Pandemia de coronavirus nu implică provocări majore doar pentru dvs., ci și pentru
autoritățile de imigrare responsabile pentru dvs., care sunt contacte importante pentru
problemele dvs. de ședere legală. Din nefericire, contactul personal între dvs. și
angajații biroului de imigrare nu poate avea loc întotdeauna în măsura dorită din motive
de protecție împotriva infecțiilor. Cu toate acestea, pentru a vă asigura că există cât
mai puține dezavantaje posibil pentru dvs. atunci când solicitați sau prelungiți un
permis de ședere, vi se va elibera un așa-numit certificat fictiv de către autoritatea
responsabilă pentru străini. Puteți afla ce înseamnă acest lucru pentru dvs. în
următoarele explicații:

Certificat fictiv
Certificatul fictiv este un document oficial. Prin acest document, resortisanții țărilor
terțe, care locuiesc în Germania, dovedesc că au un drept de ședere provizoriu dacă
au depus anterior o cerere de eliberare sau prelungire a unui permis de ședere la
autoritatea responsabilă pentru străini. Dacă o astfel de cerere a fost depusă la
autoritățile de imigrare, de obicei vi se eliberează acest document pentru perioada în
care autoritățile de imigrare încă vă examinează cererea de permis de ședere.

Certificatul fictiv are în esență următoarele utilizări:

1. Prima solicitare a unui permis de ședere

Dacă locuiți legal în Germania și ați solicitat pentru prima dată un permis de ședere de
la autoritatea locală pentru străini, șederea dvs. este considerată permisă până când
se ia o decizie cu privire la solicitarea dvs.
Nu puteți căuta un loc de muncă remunerat până când nu a fost luată decizia privind
solicitare dvs. De asemenea, acest certificat fictiv nu vă dă dreptul de a (re)intra în
Germania.

2. Rezidență cu permis de ședere

Dacă aveți deja un permis de ședere și solicitați o prelungire sau un alt permis de
ședere în timp util (adică înainte de expirarea permisului dvs. de ședere), permisul dvs.
de ședere anterior va continua să existe până când autoritățile de imigrare vor lua o
decizie.

Ca urmare, toate efectele și dispozițiile auxiliare legate de vechiul permis de ședere
continuă să se aplice. Sunteți tratat ca și cum ați avea un permis de ședere, cu toate
consecințele legale. Acesta permite și (re)intrarea în Germania.

3. NOU: permis de ședere electronic (eAT) și angajare remunerată în conformitate cu
secțiunea 81 paragraful 5a din Legea privind rezidența

Dacă autoritățile de imigrare au eliberat permisul de ședere electronic (eAT) pentru
șederea dvs. în vederea formării profesionale sau pentru un loc de muncă remunerat,
aveți totuși permisiunea de a munci în măsura prevăzută de permisul de ședere.
Această permisiune va fi inclusă în certificatul fictiv.

În plus, această reglementare se aplică și în cazurile de schimbare a angajatorului, de
continuare a angajării după un raport de muncă limitat anterior sau chiar la prima
angajare.

4. Certificat neoficial (comparabil prin conținut cu un certificat fictiv, conform secțiunii
81 alineatul (4) din Legea privind rezidența)

Dacă ați primit de la biroul dvs. de imigrare un certificat neoficial, care nu a fost eliberat
pe un formular standard, acesta este echivalent cu un certificat fictiv. Totuși, acest
lucru se aplică numai dacă certificatul precizează că șederea dvs. (și, dacă este cazul,
angajarea dvs. în cadrul ce rezultă din documentul anterior) încă mai este considerată
permisă, autorizată sau tolerată.

De regulă, acest certificat are o limită de trei luni și conține precizarea că reintrarea din
străinătate nu este posibilă cu acest certificat.

Vă rugăm să rețineți că acestea sunt, în general, informații neobligatorii privind
certificatul fictiv, în conformitate cu Legea privind rezidența (AufenthG). Dacă aveți
întrebări specifice legate de șederea dvs. în Renania de Nord-Westfalia, vă rugăm să
contactați biroul de imigrare responsabil pentru dvs., la nivel local.

