INNOVENTURE. Management performant al resurselor
umane si al schimbarii în întreprinderi în vederea
specializării inteligente.

Programul Innoventure este dedicat antreprenorilor și managerilor din
industriile IT&C, Auto și Alimentară și are ca scop promovarea
programului integrat de informare, formare și consiliere în gestionarea
resurelor umane, competențe antreprenoriale, management strategic,
managementul inovării, internaționalizarea afacerilor, management
sustenabil și inovare socială derulat în cadrul proiectului.
Întregul program al cursurilor este astfel structurat încât să acopere
principalele direcții atunci când vorbim despre inovare și dezvoltarea
afacerilor.

TEMATICĂ

MINI MBA

Management Strategic & Operațional
Marketing & Vânzări
Leadership
Modelul de inovare lean startup

MANAGEMENTUL INOVĂRII
Tipurile de inovare dintr-o afacere
Abordarea design thinking în business
Principiile și instrumentele metodei lean
Modelul de inovare lean startup
MVP (minimum viable product) sau
cum să intri rapid pe piață fără să
cheltui toți banii pe un produs

STRATEGIE INOVARE
ȘI SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ

Consultanță
Elaborarea strategie
Ghid de Bune Practici

ORGANIZATOR
Loop Operations este o companie de consultanţă integrată în domeniul fondurilor europene, dezvoltând până în prezent
proiecte în valoare de peste 61,6 milioane de euro.
Prin intermediul celor 4 componente ale Loop Operations- Finance, Management, Skills şi Communication
oferim consultanță în arii conexe, ghidând pas cu pas transformarea ideilor clienților noștri în proiecte sustenabile, de la
atragerea finanțării pentru implementare și până la consultanță pentru management, formarea echipelor și promovare.
MISIUNE: Câștigarea cât mai multor fonduri europene și guvernamentale pentru clienții noștri și asigurarea implementării
sustenabile a proiectelor de dezvoltare ale acestora, pentru o creștere sănătoasă și inteligentă. Credem cu tărie în ceea
ce facem și ne urmăm promisiunea pentru sustenabilitate până la capăt, pe deplin in proiecte implementate cu succes și
transformate în afaceri sustenabile. De aceea, ne asumăm pe deplin rolul de consultanți și nu ezităm să spunem nu
atunci când o idee ni se pare perdantă. Înțelegem că în ceea ce privește mediul de afaceri, asistăm cu toții la o
transformare. Nivelul crescut de competitivitate, diminuarea resurselor naturale de care dispunem, instabilitatea
economică și politică sunt factori care fac necesară implementarea unor noi modele de business și care necesită
adaptare. Să facem același lucru și pentru dumneavoastră.
VIZIUNEA: Loop Operations este opțiunea clienților care doresc un autentic partener de dialog care sa le identifice atat
nevoile, cat si solutiile, exact asa cum ar face-o ei daca ar avea mai mult timp.

CODURI CAEN ELIGIBILE
INDUSTRIA AUTO SI COMPONENTE

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de
aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor
de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si
manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule;
fabricarea de remorci si semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice si
electronice pentru autovehicule si pentru motoare
de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru
autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente
de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente

4511 Comert cu autoturisme si
autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea
autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si
accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si
accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese si
accesorii aferente; intretinerea si
repararea motocicletelor

CODURI CAEN ELIGIBILE
TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI
TELECOMUNICATII

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive
pentru masura, verificare, control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si
electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire si cabluri electrice si electronice
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor
de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice si software- ului
4652 Comert cu ridicata de componente si
echipamente electronice si de telecomunicati

4666 Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor,
unitatilor periferice si software-ului in magazine
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului
pentru telecomunicatii in magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse
software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu
cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele
fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului la
comanda
6202 Activitati de consultanta în tehnologia
informatiei

6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului
la comanda
6202 Activitati de consultanta în
tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune
si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind
tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii
informationale
9511 Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de
comunicatii

CODURI CAEN ELIGIBILE
PROCESAREA ALIMENTELOR SI
BAUTURILOR

1011 Productia si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de
pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui,
crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si
legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse
comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei

1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din
amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si
a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscus-ului si a altor produse fainoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare
omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea
bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri
din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate,
obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare
nealcoolice; productia de ape minerale si
alte ape imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering)
pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie

