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Lansarea oficiala a proiectului  
“Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia - 

DARSESM” 
 

In data de 30.04.2015, la Centrul de Afaceri Activ Expert Consultanta si Servicii din Buzau, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a organizat conferinta de lansare a 
proiectului “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia - 
DARSESM”, ID proiect 149522, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii 
lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.1 “Promovarea culturii 
antreprenoriale”.  

La acest eveniment, au participat reprezentanti ai administratiei publice locale si centrale, 
mediului de afaceri si ai partenerilor proiectului. Au luat cuvantul d-nul prefect al judetului Buzau, 
George Sava, d-na Luminita Mihailov - director general ADR SE si d-na Elena Oprea, coordonatorul 
Centrului de Afaceri din Buzau. D-na Luminita Mihailov, reprezentant al Beneficiarului, a prezentat 
proiectul DARSESM care se deruleaza in doua regiuni de dezvoltare, Sud-Est si Sud-Muntenia, 
punand accent pe beneficiile aduse prin instruirea a 440 persoane care vor dobandi competente in 
antreprenoriat, industrii creative, management si marketing. In luna iunie, cursantii vor participa la un 
concurs de planuri de afaceri in urma caruia vor fi infiintate un numar estimat de 55 start-up-uri care 
vor fi primi un ajutor de minimis in limita unui plafon de 25.000 euro. In cadrul proiectului, vor fi 
infiintate 2 Centre de Sprijin pentru Initierea Afacerilor (Braila si Pitesti) si va fi dezvoltat Centrul de 
Afaceri de la Buzau. Prin activitatea lor, aceste centre vor sprijini infiintarea si dezvoltarea celor 55 de 
start-up-uri. 

Domnul prefect George Sava a subliniat faptul ca acest proiect contribuie la dezvoltarea 
mediului de afaceri din judetul Buzau, crearea de noi locuri de munca si incurajarea tinerilor sa initieze 
noi afaceri. Din partea partenerilor, d-na Elena Oprea a prezentat Centrul de Sprijin pentru Initierea 
Afacerilor, proiect creat cu sprijinul finantarilor europene (POR) si care se va dezvolta in cadrul 
acestui proiect finantat din Fondul Social European.  
            Proiectul DARSESM este implementat in cadrul unui consortiu format din: ADRSE /Braila; SC 
CONSULTEAM RECRUTARE SI SELECTIE SRL/Bucuresti, Fundatia Culturala “Quo Vadis”/Iasi, SC 
ACTIV EXPERT CONSULTANTA SI SERVICII SA/Buzau si Asociatia Editorilor din 
Romania/Bucuresti. 
             Valoarea totala eligibila a proiectului este de 8.194.778,30 lei din care asistenta financiara 
nerambursabila este de 8.014.493,18 lei.  

Pentru informatii suplimentare cu privire la implementarea proiectului DARSESM, persoana 
de contact este d-na Luiza Tiganus, Sef Serviciu Implementare Proiecte in cadrul Agentiei pentru 
Dezvoltare Regionala Sud-Est/manager proiect, tel. 0339/732414, fax: 0339/732417, e-mail: 
luiza.tiganus@adrse.ro.  
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