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prevederile legii amintite anterior. De asemenea, vă rog să îmi transmiteți care este stadiul de 

actualizare a dosarelor de angajare prin adăugarea adeverinței/certificatului de integritate 

comportamentală, în cazul angajaților din sistemul de învățământ? 

 
Solicit răspuns în scris, în format editabil și electronic, la adresa oana.bizgan@cdep.ro .  
Vă mulţumesc. 

 
Deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral 

                                                                                    Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti 
 

 

 




