
 

Protocol despre instructajul înainte de 
recunoașterea paternitǎții sau a obligației de a 
plǎti intreținere 
 

 

Urmǎrile legale ale recunoașterii paternitǎții 

Eu am fost informat asupra faptului cǎ prin recunoașterea paternitǎtii accept între mine și copil o relație de rudenie cu 

toate consecințele legale. Prin aceasta sunt dator sa plǎtesc copilului intreținere (pensie alimentarǎ), dacǎ este cazul și dupǎ 

îndeplinirea majoratului. Pe lângǎ aceasta, mama copilului poate sǎ solicite în caz de nevoie plata costurilor pentru naștere 

și întreținere înainte și dupǎ nașterea. In anumite condiții, pretențiile la plata intreținerii pentru îngrijirea copilului pot fi 

valabile de regulǎ pânǎ la trei ani dupǎ naștere. 

Prin recunoaștere copilul devine moștenitorul meu legal.  

 

 

Dreptul de contact 

Eu am dreptul, dar și obligația de a avea contact cu copilul. Relația cu copilul poate sǎ fie reglementatǎ în cazul de conflicte 

de cǎtre Tribunalul de familie, dar poate sǎ fie redusǎ si exclusǎ numai  în cazul anumitor condiții legale. 

 

 

Dreptul de custodie (autoritate pǎrinteascǎ) 

Dreptul de custodie pentru copil îi revine mamei majore. Custodia (autoritatea pǎrinteascǎ) comunǎ are ca premisǎ cǎ atât 

mama cât și eu declarǎm sub o formǎ certificatǎ în mod oficial cǎ vrem sǎ exercitǎm împreunǎ autoritatea (custodia) 

pǎrinteascǎ. Și în cazul în care mǎ cǎsǎtoresc cu mama, intrǎ din oficiu în vigoare autoritatea pǎrinteascǎ comunǎ.  

 

Pe de altǎ parte, Tribunalul de familie poate sǎ încredințeze la cerere autoritatea pǎrinteascǎ complet sau parțial mamei sau 

mie împreunǎ sau numai mie de unul singur, dacǎ este de așteptat cǎ acest fapt sǎ nu fie în contradicție cu binele copilului. 

Aceastǎ premisǎ se presupune în mod legal, dacǎ solicit la tribunal, sǎ fie incredințatǎ autoritatea pǎrinteascǎ mamei și mie 

împreunǎ și dacǎ nu sunt arǎtate motive contrare nici din partea mamei și nu sunt evidente nici altfel.  

 

 

Numele de familie 

In principiu copilul poartǎ numele de familie al mamei ca nume la naștere. Dacǎ a fost stabilitǎ autoritatea pǎrinteascǎ 

comunǎ, hotǎresc eu împreunǎ cu mama dacǎ coplilul primește numele ei sau al meu ca nume la naștere. Dacǎ mama și cu 

mine am certificat deja înainte de naștere declarația de autoritate pǎrinteascǎ comunǎ , trebuie sǎ stabilim numele copilului 

la înregistrare la Oficiul stǎrii civile. Dacǎ la acea datǎ încǎ nu ne-am înțeles asupra numelui, trebuie s-o facem în timp de o 

lunǎ printr-o declarație legalizatǎ înaintatǎ la Oficiul stǎrii civile. 

Dacǎ copilul poartǎ prima datǎ din oficiu ca nume la naștere numele mamei care ea singurǎ dispune de custodie, și dacǎ 

mai târziu se hotǎrește stabilirea autoritǎții pǎrintești comune, numele copilului poate sǎ fie stabilit din nou în decurs de 

trei luni prin mama și mine. In toate cazurile stabilirea numelui în baza autoritații pǎrintești comune este irevocabila și este 

valabilǎ și pentru toti ceilalți copii comuni de mai târziu. Dacǎ copilul urmeazǎ sǎ primeascǎ numele meu, în cazul custodiei 

singulare, mama și cu mine trebuie sǎ ne declarǎm în prealabil acordul fațǎ de Oficiul stǎrii civile. 
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Recunoașterea paternitǎții 

Recunoașterea paternitǎții din partea mea devine numai atunci validǎ, când mama își declarǎ acordul în mod certificat. In 

cazul, în care mama nu poate sǎ exercite autoritatea pǎrinteasca, fiindcǎ de ex. este minorǎ, declarația ei necesitǎ acordul 

reprezentanților ei legali. In plus, este necesar acordul copilului la declarația mea de recunoașterea paternitǎții. Acesta 

poate sǎ fie declarat prin reprezentantul lui legal, de ex. un tutore din  oficiu. Dacǎ copilul are vârsta de 14 ani, poate sǎ 

hotǎreascǎ singur cu acordul reprezentantului sǎu legal.  

 

In principiu, o recunoaștere a paternitǎții nu poate devini validǎ, când existǎ încǎ în mod legal paternitatea altui bǎrbat, de 

ex. soțul mamei. Dacǎ copilul se naște dupǎ introducerea unei proceduri de divorț, un alt bǎrbat poate sǎ recunoascǎ 

paternitatea. Ǎceasta trebuie sǎ fie fǎcut însǎ cel mai târziu pânǎ la trecerea unui an dupǎ ce sentința de divorț a devenit  

definitivǎ. In acest caz recunoașterea paternitǎții devine validǎ, când și soțul –anterior - al mamei își dǎ acordul (ceea ce ar 

trebui sǎ se întâmple deasemenea în decursul unui an). 

 

In principiu, eu nu pot sǎ revoc recunoașterea paternitǎții. In mod excepțional am un drept de revocare, dacǎ 

recunoașterea încǎ nu a devenit  validǎ dupǎ un an, de ex. fiindcǎ mai lipsește aprobarea necesarǎ pentru aceasta.  

 

Eu pot contesta legal paternitatea, dacǎ aflu de circumstanțe, prin care pune la îndoialǎ paternitatea mea. O astfel de 

contestație este posibilǎ numai în decursul unei perioade de doi ani. Termenul începe în momentul în care aflu de 

circumstanțele prin care se pune la îndoialǎ paternitatea mea. Atât mama cât și copilul pot contesta paternitatea. 

 

Paternitaea devine nulǎ de drept în mod retroactiv în momentul, în care instanța constatǎ, cǎ cel care a recunoscut 

paternitatea nu este tatǎl copilului. O recunoaștere este deasemenea nulǎ de drept, dacǎ nu corespunde dispozițiilor 

Codului Civil, în cazul în care de la înregistrarea ei în registrul stǎrii civile nu au trecut mai mult de cinci ani. La cerere mi se 

poate comunica perioada de concepție (perioada stabilitǎ legal pentru o procreare posibilǎ) a copilului. 

 

 

Recunoașterea paternitǎții și cetǎțenia 

In cazul cetǎțeniei strǎine a unuia sau mai multor participanți, recunoașterea paternitǎții poate avea și urmǎri legale 

conform legislației din patria acestora, de ex. privind numele sau cetǎțenia copilului.In caz de dubii, se pot cere informații 

despre aceasta la reprezentanțele statelor respective. Și oficiile de stare civilǎ informeazǎ în mǎsura posibilitǎților lor 

despre aceasta. Copilul unei mama cu o cetǎțenie strǎinǎ primește prin recunoașterea paternitǎtii din partea unui neamț 

cetǎțenia germanǎ.  

 

 

Plata pensiei alimentare 

Vreau sǎ mǎ oblig și la plata unei pensii alimentare. Aceastǎ declarație de obligație devine validǎ, când recunoașterea 

paternitǎții mele este definitivǎ. Eu știu cǎ îi datorez copilului îndreptǎțit de a primi intreținere pensia alimentarǎ legalǎ. 

Aceastǎ obligație nu se terminǎ în momentul când devine major, dacǎ copilul participǎ de ex. în continuare la o pregǎtire 

profesionalǎ. Din aceastǎ cauzǎ nici nu este permis sǎ se reducǎ  fǎrǎ acordul reprezentantului copilului declarația de 

obligatie de plata intreținerii, care urmeazǎ sǎ fie certificatǎ, la perioada când copilul nu este major. Copilul minor care nu 

trǎiește cu mine în același menaj poate sǎ aleagǎ între o pensie alimentarǎ fixǎ (o sumǎ anumitǎ) sau una dinamicǎ (un 

procentaj din intreținerea minimǎ respectivǎ). Intreținerea minimǎ se orienteazǎ dupǎ mǎrimea sumei legale scutite de 

impozit. Dacǎ aceastǎ sumǎ este mǎritǎ, crește și pensia alimentarǎ minimǎ. Cunosc mǎrimea ei actualǎ. 

 

Alocația de copil acordatǎ copilului trebuie sǎ fie folositǎ pentru acoperirea nevoilor sale bǎnești. Atât timp cât copilul mai 

este minor, numai jumǎtatea din alocația de copil este destinatǎ pentru aceasta și este astfel în folosul meu prin reducerea 

obligațiilor mele de platǎ. Fiindcǎ mama contribuie în același mod la intreținere prin îngrijirea copilului. Din momentul 

majoratului, și mama trebuie sǎ contribuie la suma de bani necesarǎ copilului – prin partea ei, în raport cu veniturile 

ambilor pǎrinți, care pot fi luate în considerare. Venitul propriu al copilului, de ex. din ajutoare pentru pregǎtirea lui 

profesionalǎ sau prin BAföG (= bursǎ)  cât și alocația deplinǎ a copilului vor fi luate în considerare pentru stabilirea acestei 

necesitǎți. Pe lângǎ intreținerea curentǎ, copilul poate sǎ solicite în anumite cazuri și necesitǎți suplimentare, dacǎ s-au 

produs costuri nereglementare, deosebit de mari, care nu pot fi acoperite cu banii de intreținere normalǎ. Printre acestea 

fac parte și cheltuiele pentru prima dotare a bebelușului.  

 

Copilul meu poate sǎ pretindǎ de la mine pensie alimentarǎ în mod retroactiv dacǎ din motive legale a fost împiedecat pânǎ 

acum sǎ cearǎ plata intreținerii. Dacǎ însǎ alte persoane sau oficii, de ex. „pretinsul tatǎ“ (care crede cǎ este tatǎl biologic) 

sau oficiul social sau pentru tineret au plǎtit pânǎ acum intreținerea pentru copilul meu, pretenția lui fațǎ de mine s-a 

transmis asupra lor. I)n aceastǎ mǎsurǎ nu ma pot obliga în mod legal la platǎ fațǎ de copilul meu.  



Obligația de a furniza informații 

Conform Codului civil sunt obligat sǎ furnizez tot la doi ani informații despre situația mea personalǎ și economicǎ, în mǎsura 

în care acest fapt este necesar pentru constatarea unei pretenții de pensie alimentarǎ. Inainte de trecerea de doi ani se pot 

cere informatii numai atunci, când a ieșit la ivealǎ în mod convingǎtor cǎ cel obligat sǎ dea informații are venituri mult mai 

mari sau a intrat în posesia unei averi suplimentare. Pretenția de a primi informații poate sǎ fie pusǎ în aplicare printr-o 

cerere la Tribunalul de familie. 

 

Dacǎ se modificǎ necesitǎțile de pensie alimentarǎ sau circumstanțele mele de viațǎ cum ar fi venitul și starea civilǎ, copilul 

resp. eu putem sǎ cerem modificǎri privind mǎrimea pensiei alimentare și sǎ le punem în aplicare printr-o cerere la 

Tribunalul de familie. In orice caz este recomandabilǎ, înainte de adresarea la instanțǎ. o întelegere amiabilǎ, în afara 

tribunalului, pentru a evita costurile de judecatǎ,  

 

 

Executarea silitǎ 

Prin certificarea de azi mǎ supun  executarii silite imediate In cazul în care nu plǎtesc pensia alimentarǎ datoratǎ, poate sǎ 

fie sechestrata imediat averea mea sau câștigul resp. salariul meu sau alte venituri. Pe lângǎ aceasta, copilul poate sǎ cearǎ 

pentru eventuale restanțe dobânzi pentru întârziere, care pot sǎ fie mult mai mari decât 5 procente, depinzand de dobânda 

de bazǎ actualǎ. Dobânda trebuie sǎ fie stabilitǎ separat. Incǎlcarea intenționatǎ a obligației de a plǎti pensie alimentarǎ 

poate sǎ fie sancționatǎ cu o amendǎ sau cu arest pânǎ la trei ani. 

 

 

Primirea protocolului se va confirma prin semnǎtura pe originalul documentului. 

 

Rugǎm adresați întrebǎri la Jugendamt (Oficiul pentru problemele tinerilor), secția Asistențe/Legalizǎri. 

Orar marți, joi  ora 9 și 18 

luni, vineri ora 9 si 12 

Telefon (0351) 4 88 56 16 

E-Mail beistandschaften-beurkundungen@dresden.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caseta tehnicǎ 
 
Editorul   
Capitala landului Dresden, Oficiul pentru presa, munca oficialǎ si protocol, Oficiul pentru problemele tinerilor  
Postfach (Cǎsuța poștalǎ) 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
facebook.com 
 
Numǎrul de telefon central pentru autoritǎți 115 - Noi iubim intrebǎrile 
 
Redacția: Formularea textului a fost realizatǎ de cǎtre DIJUF și a fost adaptat pentru redactare de cǎtre Oficiul pentru problemele tineretului din capitala 
landului – Dresden. 
 
Februarie 2020 
 
Documente electronice cu o semnǎtura electronicǎ pot fi înaintate printr-un formular. Pe langǎ aceasta existǎ posibilitatea sǎ fie codificate mailuri la adresa 
capitalei landului Dresden printr-un certificat S/MIME sau sǎ se expedieze e-mailuri sigure prin DE-Mail. Pentru informații suplimentare stǎm la dispoziție la 
www.dresden.de/kontakt. Acest material informativ face parte din munca oficialaǎ a capitalei landului Dresden. Nu este permis sǎ fie folosit cu scopul de a 
face reclamǎ pentru alegeri, partide însa se pote folosi pentru informarea membrilor lor. 


	Niederschrift über die Belehrung vor Anerkennung der Vaterschaft oder der Unterhaltsverpflichtung

