
Stimați părinți, 
 
 
Spitalul la care s-a născut copilul dvs. va înregistra nașterea acestuia la Biroul de Stare Civilă, la Standesamt 
Mannheim, K 7, 68159 Mannheim. Vă rugăm să completați cu atenție această declarație și să o depuneți, însoțită 
de documentele specificate în continuare, la DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV AL SPITALULUI.  
 
 

Documente care trebuie prezentate la Biroul de Stare Civilă: 

dacă părinții sunt căsătoriți 
unul cu celălalt 

livretul de familie sau 
certificatele de naștere ale ambilor părinți și certificatul de căsătorie sau 
extras certificat din Registrul de Căsătorii 
Documentele în altă limbă trebuie să fie traduse de un traducător autorizat. 

dacă părinții nu sunt 
căsătoriți unul cu celălalt 

certificatele de naștere ale ambilor părinți  
În cazul în care mama a mai fost căsătorită: certificat de căsătorie însoțit de dovada 
desfacerii căsătoriei (sentință de divorț definitivă sau certificat de deces al soțului) 
Documentele în altă limbă trebuie să fie traduse de un traducător autorizat. 

pentru dovedirea identității carte de identitate sau pașaport (dacă este cazul, cu permis de ședere) 
 

Pentru orice întrebări ne puteți contacta la următorul nr. de telefon: 0621/ 293-3101. 
 
 

Declarație privind numele copilului 
(a se completa de mână de către tatăl și mama legitimi) 

Data nașterii ___________________      Sexul       bărbătesc          femeiesc 

Copilul nostru primește       următorul prenume      următoarele prenume 

_________________________________________________ 
și numele de familie ____________________________________. 
 

* În cazul părinților care nu poartă același nume de familie și care exercită în comun autoritatea părintească 
asupra copilului:  
Ne este cunoscut faptul că prezenta stabilire a numelui de familie al copilului se aplică și celorlalți copii ai noștri, 
asupra cărora ne exercităm autoritatea părintească în comun (art. 1617 I din Codul Civil german). 

Atenție: Prenumele scrise cu cratimă între ele sunt considerate un singur prenume! 
Asigurați-vă că ortografia prenumelor corespunde exact viziunii dumneavoastră. 

După autentificarea înscrisului, nu mai sunt posibile modificări sau completări. 

Dacă părinții nu sunt căsătoriți unul cu celălalt: 
A avut loc deja recunoașterea prenatală a paternității?                                                             da                nu 
La care Direcție de Asistență Socială și Protecția Copilului (Jugendamt) sau Birou de Stare Civilă (Standesamt) a 
fost dată această declarație?____________________________________________________________________  

A fost deja dată o declarație privind exercitarea în comun a autorității părintești?                     da               nu  
(Vă rugăm să anexați dovezi)  

Localitatea de domiciliu (reședința principală), strada, numărul, ale 
mamei 
 
 
 

Localitatea de domiciliu (reședința principală), strada, numărul, ale 
tatălui 
 

Numărul de telefon: Numărul de telefon: 
 

Religia: 
 

Religia: 
 

Date numai în scopuri statistice: Mama copilului este încadrată în muncă?   Da             Nu  
Al câtelea copil al mamei este? Al ___-lea copil     Al câtelea copil din această căsătorie este? Al ___-lea copil 
Data și locul nașterii copilului născut anterior: 

 

Semnătura mamei (dacă este cazul, numele de familie dobândit la 
naștere) 

Semnătura tatălui (dacă este cazul, numele de familie dobândit la 
naștere) 
 
 
 
 


