Proiect: Start-up 4 Diaspora, Contract POCU/89/3/7/107522

PROCEDURA ANTIPLAGIAT
Anexa 7

I. CADRUL GENERAL
Prezenta procedură descrie modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul
proiectului Start Up 4 Diaspora.
Prezenta procedură se aplică pentru planurile de afaceri, care vor fi depuse în cadrul
concursului de planuri de afaceri al proiectului Start Up 4 Diaspora.
II. SPECIFICAȚII
II.1 Toate propunerile de planuri de afaceri depuse până la data de 05 noiembrie 2018 (ora
23:59, ora României) vor fi încărcate, în mod obligatoriu, de către coordonatorul activității de evaluare
și selecție planuri de afaceri, într-un folder special creat pentru a putea fi făcută verificarea antiplagiat a
planurilor de afaceri care vor intra în concurs.
Toate planurile de afaceri vor fi încărcate într-o arhivă electronică, în fișiere separate (tip de
format doc, docx sau pdf editabile), însoțite de un fișier în Excel care va cuprinde datele de identificare
ale planurilor de afaceri încărcate (numele și prenumele candidatului, denumirea firmei + numele
fiecărui fișier). De exemplu:
Nume – Prenume - XXXXX SRL – Formular Concurs
Nume – Prenume - XXXXX SRL– plan de afaceri;
Nume – Prenume - XXXXX SRL - plan financiar
Nume – Prenume - XXXXX – BCM

Arhiva cu toate planurile de afaceri, însoțită de fișierul tabelar amintit mai sus va fi transmis de
către coordonatul activității de evaluare și selecție a planurilor de afaceri către comisia de jurizare.
Membri comisiei de jurizare vor încărca în software-ul antiplagiat, fiecare plan de afacere transmis de
fiecare candidat, în vederea verificării originalității acestuia.
II.2 Etapa de verificare a originalității planurilor de afaceri prin intermediul software-ului
antiplagiat, este inclusă în cadrul primei etape de verificare a eligibilității și conformității (Etapa I).
Planurile de afaceri cu un grad de asemănare/similitudine mai mare de 20%, vor fi eliminate din concurs.
Software-ul antiplagiat va genera un Raport de Similitudine/Originalitate ce va fi remis
electronic către coordonatorul activității de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și către managerul
proiectului.
În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine/Originalitate, planul de afaceri
analizat nu trezește suspiciuni, comisia de evaluare va da avizul ca planul de afaceri analizat să fie admis
în etapa a II-a.
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PROCES VERBAL DE VERIFICARE A ORIGINALITĂŢII PLANULUI DE AFACERI

Denumire Plan de Afaceri: .............................................................................................................................
Nume și Prenume candidat:...........................................................................................................................

Evaluarea Raportului de Similitudine/Originalitate indică următoarele:
•
•

Coeficientul de Similitudine/Originalitate mai mic de 20%
Coeficientul de Similitudine/Originalitate mai mare de 20%

Observațiile membrilor comisiei de evaluare referitoare la similitudinile depistate în urma analizei:
Membru comisie 1

Data

Membru comisie 2

Membru comisie 3

Semnătura membru Comisie 1
Semnătura membru Comisie 1
Semnătura membru Comisie 1
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NOTĂ DE NECONFORMITATE A PLANULUI DE AFACERI
Declar că am luat la cunoștință Raportul de Similitudine/Originalitate generat de către
Software-ul Antiplagiat pentru planul de afaceri:
Denumire Plan de Afaceri: ...........................................................................................................................
Nume și Prenume candidat:...........................................................................................................................
După analizarea raportului de verificare a originalității planului dumneavoastră de afaceri au
fost constatate următoarele:
împrumuturile care au fost depistate în cadrul planului de afaceri analizat nu sunt justificate și poartă semne
de plagiat. Din acest motiv, planul de afaceri propus nu este inclus în etapa a II-a de evaluare din cadrul
concursului.
în planul de afaceri apar denaturări intenționate ale textului, care indică o tentativă de disimulare a
împrumuturilor neautorizate. Din acest motiv, planul de afaceri propus nu este inclus în etapa a II-a de
evaluare din cadrul concursului.

Motivare (vor fi trecute motivațiile semnalate de către membrii comisiei de evaluare și
selecție):
Membru comisie 1

Membru comisie 2

Data:
Coordonator activitate evaluare și selecție planuri de afaceri
Manager de proiect

Membru comisie 3

