AGENTTA RoMÂNÄ DE AsTGURARE A

cAlrrÄTrr îN în¡vÃTÃrqÂn¡TUL supERroR

Membrä în Asoctàlia Europeaná pentru Asigurdrea CalitáttÌ în invätãmântul Superior - EtltQA
Înscrisä în Req¡strul European pentru Asigurarea Calitätt| în Învätámântul Superior - EQAR

HOTARÂRE

privind proiectul de rezolulie a Comisiei de eticà privind Sesizarea înregistratà
la ARACIS cu nr. 6828 din 07.12.2021 , priv¡nd ex¡stenla une¡
susp¡c¡un¡ de abatere de la prevederile Coduluide eticä çi normelor de

conduitä profesional ale ARACIS care îl vizeazã pe domnul prof. un¡v.

dr. lonelCiucanu

Având în vedere prevederile:

-

art. 28 alin. (2) din Regulamentul de organizare çifunctionare alARAC|S, aprobat
prin Hotärârea nr. 105/25.11.2021,

Întrucât în $edinta Consiliului ARACIS din data de 24.02.2022 s-a analizat proiectul de
rezolulie a Comisiei de eticä privind Sesizarea înregistratä la ARACIS cu nr. 6828 din

07.12.2021, privind existenla unei suspiciuni de abatere de la prevederile Codului de
eticã çi normelor de conduitã profesional ale ARACIS care îl vizeazä pe domnul prof.
univ. dr. lonel Ciucanu,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare çi func{ionare al
ARACIS, aprobat prin Hotärârea nr. 105125.11.2021,

ConsiliuluiAgenliei Române de Asigurare a Calitäfiiîn Învãlãmântul Superior

HOrÄRASTE

Articolul

1

Se aprobä, în unanimitate:

a) Clasarea sesizärii Înregistratä la ARACIS cu nr. 6828 din 07.12.2021, privind
existenla unei suspiciuni de abatere de la prevederile Codului de eticã çi
normelor de conduitã profesionalä ale ARACIS care îl vizeazá pe domnul prof.
univ. dr. lonel Ciucanu, având în vedere viciile de procedurã, cauzate de
pandemia de COVID-19;

b) Plata sumelor aferente activitälii dlui prof. univ. dr. lonel Ciucanu, în
contractului civil de prestäri serviciiîncheiat de cãtre ARACIS cu acesta.
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baza

Articolul 2
Prezenta hotarare intra Tn vigoare Tncepand cu data de 25.02.2022.
Articolul 3
Prevederile prezentei hotarari sunt aduse la Tndeplinire de catre Comisia de etica $i
Directia Economica $i vor fi comunicate persoanei care a facut sesizarea, precum $i
partii la adresa careia s-a facut sesizarea de catre Comisia de etica.
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