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Camera de Comerț si Industrie a județului Neamț în parteneriat cu firma Innova
Project Consulting SRL implementează proiectul “O nouă șansă pentru Succes în afaceri
SUCCES +” - ID 104085, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014
– 2020, Axa Prioritara 3: “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7: Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de
ajutor de minimis - România Start-Up Plus.
Proiectul are o valoare totală de 10.389.546,37 lei si se desfășoara pe o perioadă de
36 luni, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava și Vaslui).
Evoluția situației epidemiologice atât la nivel internațional, cât și la nivelul țării noastre
a determinat luarea unor măsuri excepționale în domeniul social și economic pentru limitarea
infectării populației cu noul coronavirusului SARS-COV-2. În acest sens presedintele Klaus
Iohannis, în data de 16 martie 2020 a emis decretul nr. 195 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul Romaniei. Starea de urgență este reglementată de articolul 93 al Constituţiei
României, precum și de Ordonanţa de Urgenţă numărul 1 din 1999. Ordonanţa în cauză
spune că starea de urgenţă se poate impune pe o perioadă de cel mult 30 de zile şi prevede
totodată măsuri economice și de ordine publică.
Datorită situației cauzate de pandemia de coronavirus, multe companii din întreaga
lumea au fost grav afectate din punct de vedere economic. Companiile mici, care se aflau la
început de drum, sunt cele care au avut cel mai mult de suferit, în această perioadă rezistând
doar cei care s-au adaptat rapid la schimbări și cei care au avut un plan în cazul unei situații
de criză.
Unii dintre beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de
urgență, nemaiputând să își atingă indicatorii de performanță, au fost nevoiți să decidă,
împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende
implementarea planurilor de afaceri și trimiterea angajaților în somaj tehnic în această
perioadă.
Firmele cu finanțare nerambursabilă din cadrul proiectului “O nouă șansă pentru
success în afaceri – Succes+” care au fost afectate de măsurile luate pe perioada stării de
urgență sunt:
- cod caen 1105 – Fabricarea berii
- Bukowina Brewing CO SRL
- cod caen 1413 – Fabricarea altor articole de imbracaminte
- Unda Collective SRL
- Annami Couture SRL
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- cod caen 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- Start-up Lucon Grup SRL
- Cheap Tuning Service SRL
- cod caen 5914 – Proiectia de firme cinematografice
- Cinema Nomade SRL
- cod acen 8030 – Activitati de investigatii
- Spy Det Expert SRL
- cod caen 8559 – Alte forme de invatamant
- Start living SRL
- Inov Expert Edu SRL
- cod caen 9002 – Activitati support pentru interpretarea artistica
- Diamnod Stage Sound SRL
- cod caen 9329 – Alte activitati recreative si distractive
- Poveste Joaca si Voie Buna SRL
- cod caen 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare
- Project Lush Studio SRL
- Cut & Shave Barber Studio SRL
- Daco Bobi Style SRL
- cod caen 9604 – Activitati de intretinere corporala
- Serendipity Center SRL
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