
17 martie 2008, Rondul de Sibiu

Testul de paternitate alunga indoiala 

 
Testele de paternitate par majorităţii românilor 
subiecte de soap-opera, de la ora 3. Dacă aveţi un 
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copil, dar nu sunteţi convins că sunteţi tatăl lui, vă 
puteţi elibera uşor, însă, de această incertitudine. Şi 
asta la un preţ normal. Firma DelphiTest GmbH 
Germania realizează de câţiva ani buni, teste de 
paternitate, iar probabilitatea ca rezultatul acestora 
să nu fie cel corect este aproape nulă. În plus, veţi de 
beneficia de confidenţialitate maximă. Dr. Frank 
Pfannenschmid, directorul general al companiei, 

ine cu mai multe lămuriri. 

eporter: Cum a luat naştere DelphiTest GmbH şi care a fost evoluţia companiei până în 
rezent? 
r. Frank Pfannenschmid: DelphiTest a fost înfiinţat în urmă cu şapte ani. La început ne-am 

oncentrat activitatea pe proiecte şi servicii ştiinţifice în domeniul geneticii. În principal, 
lienţii noştri veneau din partea universităţilor, a departamentelor medicale şi ale companiilor 
armaceutice din Germania. În anul 2001 am început să oferim teste de paternitate către clienţi 
rivati. Aşa a apărut DelphiTest GmbH. Astăzi suntem una dintre cele mai de succes 
ompanii din Germania care oferă teste de paternitate.  

: Cum a primit societatea germană aceste teste şi cum credeţi că vor fi ele primite de 
ocietatea românească? 
.P.: Ei bine, o mică parte a societăţii noastre s-a arătat sceptică. Încă discutăm despre 
fectuarea unui test de paternitate fără consimţământul mamei. Din punct de vedere legal, 
cest lucru este posibil. Sunt câteva argumente interesante ce vin de la politicieni, avocaţi şi 
ersoane private. Anumite persoane consideră că nu trebuie colectate informaţii fără acordul 
uturor persoanelor implicate, dar pe de altă parte este dreptul tatălui de a şti dacă este tatăl 
iologic al copiilor săi sau orice copil ar trebui să-şi cunoască părinţii biologici. Dar cea mai 
are parte a societăţii germane a reacţionat pozitiv, toţi cei implicaţi beneficiind - tatăl 

erifică realitatea şi-şi îndepărtează temerile, mama verifică cine este adevăratul tată, în cazul 
n care a avut mai mulţi parteneri, iar copilul află adevarul despre părinţii săi. Oricum, cele 
ai multe teste sunt pozitive, iar soţul nu mai are nicio temere şi-şi concentrează afecţiunea 

supra familiei sale. Cunosc cazuri în care taţii refuzau să mai facă un al doilea copil din 
auza incertitudinii în care trăiau. După aflarea rezultatului pozitiv, au fost bucuroşi să aibă 
ai mulţi copii. România este de fapt o ţară dezvoltată şi cu oameni foarte bine educaţi. În 

pecial tinerii sunt deschişi la noile descoperiri ştiinţifice, sunt curioşi să afle cât mai multe 
nformaţii şi internetul, prin bibliotecile sale electronice, oferă această posibilitate. Testele de 
aternitate pot fi văzute oriunde: la TV, ziare, internet etc. Multe celebrităţi (actori, staruri din 
uzică sau sport), apelează la aceste teste de paternitate. Presupun că în următorii ani, 
ajoritatea românilor vor şti că testele de paternitate sunt posibile şi precise. Asemeni 

ocietăţii germane, societatea românească se va bucura de posibilitatea verificării ştiinţifice a 
aternităţii. 



R: Care segment al populaţiei apelează la testele de paterniate şi care ar fi principalele 
motive? 
F.R.: Aproximativ 50 la sută dintre clienţii noştri au vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani şi au 
copii foarte tineri. Aproximativ 40 la sută au vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani, iar copiii lor 
au vârste între 10 şi 20 de ani. Aceştia sunt, în general, in proces de divorţ. Restul de 10 la 
sută sunt trecuţi de 50 de ani. Un alt procent interesant este dat de ponderea clienţilor noştrii 
de sex feminin: 30 la sută. Referitor la motive, unele mame vor să dovedească paternitatea, 
întrucat sunt în discuţii contradictorii cu soţii. Alte mame nu cunosc ele însele cine este tatăl 
adevărat. În alte cazuri, mama încearcă să facă un copil unui bărbat important, cu o situaţie 
financiară bună sau cu o notorietate importantă. Alţi clienţi îşi doresc acest test de paternitate, 
întrucât au îndoieli că sunt copiii anumitor părinţi. Dar, în cele mai multe cazuri, motivul 
efectuării unui test de paternitate este simplu: doi oameni au petrecut ceva timp împreună şi 
femeia a rămas însărcinată. Nu are importanţă dacă cei doi au fost împreună de ani de zile sau 
doar au petrecut cateva minute. În acel moment apare întrebarea: este cu adevărat copilul 
meu? Singurul mod de a alunga îndoiala este de a efectua un test de paternitate. 
 
R: Concret, în ce constau testele de paternitate? Cum se efectuează aceste teste din punct de 
vedere ştiintific?  
F.R.: Testarea biologică moleculară modernă permite ca dumneavoastră să fiţi siguri de 
paternitate sau de faptul că cineva cu siguranţă nu este tatăl copilului. Această metodă nu 
numai că este mult mai exactă, dar are şi un raport cost-calitate mult mai eficient decât 
metodele tradiţionale. Avem nevoie doar de câteva celule din corpul tatălui şi al copilului. 
Prelevarea unei mostre este o metodă simplă: luaţi lichid din cavitatea bucală, o periuţă de 
dinţi sau un muc de ţigară şi trimiteţi-le prin poştă, laboratorului nostru. În timpul testului 
molecular de paternitate, selectăm regiuni specifice ale ADN-ului tatălui şi copilului şi apoi le 
comparăm. Această comparaţie ne permite să atingem o probabilitate de cel puţin 99.99 la 
sută, în cazul în care este pozitiv. Dacă este necesar, putem testa mai multe regiuni ale ADN-
ului, în acest caz atingând un procent de 99,99999 la sută. În cazul în care rezultatul testului 
este negativ, probabilitatea este de 100 la sută. 

R: Care sunt costurile, în cazul testelor de paternitate? 
F.R.: Costurile sunt relativ mici, ele pornind de la 185 EUR, în funcţie de numărul de regiuni 
specifice ale ADN-ului ce se doresc a fi comparate. 

R: Cunosc românii această posibilitate de verificare a paternităţii? Sunt interesaţi? 
F.R.: Piaţa românească este destul de mică în acest moment. Numai câteva companii oferă 
aceste servicii şi câteva dintre ele chiar sunt foarte scumpe. Cred că mulţi cetăţeni români nu 
sunt informaţi despre evoluţiile din domeniul geneticii şi despre posibilitatea efectuării unor 
teste de paternitate pe baza ADN-ului. În plus, este dificil să-i informezi despre ultimele 
descoperiri din genetică.  

R: Care sunt avantajele şi dezavantajele unui astfel de test? 
F.R.: Din punctul nostru de vedere, noi vedem numai avantajele. Şi cel mai important este 
egalitatea sau dreptul tuturor celor implicaţi în a cunoaşte adevărul. Până acum, mama avea 
un “avantaj” în a cunoaşte cine este tatăl biologic al copilului. În plus, este dreptul copilului 
de a-şi cunoaşte părinţii biologici. Referitor la dezavantaje, acestea sunt eliminate din 
societate, atât timp cât femeile cunosc că există această posibilitate de determinare ştiinţifică a 
paternităţii şi se gândesc de două ori înainte de a avea un copil cu un alt bărbat decât soţul.  

R: Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc sa efectueze un 
astfel de test? Care sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgă? 



F.R.: În prima etapă trebuie să ne contacteze prin email, poştă sau telefon. Noi putem ajuta 
clientul să identifice cel mai bun test, să aleagă cele mai adecvate mostre ce urmează a fi 
analizate şi il putem sfătui în situaţiile complicate. Noi putem efectua teste de paternitate chiar 
dacă presupusul tată este decedat sau nu pot fi prelevate mostre de la părinţi. Pe siteul nostru 
www.delphitest.org vă prezentăm o mulţime de informaţii despre testele de paternitate. Avem 
nevoie de adresa clientului şi noi îi trimitem tot ceea ce este necesar pentru efectuarea unui 
test (kitul de prelevare a mostrelor şi instrucţiunile aferente). Clientul poate preleva mostrele 
singur acasă sau împreună cu doctorul său şi trebuie să ne trimită mostrele direct la 
laboratorul nostru din Germania. Mostra cea mai recomandată este lichidul bucal, dar putem 
efectua analize şi pe bază de sânge, fire de păr, mucuri de ţigară, periuţă de dinţi etc. Avem 
nevoie de 5-10 zile pentru test, după aceasta trimitem clientului un certificat cu rezultatele şi 
toate detaliile despre test.  

R: Câte teste realizaţi anual?  
F.R.: Efectuăm în jur de 3000 de teste anual, dar clienţii noştri sunt din Europa, America de 
Nord şi de Sud, din Africa etc. În ultimii ani, numărul solicitarilor venite din afara Germaniei 
a crescut considerabil, ajungând la 20 la sută din totalul acestora. Ne-am adresat societăţii 
româneşti numai cu câteva luni în urmă şi incă analizăm piaţa. 

R: Au fost efectuate astfel de teste pentru sibieni? 
F.R.: Răspunsul este DA. DelphiTest GmbH este o companie germană. Avem laboratorul în 
Regensburg şi regulile şi legile după care funcţionăm sunt extrem de stricte. Atât în ceea ce 
priveşte acurateţea efectuării unui test de paternitate, cât şi în respectarea confidenţialităţii 
clienţilor. Toate informaţiile sunt tratate cu maximum de confidenţialitate şi nu sunt transmise 
unor terţe părţi. Mostrele dumneavoastră nu vor fi utilizate pentru alte teste. Din momentul 
primirii mostrelor, nici una dintre acestea nu părăseşte incinta laboratorului nostru. Dacă 
doriţi, putem distruge toate datele după ce v-au fost furnizate rezultatele testului 
dumneavoastră. 
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