în cazvl apariției unor noi focare de coronavirvs, informează Reuters.

„Există acum toți acești
anti-vaxxeri. Sunt nebuni,
sunt nebuni",

le-a spus Johnson angajaților unei 

'Titiți medicale din Londra. 

Johnson a mai afirmat că
îngriiorarea sa este că noul
coronavirus ar putea reveni,
prin urmare țara trebuie să
'fie pregătită.

Premierul britanic și-a ex-
primat opinia că Regatul Unit
va avea de luptat cu corona-
virusul până la jumătatea a-
nului 2021.

„Indiferent de unde a a-
părut... de la un liliac, de la
un pangolin sau de oriunde o
fi apărut el, este foarte, foar-
te neplăcut pentru rasa uma-
nă. Si cred că abia la iurnČ-
tatea anului viitor vom reuși
să-l depășim", le-a declarat
Johnson reporterilor. Într-o
declarație făcută la un an de

când a devenit prim-ministru,
Johnson a explicat că și-a dat
seama că executivul trebuie
„să se miște mai repede și să
fie mai prompt la nevoile
oamenilor”

Boris Johnson a amintit că
oamenii nu au putut sČ-și
scoatč la timp pașapoartelć 
și că au existat tergiversări

Sâmbčtč, 25 iulie 2

ale proceselor iudiciare. lent", a recunoscut șeful exe-

„Uneori guvernul poate fi cutivului britanic.

COMISIA EUROPEANĂ

MASURILE DE SECURITATE
aplicabile retelelor 5G

Statele membre ale UE, w sprijinul Comisiei Europene și al ENISA, Agen!ia UE pentru Securitate Cibernetică, au publicat
vineri un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a setului de instrumente comun al UE, cuprinzând

măsuri de atenuare, care a fost convenit de statele membre și aprobat în ianuarie 2020, se arată într-un comunicat de presă

al Executivului comunitar și al președin!iei germane a Consiliului UE.

c•etul de instrumente pre-
Ozintă o abordare comu-

nă bazată pe evaluarea o-
bîectivó a riscurilor identificate
și pe adoptarea unor măsuri
proporționale de atenuare vi-
zónd combaterea riscurilor în
materie de securitate legate

de introducerea iehnologiei
5G, a cincea generatie de re-
tele mobile. Chiar dacă în
multe state membre lucrările
pe această temă sunt încă în
derulare, raportul indică faptul
că toate statele membre au
lansat un proces de revizuire și
de consolidare a măsurilor de
securitate aplicabile rețelelor
SG, demonstrându-și astfel
angaîamentul față de abor-
darea coordonată definită la
nivelul UE. Raportul exa-
minează, pentru fiecare dintre
măsurile cuprinse în setul de
instrumente progresele înre-
gistrate de {a adoptarea aces-
tuia, trecând în revistă ceea ce
s-a realizat dela și identificând
domeniile în care nu au fost
încă puse în aplicare măsuri.

„Introducerea neîntârziată

a rețelelor 5G este o ches-
tiune de o importantă stra-
tegică pentru toate statele
membre, deoarece poate
oferi noi oportunităti între-
prinderilor și poate
transforma sectoarele

noastre critice, în beneficiul
cetătenilor europeni. Ga-
rantarea securitătii acestor
relele reprezintă pentru
noi toti o prioritate și o
responsabilitate comune.
Acest raport arată că, deși

am realizat progrese nota-
bile, rămân încă multe de
făcut",

a declarat vicepreședintele

executiv pentru o Europó pregótitó

pentrv era digitală, Margrethe

Vestager.

ale economiilor noastre în
materie de infrastructuri digi-
tale, după cum a demonstrat
criza provocată de pandemia
de COVID-19.

Împreună cu statele mem-
bre, ne angaÎăm să punem în
aplicare măsuri solide, în mod
coordonat, nu numai pentru a
asigura securitatea cibernetică
a rețelelor 5G, ci și pentru a ne
consolida autonomia tehno-
logică. Raportul de astăzi
reafirmă angajamentul nostru
și evidențiază domeniile în
care sunt necesare eforturi
suplimentare și o vigilență
sporită.

Este esențial să asigurăm
rezilienta rețelelor 5G pentru
societatea noastră, întrucât
această tehnologie nu va avea
un impact numai asupra
comunicațiilor digitale, ci șiasupra unor sectoare criticeprecum energia, transpor-turile, sectorul bancar și cel al

La rândul său, Thierry Bre- sănătății, precum și asupra sis-
ton, comisarul pentru piața temelor de control industrial,
internă, a adăugat: „Este mai se mai menționează în comu-
important ca oricând să psi- nicatul Comisiei Europene. Re-
gurčm un nivel ridicat de secu-

telele 5G vor transmite infor-
ritate în momentul introducerii

infrastructură 
mații sensibile 

pentru 
și vor servi 

sistemele
drept

rețelelor 5G în întreaga UE, de siguranță care vor depindedate fiind nevoile crescânde de ele.
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UCRAINA

Un bărbat a luat ostatici 20 de pasageri într-un autobuz
Un bărbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate întrun autobuz în centrul orașului LU!k, situat în vestul Ucrainei' 0anunțat marți poliția locală, citată de Reuters și AFP.

B
črbatul, ale cărui
revendicări nu se

cunosc deocamdată. a
anunțat că ore asupra sa
explozibili si arme, Fortele de
ordine desfčsurate în piota
Teatrului din Lutk av blocat
centrul orcsvlvî. Presedintele

„Este prima dată în
istoric Europei când buge-

tul este legat de obiective
climatice și de respectarea
statului de drept
pentru acordarea
finanțărilor",

afirmat O'arles Michel în
conferința de presă organizată

după patrv zile și patru nopti de

negocieri dificile.

„Comisia Europeană a
propus un instrument pen-
tru a lua măsuri cu maiori-
tate calificată în cazul
încălcării statului de
drept. A fost luat un anga-
lament foarte clar pentru a
prote\a interesele financia-
re axe a controla
mai strict fonduri)e

europene",

a explicat, la rândul său,
președinta executivului comunitar,

ursula von der Leyen,

Ungaria si Polonia sunt în
colimatorul Bruxellesului du-
pă ce au adoptat măsuri con-
siderate că subminează nor-
mele Îuridice și valorile de-
mocratice europene.

Cele două țări fac obiec-
tul procedurii prevăzute de
articolul 7 al Tratatului pri-
vind Uniunea Europeană, ca-
re oferă UE posibilitatea de a
sanctiona un stat membru ca-
re nu respectă valorile fun-
damentale europene.

Dar decizia trebuie să fie
luată cu unanimitate, ceea ce
neutralizează amplitudinea

naintea summitului, a fost
prezentată propunerea de a
suspenda sau a reduce finan-

ucrainean Volodimir Zelenski
a scris pe Facebook că „au
fost auzite focuri de armă, iar
autobuzul este avariat".

Imagini transmise de pos-
turile TV arată on număr
mare de forte de ordine si
masinî ale poliției.

„Se fac toate eforturile
pentru a solutiona situația
fără victime",

a adăugat Zelenski.

În imaginile publicate pe
social media se vede un
autobuz parcat în miilocul
unei străzi goale. Două feres-
tre ale autobuzului sunt
sparte, iar celelalte sunt aco-
perite cu perdele de culoare
Închisă.

PREMIERĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

FINANȚARI LEGATE
de obiective climosice
I Liderii statelor membre ale Uniunii Europene av decis, pentru prima dată, condi!ionarea ac V'dčrii fondurilor
europene de respectarea principiilor democratice și ale statolvi de drept în acordul asupra mc;surilor de relansare
economică, adoptat magi diminea!d la finalul ungi summit extraordinar la Bruxelles, a anun!at președintele
Consiliului European, Charles Michel, potrivit AFP.

4

țările europene pentru țările
care nu respectă valorile eu-
ropene. Budapesta și Var-
șovia amenințaseră să se
opună prin veto oricărei

corelări între finanțare și stat surse diplomatice europene.
de drept, dar în cursul celei Conform mecanismului avut
de-a patra nopți de negocieri în vedere, orice măsură ar
s-a conturat un proiect de trebui aprobată cu maioritate

acord, au indicat mai multe calificată dintre statele mem-

propusese inițial Comisia
Europeană.

Media ungare apropiate
guvernului premierului Viktor
Orban au salutat acest com-
promis drept o „mare victo-
rie".

Însč un purtător de
cuvânt al cancelarului ger-
man nu a dorit să confirme
afirmatia că Angela Merkel
ar fi promis să închidă proce-
dura articolului 7 împOfriVa
Ungariei în timpul presedin-
ției germane a Consiliului UE,
care se încheie la 31 decem-
brie. Viktor Orban a spus cč

umilinței” reprezentate de
articolul 7.

„Președintia germană a
Consiliului UE a acceptat
să permită avansarea
acestui proces în
limitele posibilităților
sale",

a indicat purtătorul de cuvânt
bre (cel puțin 55% dintre al guvernului german
țările UE, reprezentând mini- Steffen Seibert,
mum 65% din populația „Îl revine Ungariei sč iatotală), ceea ce este mai difi- inițiativa", a precizat cance-cil de realizat decât ceea ce laria germană.
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CANADA

Bărbat împușcat mortal de politie
după ce refuzat purtarea măștii
I Un bdrbct în vâtstó de 73 de cai a fost împușcat motto/ de politie în Canada, Ia câteva ore

dupâ ce a refutat sâ poarte masco înŕrvn magazin alimentat, o relatat joi postul public

de televi2îue CSC citat vineri de France Presse.

etrîvît politiei provinciei 
Ontor;• citată de co- 

nol, bôrbațvl în vârstă or fi 
agresat miercuri on angaiot 
ol vneâ băcănii, core i-ar fi 
cerut să poarte masca, în 
conformitcte cv legea în 
vigo•rŕ din coVzo pande- 

miei. Bărbotvl a refuzat, po- 
trĂ'it ongoioîvloi magazine- 
Ivi, și 04V9it după incidentul 
ce a avut loc la aproximativ 
200 km nord de Toronto. O 
patrulă a pornit după el în ur- 
mărire și a anunțat numărul 
său de înmatriculare, înainte 

de a-i întrerupe cursa pentru
a no pone în pericol viețile
altora. Aiungônd la scurt
timp după aceea la locul de
reședință a bărbatului, doi
polițiști au fost implica i într-un

schimb de focuri cu e , a con-
firmat la rândul scho o unitate

independentă do anchotó

asupra octivitóții polițiștilor

clin Ontario,
Ei doschis focul asupra

bărbatului caro a murit la

scurt timp clupă co a fost dus

Io spital, a indicat Unitatea
dinde ancheto speciale 

Ontario într-un comunicat.

Identitatea victimei nu a fost

încă dezvăluită.
„La fața locului, ancheta-

torii au recuperat o pușcă se-

miautomató și un pistol", au

precizat anchetatorii 
confiscat

inde-

pendenți, care ao 
de asemenea armele de .foc

ale celor doi polițiști implicați.

SUMMIT UE

Merkel anticipează
„negocfieri

Liderii Uniunii Europene au în fató negocieri foarte dificile în privința viitorului buget multianual al Uniunii și a planului

de redresare din criza economicó provocató de pandemie, a afirmat vineri cancelarul german Angela Merkel, la sosirea 
AFP.

Ia

summitul de la Bruxelles, arÓtând spre divergente profunde între statele membre, relateazó agențiile Reuters, dpa și 

\ 'Om intra totî în dis-
V cutii cv multă vi-

goare, dar trebuie să spun că
diferențele sunt încă foarte,
foarte mariv asa încât nu pot
spune încă dacă vom alunge

o soluțîe de această dată"

„Mă aștept la negocieri
foarte, foarte dificile"

a menționat ea.

Aflat și el la Bruxelles,
premierul olandez Mark
Rutte a spus că nu este opti-
mist în privința aiungerii la un
acord între cele 27 de state
membre cu privire la fondul
de redresare post-pandemie.
„Nu sunt optimist, dar nu se
știe niciodată", a declarat el
la postul olandez NOS, la
sosirea la summitul la care se
va negocia un acord în
privința cadrului financiar
multianual 2021-2027 și a
unui fond de redresare de
750 miliarde de euro.

Guvernul condus de Rutte
vrea ca țările care vor primi
spriiin din fondul UE să fie de
acord sÓ-și reformeze piețele
muncii și sistemele de pensii,
printre altele. Olanda condu-
ce grupul celor câtorva state
mai mici care se opun acor-
dării de granturi sau de asis-
tentă fôró condiții stricte. Nici
președintele lituanian Gitanas

hLî_—

Nauseda nu s-a arătat „prea
optimist" cd liderii UE vor
putea ajunge la un acord, la
finalul celor două zile de
discuții la Bruxelles.

„Nu sunt atât de
optimist. Noi credem cd

propunerea initiald
(de buget) este interesantă,
promitătoare”,

a spus el în fala presei.

Pentru președintele fran-
cez Emmanuel Macron, surn-
mitul este „un moment de ade-
văr și de ambiție pentru Eu-
ropa . „ róim acum o criză

inedită pe planul sanitar, dar
și economic și social. Ea cere
mult mai multă solidaritate și
ambiție", a pledat Macron la
sosirea la Consiliul European.

„Proiectul nostru european

aici, în mare măsură.
Sunt încrezător, dar
prudent. Voi aduce
maximum de ambiție și,
împreună cu cancelarul
(german Angela) Merkel,
de o parte și de alta a
președintelui (Consiliului

este ceea ce se ioacă European, Charles)

Michel, vom face totul
pentru a fi găsit un
acord",

a adăugat el. și președinta

Comisiei Europene, ursula von der

Leyen, a atras atenfia

câ fotul este în ioc.

„Dacó o facem bine, pu-
tem ieși din această criză mai
puternici", a apreciat Von
der Leyen, care a adăugat că
„toate piesele necesare sunt

Eilč”.
e masă și o solutie este posi-

În opinia premierului ceh
Andrei Babis, alocčrile din
fondul de redresare propus
de UE ar trebui să se facă pe
baza efectelor negative ale
pandemiei asupra creșterii
economice a țărilor, nu pe
baza performanțelor lor eco-
nomice anterioare.

„Acesta ar trebui să fie
cel mai important
criteriu", a subliniat el,
insistând că 'banii ar
trebui distribuiți corect și
just".

Potrivit șefului guvernului
polonez, Mateusz Morawîecki,
Varșovia se opune acordării
de rabaturi țărilor bogate și
planurilor de condiționare a
finanțărilor de situatia statu-
lui de drept.

România, lider în UE Ia creșterea lucrărilor de construcții1 Lucrările de construcții în România au înregistrat 0 creștere de 14,6%, în mai 2020, comparativ aceeași luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans înregistrat în rândul

oomparativ, în zona euro

-au consemnat în luna mai un
declin anual de 11,9% , în timp
ce în UE au înre istrat o scă-

cizeazó Cô singurele state
membre UE în care lucrările de
construcții au crescut în luna
mai a acestui an, comparativ

i cu luna mai a anului trecut,
sunt: Romônia (14,6%), Finlan-

da 4,1% și Germania (1,7%).
n sc imb, do la o lună la

alta, în mai 2020, comparativ
cu luna anterioară, lucrările de
construcții au crescut cu 27,9%

unea Europeană. Aceasta în
condițiile în care lucrările de
construcții au crescut co 168%
în Italia și cu 118,3% în Franța.
România se situează însă prin-
tre țările undo lucrările de con-

strucții au scăzut, de la o lună
la alta, cu un declin de 2,2%,
alături de Slovenia (minus
2,8%), Cehia (minus 2,9%), Po-
Ionia (minus 3,1%) i Ungaria

or prezentate anterior de Insti-totul National de Statistică
INS), în România, volumul
ucrórilor de constructii a cres-
cut în luna mai față do luna
precedentă, ca sorie brută, cu

7,9%, iar ca serie aiustată în
functie de numărul de zile
lucrătoare și de sezonalitate a fi
scăzut cu 2,2%. Fată de luna
corespunzătoare a anului pre-
cedent, în mai volumul lucră-

atât ca serie brută, cât și ca
sorio ajustată în functie de nu-
mărul de zile lucrătoare și de
sezonalitato, cu respectiv



GLASUL MARAMUREȘULUI
Vineri, 17 iulie 2020

PUBLICITATE/EXTERN - PAG. 5

ÎNTRE UE SUA
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE (731)

privind 
bankruptcy, en faillite, cu sediul social 

CUI:

în
Acordul transferul

S.C. TRAMMAR SA.- în faliment, in
Baia Mare, str. Sudului, nr.l, iud. Mara-
mureș, înregistrată sub nr. J24/159/1991, 

de 
nevalid

SOLV IPURL desemnat de Tribunalul
date personale, 

Maramures în Dosar nr. 657/100/2016,

2192948, prin lichidatorul judiciar REOIN-

vinde la licitație publică următoarelebunuri din averea debitoarei:
-Teren intravilan în suprafață de 20.657

I Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a declarat ca nevalid un acord crucial ce
permite transferul de date personale între Uniunea Europeanó și SUA, așa-numitul „Privacy
Shield", din cauza riscului pe care îl reprezintó programele americane de supraveghere a

mp, situat în localitatea Tăuții de Sus, str.Râului, lud. Maramureș, identificat în CF50166 Baia Sprie, nr. top. 529, 530- TčUtiide Sus, la prețul de evaluare de 512.500 Ieifără TVA (echivalentul a 113.500 euro);acestor date, transmit AFP și Reuters. pretul de pornire la licitatie este de50% din pretul de evaluare:
- Participanții la licitatie vor achita, încontul de lichidare al debitoarei, pânč înziua licitației, o garanție de din prețulde pornire al licitației;
- Dacă un eventual adjudecatar nuplătește în termen de 30 de zile diferenta

de preț, pierde avansul plătit, urmând a se
organiza o nouă licitatie.

- Lista cu bunurile imobile si pretul de
vânzare poate fi consultată la sediul
lichidatorului iudiciar.

Licitația va avea loc în data de
23.07.2020 ora 12.30 la sediul lichida-
torului judiciar REOINSOLV IPURL. din
Baia Mare* str. George Cosbuc, nr. 25/A.
et. 4. ap.38, lud. Maramures.

Informatii suplimentare se pot obtine la
telefon nr. 0749803941, 0745503123.

CURSURI DE CALIFICARE
Nou!!! Curs de inițiere arme și muniți

Mașinist utilaie•, Electrician; Instalator, Druîbist;

A cest acord face „posibile
Hingerinte în drepturile fun-

damentale ale persoanelor ale
căror date sunt transferate" spre
Statele Unite, întrucât autoritățile
americane pot avea acces la ele
fóró ca aceasta să se limiteze „la
Itrictu( necesar", consideră Curtea
europeană în decizia sa. Aceasta
a fost primită ca o victorie de avo-
catul și activistul austriac Max
Schrems, aflat Ia originea acestei
cauze în urma plângerii sale
împotriva Facebook. „Pare per-
fect", a fost reacția spontană a lui
Schrems atunci când știrea a
ajuns la biroul său de la Viena.

Totuși, CJUE a menținut validi-
tatea mecanismului de transfer de
date cunoscut drept „clauze con-

tractuale standard", subliniind
însă că autoritățile de suprave-
ghere trebuie să suspende sau
interzică transferurile în afara UE
dacă protectia datelor nu poate fi
asigurată. Sute de mii de com-
panii, printre care Facebook,
giganti industriali și producători
auto, folosesc aceste clauze pen-
tru a transfera date personale ale
europenilor în alte țări pentru Ser-
vicii precum infrastructură cloud,
găzduire de date, state de plată,
finanțe și marketing. Cauza - C-
311/18 Facebook Irlanda și
Schrems - a ajuns la CJUE din
Luxemburg după ce austriacul
Max Schrems a contestat în iustiție
folosirea de către Facebook a
clauzelor standard, acuzând că

acestea nu includ suficiente
garanții de protecție a datelor.

O contestație separată în
justiție a Iui Max Schrems a avut
drept rezultat abandonarea de
către Comisia Europeană a fostu-
lui său cadru de protecție a
datelor Safe Harbour în 2015 si
înlocuirea lui cu noul sistem Priva-
cy Shield, care include „clauzele
contractuale standard". După

dezvăluirile făcute de Edward

Snowden legate de practicile de

supraveghere în masă ale servici-
Maxilor de informații din SUA, 

laSchrems a depus o plângere 
Autoritatea irlandeză pentru pro-

tecția vieții private de la Dublin,
unde se află sediul pentru 

a 
Europa

adusal _ Aceasta 

cazul în fata Înaltei Curti a Irlan-
dei, care s-a adresat la rândul
său CJUE. În decembrie 2019,
Avocatul general al CJUE a emis

Paznic de vânătoare; Sudor; Cofetar,

Lucrător în comerț, Stilist protezist de unghii',

Bucătar, hăce\ăt.

o opinie conform căreia astfel de
mecanisme de transfer de date
sunt legale, cu avertismentu\ că
ele pot fi b\ocate dacă țărî\e ce
primesc informatiile nu înde—
plinesc standardele europene în ANUNr
materie de protecție a datelor. În
UE, acestea sunt reunite în Regu-
lamentul general privind protectia

datelor (GDPR), introdus în 2018

pentru a crește controlul cetč-

țenilor asupra datelor lor person-

ale. Companiile care nu se con-

formează pot primi amenzi de

până la 4% din cifra lor de afa-

ceri globală,

S.C. URBIS S.A.

sediul în str. 8 Mortie nr. 3

Mare, încadrează prin conci

pe perioadă nedeterminati
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