
CIRCULARĂ 
 

 Luând in considerare dispozițiile art.3, 16, 18, 23 si 25 din Legea nr.118/2019 privind 
Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de 
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 
nr.76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.522/26.06.2019; 
 Vă aducem la cunoștinta următoarele prevederi legale pe care vă rugam să le luați în 
considerare în activitatea dvs. 
 
Art. 1. -  “(1) În scopul prevenirii şi combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor 
persoane sau asupra minorilor, prevăzute şi pedepsite de legea penală, precum şi pentru a evita 
riscul recidivei, se organizează Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care 

au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, denumit 
în continuare Registrul.” 

Art. 16. -  (1) Persoana fizică poate obţine propriul certificat de integritate comportamentală 

în aceleaşi condiţii în care poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, propriul certificat de cazier judiciar. 
(2) În certificatul de integritate comportamentală se înscriu toate datele existente în Registru cu 
privire la persoana în cauză. 
(3) Certificatul de integritate comportamentală este valabil 6 luni de la data eliberării. 
(4) Modelele certificatului de integritate comportamentală, copiei de pe Registru, extrasului din 
Registru, respectiv cererilor pentru eliberarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
Art. 18. - “(1) Instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi 
orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, 
persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care 
presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligaţia de a 

solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte 

asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală. 
 
(2) În situaţia în care persoana în cauză este cetăţean străin sau fără cetăţenie, se va solicita 
acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autorităţile 
competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârşit sau nu una dintre 
infracţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1). 
(3) Cu acordul persoanei verificate, entităţile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe 
Registru în aceleaşi condiţii în care se poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.” 
  
 Având în vedere dispozițiile legale mai sus citate, antrenorii care activează în cadrul 
cluburilor sportive de drept public sau privat trebuie să prezinte acest certificat la dosarul de 
personal, iar cei care sunt angajați/detașați la federație trebuie sa îl depună la secretariatul 
federatiei (cei angajați vor depune originalul, iar detașatii/voluntarii doar o copie conformă cu 
originalul documentului depus la angajator) 
 
 Prezenta este însoțită de textul Legii nr.118/2019. 


