Informaţie suplimentară la anexa cu îndrumări „Reunificarea familiei /
Înregistrarea căsătoriei“
Conform § 30, alineat 1, Nr.2 al Legii cu privire la dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Federale Germania posedarea

cunoştinţelor elementare de limbă germană de către partenerul ce urmează să plece în Germania reprezintă o
condiţie pentru solicitarea vizei.
Condiţia legală de a opera cu elemente simple a limbii germane pentru a se face înţeles, se referă la nivelul de
posedare a limbii „A1“ a Cadrului Comun European de Referinţă a Limbilor al Consiliului Europei (GER).
Certificatul de limbă al Institutului Goethe
Cunoştinţele de limbă germană la nivelul sus menţionat în cadrul imigrării soţilor, pot fi confirmate numai prin
prezentarea certificatului de limbă „Start Deutsch 1“ eliberat în mod principial de Institutul Goethe sau de către o
organizaţie parteneră a acestuia - informaţie suplimentară poate fi accesată la www.goethe.de. Pînă la
momentul actual în Republica Moldova nu activează filiale ale Institutului Goethe sau organizaţii partenere.
În cazul cînd sunteţi în posesia certificatului de limbă „Start Deutsch 1“ acesta va fi prezentat ambasadei la
depunerea dosarului.
În cazuri individuale se va accepta şi certificatul de limbă eliberat de o şcoală privată de limbi, o notă suficientă
la limba germană din carnetul de note al unei şcoli de stat, în cadrul cărei poate fi susţinut examenul de
maturitate sau certificatele institutelor culturale din Elveţia sau Austria.
În cazul cînd în timpul interviului personal de la ghişeu se va constata faptul, precum că solicitantul posedă
cunoştinţe de limbă necesare, prezentarea certificatului de limbă nu va mai fi necesară.
Cunoştinţe de limbă germană fără prezentarea certificatului de limbă
Dacă nu sunteţi în posesia certificatului de limbă „Start Deutsch 1“, posedaţi însă cunoştinţe de limbă germană
astfel încît reuşiţi să vă descurcaţi folosind elemente lingvistice simple, urmează să dovediţi acest lucru în
cadrul unui test verbal de limbă germană la depunerea dosarului.
Lipsa cunoştinţelor de limbă germană
Dacă la momentul actual nu posedaţi limba germană la nivelul sus menţionat sau cunoştinţele de limbă sunt
foarte vagi, ambasada recomandă să renunţaţi pentru un timp la depunerea dosarului, revenind numai după ce
nivelul Dumneavostră de limbă germană corespunde cerinţelor A1.
Puteţi să obţineţi cunoştinţe de limbă germană participînd la un curs de limbă. În Chişinău există mai multe
instituţii ce oferă cursuri de limbă. Ambasada nu poate da o apreciere calităţii cursurilor oferite. Alegerea
modalităţilor de obţinere a cunoştinţelor de limbă germană vă aparţine bineînţeles Dumneavoastră.

Excepţii de la cerinţa de confirmare a cunoştinţelor de limbă
În următoarele cazuri nu este necesară confirmarea cunoştinţelor de limbă germană :

•
•

•
•
•

Soţul Dumneavoastră deţine un titlu de şedere conform §§ 19-21 al Legii cu privire la şedere (specialişti
de înaltă calificare, cercetători, lucrători independenţi/fondatori de firme) şi căsătoria a fost încheiată
înainte ca soţul Dumneavoastră să se stabilească cu traiul în Germania
Soţul Dumneavoastră deţine un titlu de şedere conform § 25, alineat 1 sau alineat 2; sau § 26 alineat 3
al Legii cu privire la dreptul de şedere (persoane cu drept de azil, refugiaţi recunoscuţi/ Convenţia din
Geneva privind statutul refugiaţilor) şi căsătoria a fost încheiată înainte ca soţul Dumneavoastră să se
stabilească cu traiul în Germania
Viitorul soţ este cetăţean din Australia, Israel, Japonia, Canada, Republica Coreea, Noua Zeelandă,
Statele Unite ale Americii, Andorra, Honduras, Monaco, San Marino
Din cauza unor deficienţe fizice, sau a unor alienaţii mintale nu sunteţi în stare de a dovedi cunoştinţe
elementare de limbă germană.
Soţul dumneavoastră este cetăţean al UE (nu este valabil pentru vizele de înregistrare a căsătoriei)

