
ProiectCCIB:transformarea
Capitalei într-ometropolã
"verde"

V
iitorul este al oraºelor
prietenoase cu locui-
torii, apreciazã spe-
cial iºt i i . Proiectul
"Shopping street pro-
gram" a fost anunþat

de preºedintele Camerei de Co-
merþ ºi Industrie a Municipiului Bu-
cureºti (CCIB), Iuliu Stocklosa, la cea
de-a IV-a ediþie a conferinþei "Focus
Bucureºti - dezvoltare urbanã, digi-
talizare, economie circularã". Eveni-
mentul a reunit reprezentanþi ai co-
munitãþii de afaceri a Capitalei, pre-
cum ºi oficiali din administraþia
centralã ºi localã, scopul fiind de a
clarifica problemele apãrute în rela-
þia autoritãþi - mediu de afaceri ºi
pentru a identifica soluþii ºi bune
practici menite sã transforme Bu-
cureºtiul într-o metropolã modernã
a business-ului românesc. Iuliu
Stocklosa, preºedintele CCIB, a vor-
bit despre transformarea Capitalei
ºi despre proiectul menþionat mai
sus: " În opinia Camerei bu-
cureºtene, transformarea Capitalei
într-o metropolã modernã, "verde",

atractivã pentru turism ºi afaceri
este o muncã de echipã: mediu pu-
blic - mediu privat, într-un partene-
riat în care fiecare actor implicat sã
"intre" cu ceea ce are mai valoros.
În ceea ce ne priveºte, punem în
slujba acestui efort de echipã ins-
trumentele specifice unei camere
de comerþ solide, cu un singur
scop: acela de a ne dezvolta îm-
preunã. De pildã, datoritã sistemu-
lui complex de relaþii construit de-a
lungul timpului, atât pe plan intern,
cât ºi internaþional, avem capacita-
tea de a ne implica în transferul de
bune practici ºi în implementarea
unor proiecte care s-au bucurat de
succes în alte capitale europene. Ca
urmare a apartenenþei noastre la
Federaþia Camerelor de Comerþ
Dunãrene, în calitate de membru
fondator, avem oportunitatea sã vã
supunem atenþiei un prim proiect
cu un potenþial deosebit: "Shop-
ping street program", implementat
în Viena de primãria acestui oraº ºi
de Camera de Comerþ localã, într-o
asociere în proporþii egale, iar în ca-

pitala Ungariei, exclusiv de cãtre
CCI Budapesta. Prin acest proiect,
axat pe folosirea tehnologiei ºi pe
un parteneriat între administraþia
publicã, antreprenori ºi locuitori, se
asigurã o dezvoltare holisticã a
oraºelor, pe patru axe: reþea de afa-
ceri smart, cooperare în comerþ ºi
servicii, conectivitate ºi educaþie".

Iul iu Stocklosa susþine cã
printr-un astfel de proiect dezvoltat
în Bucureºti se pot gestiona efi-
cient, într-o platformã online, spa-
þiile comerciale din Capitalã, se pot
organiza evenimente diverse, de-
sfãºura activitãþi integrate de mar-
keting ºi comunicare pentru antre-
prenorii ce opereazã pe strãzile in-
cluse în proiect: "În plus, fiind mem-
bru fondator al organizaþiei de pro-
movare turisticã independentã Bu-
charest Tourism Board, putem lu-
cra la implementarea efectivã a
acestuia, alãturi de specialiºti de
marcã din industria de profil ºi de
reprezentanþi ai administraþiei pu-
blice. De asemenea, aº vrea sã
amintesc proiectul ªcolii Profesio-

nale Metropolitane în sistem dual
lansat deja, care beneficiazã de fi-
nanþare europeanã ºi din partea
mediului privat. În proiect sunt im-
plicate Primãria Capitalei împreunã
cu cele ºase primãrii de sector, dar
ºi parteneri din mediul de business,
unul dintre ei fiind Camera bucu-
reºteanã. Astfel, în anii urmãtori, ce-
rerea de muncitori calificaþi în
acord cu solicitãrile de pe piaþa
muncii va fi rezolvatã, concomitent
cu scãderea presiunii pe latura de
protecþie socialã". Preºedintele
CCIB a menþionat cã este nevoie de
dezvoltarea unor incubatoare de
afaceri în parteneriat public-privat
care sã beneficieze de diverse facili-
tãþi ºi acordarea din bugetul local a
unor granturi pentru dezvoltarea
de afaceri generatoare de valoare
adãugatã pentru a contribui la dez-
voltarea economicã sustenabilã a
Bucureºtiului.
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