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Dovada confirmării cunoștințelor de limbă germană
la reunirea soților
Informaţii de bază
Cunoștințele elementare de limbă germană sunt cele ce corespund „Nivelului de
competență A1 al Cadrului Comun European pentru competențe lingvistice”.
Înainte de plecare dvs. trebuie să prezentaţi dovezi de cunoaștere ale limbii germane, atunci când aplicaţi la ambasada Germaniei pentru viză cu scop de reunificare
a soților sau pentru încheierea căsătoriei cu stabilirea ulterioară a reședinții permanente.
În cazul în care din data susținerii examenului nu va decurge un an, vor fi acceptate
doar următoarele certificate:






„Start Germana 1” / Start Deutsch 1, de la Goethe-Institut e.V.
„Start Germana 1” / Start Deutsch 1, de la telc GmbH
„Germana de bază 1” / Grundstufe Deutsch 1, Diploma austriacă de limbă
(ÖSD)
„Testul Germana ca limbă străină“ / TestDaF, al TestDaF-Institut e.V. (Institutul Universității la distanță Hagen și Universitatea Ruhr Bochum; nivel de test
de limbă începând doar cu nivelul" B2 "GER)
„Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen“ de la ECL (nivel de
test de limbă începând doar cu nivelul “A2„ GER)

Oportunităţi de învăţare a limbii germane


Învățarea limbii germane în Republica Moldova:
Centrul cultural german AKZENTE / Centrul Goethe
Str. Sfatul Țării 18,
MD - 2012 Chișinău
Tel./Fax: +373 22 237660
info@akzente.md
http://www.akzente.md/de/



Învățarea limbilor străine la cursuri la distanță la Goethe Institut sau prin
internet
Pe pagina Goethe-Institut puteţi găsi culegeri de exerciții de pregătire pentru testul de limbă „Start Deutsch 1”, precum și informații despre cursurile de învățare la
distanță. Există și alte culegeri de exericiţii pentru studierea nivelului A1.
http://www.goethe.de



Emisiuni radio și oferte online a Deutsche Welle
Deutsche Welle oferă multe oportunități de a învăța limba germană. Pe pagină ei
veți găsi cursuri gratuite de germană pentru începători și avansați în aproape 30
de limbi. Acolo sunt menţionate şi listele de frecvență ale emisiunilor radio din
străinătate. Puteți de ex. să utilizați și cursul audio de limbă „Radio D” elaborat de
către Deutsche Welle împreună cu Institutul Goethe. În plus, cursul va fi transmis
în 16 limbi pe DW Radio. Un curs online interactiv de limbă cuprins în 30 de lecții
cu peste 1000 de exerciții interactive prezintă şi o imagine a vieții cotidiene în
Germania
http://www.dw-world.de/deutschkurse

Excepţii
Legea prevede şi excepții de la cerinţa de confirmare a cunoştinţelor elementare ale
limbii germane:
1) Excepții justificate în persoana solicitantului:
a) cunoştinţele de limbă germane sunt evidente (= în timpul interviului la
ghişeu se vor constata cunoştinţele de limbă indiscutabile);
b) pentru absolvenții studiilor superioare cu o prognoză pozitivă de încadrare
în câmpul muncii și de integrare în societate;
c) dacă este planificată doar o ședere temporară în Germania;
d) la reintrarea în Germania, dacă solicitantul a locuit deja în Germania fiind
în posesia unui permis de ședere permanent în temeiul Legii cu privire la
ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania;
e) dacă este în imposibilitate permanentă de a învăța o limbă străină din cauza unei deficienţe fizice, psihice, emoționale sau a unui handicap.
2) Excepții justificate în persoana de referință / titularul principal:
a) dacă soțul care locuiește în Germania este cetățean al unuia dintre statele
menționate în §41 al Regulamentului privind șederea sau are dreptul la
libera circulație în Germania, adică este un cetățean al unui stat membru al
UE (cu excepția Germaniei) sau al statelor SEE din Norvegia, Islanda și
Liechtenstein sau Elveția.
b) la reântregirea cu specialiști, cercetători și persoane care desfășoară activități independente dacă soțul / soția deține un card albastru al UE, un card
ICT, un card ICT mobil sau un permis de ședere pentru anumiți cercetători
conform Legii cu privire la şedere (AufenthG), §18b (2) (cartea albastră a
UE), § 19 (card ICT), § 19b (card ICT mobil), § 18d (cercetători), § 18f
(cercetători mobili),
c) la reântregirea în temeiul Legii cu privire la şedere §18c (3) (persoane cu
calificare înaltă) sau din §21 (lucrători independenți), cu condiția ca căsătoria să fi fost încheiată înainte ca persoana îndreptățită la dreptul de ședere
să se stabilească cu traiul pe teritoriul federal;
d) dacă titularul principal imediat înainte de acordarea unui permis de ședere
permanent sau a unui permis de ședere pentru o perioadă îndelungată în
UE, era titularul unui permis de ședere conform Legii cu privire la şedere
§18d (cercetător);
e) la reântregire cu o persoană care beneficiază de protecție, cu condiția ca
căsătoria să fi existat deja, când aceasta din urmă se mutase în Germania.
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Există şi o excepție atunci cînd soţul/soţia în cazul unor circumstanţe deosebite ale
unui caz individual este în imposibilitate sau nu este rezonabil ca înainte de plecare
în Germania să întreprindă efirturi pentru obţinerea cunoştinţelor elementare de limbă
germană.
Acest lucru este valabil, îndeosebi, dacă cursurile de limbă nu sunt oferite permanent
în țara respectivă sau dacă frecventarea lor este asociată cu un risc sporit de securitate și nu există alte alternative promițătoare (de exemplu prin studierea limbii din
cărți sau online) de învăţare a limbii.
La depunerea cererii, dacă considerați că o astfel de excepție este aplicabilă cazului
dvs., trebuie să demonstrați motivul acestei excepții.
Dacă nu sunteți sigur, dacă una dintre excepții este aplicabilă cazului dvs., sau care
ar fi dovezile necesare, puteţi contacta secția vize a Ambasadei Germaniei la Chișinău.

Detaliile de contact ale ambasadei pentru întrebări
Ambasada Germaniei Chișinău
Str. Alexei Mateevici, 82
MD-2009 Chișinău
Republica Moldova
visa@chis.diplo.de
www.chisinau.diplo.de
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