
Furnizori de cursuri de integrare în 
Mannheim 

 
Berufsfortbildungswerk 
Doamna Christmann: Tel: 0621 / 12 09 30 
E-mail: mannheim@bfw.de 
68159 Mannheim, D 7, 2 
Program: Lu - Vi: între orele  08.00–16.45 

 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
Doamna Fackelmann: Tel: 0621 / 2 52 44 
E-mail: info@bfaw.de 
68161 Mannheim, N 7, 10 
Program: Lu - Vi: între orele  08.00–13.45 

 
Caritasverband Mannheim Kath. 
Familienbildungsstätte Doamna 
Kirse: Tel: 0621 / 15 56 33 
E-mail: fbs@caritas-mannheim.de 
68159 Mannheim, F 2, 6 
Program: Lu–Vi între orele 09.00–16.00 

 
Donner & Partner GmbH 
Doamna Seidenglanz / doamna Sirma 
Tel: 0621 / 1815210 
E-mail: info.ma@donner-partner.de 
Program: Lu–Vi între orele  08:30–16:30 

 
 

 
 

Goethe-Institut Mannheim 
Doamna Schneider / doamna Waag  
Tel: 0621 / 8 33 85-0 
E-mail: integrationskurs@goethe.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 194 
Program: Lu–Jo între orele  09.00–16.00 
                 Vi între orele   09.00–13.00 
 
Internationaler Bund 
Domnul Eibad: Tel: 0621 / 81 98-169 
E-mail: jmd-mannheim@internationaler-bund.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 106-116 
Program: Lu – Jo între orele  14.00 – 16.00 
 
Mannheimer Abendakademie 
Domnul Ludwig / doamna Schoppa: 
Tel: 0621 / 10 76-166 
E-mail: deutsch@abendakademie-mannheim.de 
68161 Mannheim, U 1, 16-19 
Program: Lu–Jo între orele  09.30–12.30 
                Lu, Ma, Jo între orele 14.00–16.00 
 
USS impuls gGmbH 
Doamna Doll, Tel.: 0800 / 2483864 
E-mail: deutsch@uss.de 
68163 Mannheim, Fabrikstationsstr.45 
Program: Lu–Vi între orele  08:00–16:00 

 
 

 

Profitaţi de oferta de cursuri! 
Vă rugăm să solicitaţi informaţii la şcolile de limbi străine despre cursurile care se desfăşoară în 
districte. În afară de cursul general de integrare există cursuri speciale de integrare pentru diferiţi 
participanţi. Se oferă cursuri de integrare pentru tineri, cursuri de integrare pentru femei, cursuri 
de alfabetizare, precum şi cursuri speciale de promovare. 

Învăţarea limbii germane vă face viaţa mai uşoară în Germania şi vă deschide noi oportunităţi. 
Părinţii, care vorbesc germana, îşi pot ajuta copiii mai bine. Cursul de orientare vă oferă o privire 
generală asupra sistemului juridic, istoriei şi culturii germane. De asemenea, sunt abordate 
valorile importante în Germania, ca de exemplu libertatea religiei, toleranţă şi egalitate. 

 
Limba este un element cheie pentru integrarea cu succes. 
Frecventaţi un curs de integrare – se merită pentru dvs. şi familia dvs.! 
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1. Imigranţi noi 

Adulţii, care vin dintr-un stat din afara Uniunii 
Europene în Germania, trăiesc permanent în 
Germania, au un titlu de şedere şi nu vorbesc 
încă limba germană, au dreptul la un loc la 
curs, pot fi obligaţi însă de către autorităţile 
pentru străini şi centrul locurilor de muncă să 
participe la curs. 

 

2. Imigranţii care deja trăiesc în Germania 

Imigranţii, care trăiesc deja de mult timp în 
Germania, pot depune o cerere scrisă pentru 
participarea la curs la Oficiul Federal pentru 
Migraţie şi Refugiaţi. Formularele pentru 
cerere le puteţi obţine, de exemplu, la şcolile 
de limbi străine sau la www.bamf.de. 

Dacă Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi 
v-a acordat aprobarea, puteţi 

să vă înregistraţi la un curs de integrare cu o 
autorizaţie. La înregistrarea pentru curs, 
şcoala de limbi străine verifică împreună cu 
dvs. ce tip de curs este adecvat pentru 
dumneavoastră (vezi diagrama). 

 

3. Străini UE şi alţii 

Imigranţii etnici germani, persoanele tolerate 

mulţi ani. Cei cu drept de azil, care trăiesc deja 

în Germania, însă şi membrii familiei nou 

veniţi din statele Uniunii Europene, precum şi 

germanii cu fundal de imigrant pot participa la 

un curs de integrare. În acest sens, trebuie să 

existe însă locuri libere. Nu aveţi niciun drept 

general la acestea. 

 

 

În Mannheim există diferite facilităţi care oferă 
cursuri de integrare. O listă a ofertanţilor de 
cursuri cu adresele acestora se găseşte pe 
verso. 

La toţi ofertanţii de curs se aplică aceleaşi 

condiţii de participare: 

 Costurile percepute pentru participare se 

ridică la 1,20 € de persoană şi oră de 

curs. Costurile suplimentare rezultă 

pentru dumneavoastră prin achiziţionarea 

manualelor de curs. 

Participarea la testul final este, în 

principiu, gratuit. 

 Imigranţii etnici germani sunt scutiţi de 

taxa de curs, în principiu. 

 Primitorii prestaţiilor de transfer (de ex. 
 ajutor de locuit, ALG II sau prestaţii 
 pentru solicitanţii de azil) pot solicita în 
 cererea de aprobare o exonerare de 
 costuri. 

 La prezentarea unei exonerări a 

costurilor, costurile de deplasare pot fi 

rambursate sub forma unei sume 

forfetare. 

 

Cererea dvs. scrisă o veţi adresa la:  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 
Zeppelinstraße 2 
 
76185 Karlsruhe 
 
Ajutor pentru depunerea cererii se poate 
obţine la şcoala dvs. de limbi străine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de aprobare 
la Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi 

Cu autorizaţia se poate realiza înregistrarea la 
şcoala de limbi străine, care vă ajută pe baza 

testului de încadrare să alegeţi tipul de curs corect 

 

Reducerea timpului 

de aşteptare pentru 
naturalizare, dacă se 
obţine un certificat B1 

(şedere obişnuită, legală 
în Germania de la 8 la 7 

ani) 

 O condiţie preliminară 
pentru obţinerea 

permisului de şedere 
pe perioadă 

nedeterminată 
(Niederlassugserlaub-

nis) 

(numai cu certificat 
B1) 

Curs General de Integrare  
(600 de ore curs de limbă şi 60 de ore 

curs de orientare. La nevoie, alte 300 
ore) 

sau un curs special 

Testul final 

CINE POATE PARTICIPA  CÂT COSTĂ UN CURS DE INTEGRARE  PRIVIRE DE ANSAMBLU A ETAPELOR  

http://www.bamf.de/

