Foaie cu îndrumări
pentru solicitarea admiterii participării
la un curs de integrare
conform § 44 alineatul 4 legea privind
şederea cetăţenilor străini în Germania

Mult stimată doamnă, mult stimate domn,
ca cetăţean străin, care locuieşte legal şi permanent în Germania, respectiv ca cetăţean al
unui stat membru al Uniunii Europene, Oficiul Federal poate aproba, potrivit § 44 alineatul 4
legea privind şederea cetăţenilor străini în Germania, participarea dumneavoastră la un curs
de integrare (curs de limbă şi curs orientativ), în măsura în care dumneavoastră nu posedaţi
sau nu mai posedaţi un drept legal de participare la curs potrivit § 44 alineatul 1 legea privind
şederea cetăţenilor străini în Germania.
Vă rugăm să trimiteţi în scris cererea completată, într-un plic timbrat suficient, la sucursala
competentă a Oficiului Federal.
Cursul de limbă trebuie să vă ofere cunoştinţe suficiente de limbă germană. Aceste cunoştinţe există dacă dumneavoastră puteţi să vă descurcaţi verbal, singur, în viaţa zilnică
inclusiv în cadrul contactelor normale cu autorităţile în mediul dumneavoastră din Germania şi
puteţi susţine o convorbire corespunzătoare vârstei şi situaţiei de pregătire a dumneavoastră
şi puteţi să vă exprimaţi în scris.
Cursul orientativ trebuie să vă ofere în afară de cunoştinţe cotidiene şi cunoştinţe privind
legislaţia, de cultură şi istorie din Germania.
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La sfârşitul cursului de integrare are loc un test de absolvire. Veţi primi o adeverinţă în privinţa rezultatului, de la organizatorul cursului.
Pentru cetăţenii din ţările din afara Uniunii Europene, cunoştinţele suficientă de limbă germană precum şi cunoştinţe de bază ale legislaţiei şi sistemului social şi raporturile de viaţă
sunt printre altele condiţiile pentru acordarea unui titlu de şedere pe termen nelimitat (permis
de stabilire a domiciliului conform § 9 legea privind şederea cetăţenilor străini în Germania).
În cazul unei absolviri cu succes a cursului de integrare, dumneavoastră satisfaceţi această
parte din condiţiile pentru permisul de stabilire a domiciliului, fără a fi necesară o altă dovadă.
În afară de aceasta se scurtează, în cazul participării cu succes la curs, perioada minimă
pentru o încetăţenire, de la opt la şapte ani.
Vă rugăm să întoarceţi pagina

Împreună cu confirmarea în privinţa dreptului de participare veţi primi, în cazul unei admiteri
la cursul de integrare, o listă cu organizatorii de curs, care efectuează cursul de integrare în
regiunea dumneavoastră.
Trebuie să vă înscrieţi la timp la un organizator de curs astfel încât să puteţi începe cursul de
integrare în perioada menţionată în confirmare. La înscriere trebuie să prezentaţi organizatorului confirmarea în privinţa admiterii la cursul de integrare.
Pentru participare la cursul de integrare (până la 600 ore curs de limbă şi 30 ore curs orientativ) trebuie să plătiţi, dumneavoastră sau persoana obligată la întreţinerea dumneavoastră,
organizatorului cursului o contribuţie proprie la costurile de curs de 1,00 euro pentru fiecare
oră de curs.
Contribuţia la costuri se anulează, dacă dumneavoastră primiţi prestaţii băneşti potrivit cărţii a
doua a Codului Social german (ajutor de şomaj II) sau ajutor la întreţinerea vieţii potrivit celei
de-a douăsprezecea carte a Codului Social german (ajutor social).
Persoana îndreptăţită să participe la curs, scutită de plata contribuţiei la costurile cursului,
este obligată să comunice imediat Oficiului Federal, dacă ei nu i se mai acordă aceste prestaţii băneşti.
Scutirea de la plata contribuţiei la costurile cursului trebuie să o solicitaţi în scris la Oficiul
Federal prin dovedirea motivelor de scutire (copia adeverinţei actuale).
Cererea o puteţi înainta în acelaşi timp cu cererea pentru admiterea la cursul de integrare.
În măsura în care este posibil trebuie să înaintaţi cererea totuşi cel târziu la momentul înscrierii la organizatorul cursului. Organizatorul cursului are la dispoziţie pentru dumneavoastră
formulare de cerere corespunzătoare.
În afară de aceasta trebuie să suportaţi propriu costurile pentru participarea la testul de absolvire.
Puteţi solicita totuşi în scris scutirea de la plata acestor costuri la Oficiul Federal.
Organizatorul cursului are la dispoziţie pentru dumneavoastră formulare de cerere corespunzătoare.

