
Imigrație
Cazare

Cazare - Chirie
Română Arabă
Caut un _______________ de închiriat. أنا أبحث عن ____________ لإليجار.

Menționează că vrei să închiriezi o locuință

cameră غرفة
Tipul de chirie

apartament شقة
Tipul de chirie

garsonieră / apartament شقة كبيرة
Tipul de chirie

casă detașată منزل منفصل
Tipul de chirie

casă semi-detașată منزل شبه منفصل
Tipul de chirie

casă cu teresă منزل ذي شرفة
Tipul de chirie

Cât costă chiria pe lună? كم سيكلفني اإليجار شهريا؟
Întreabă cât costă chiria

Sunt utilitățile incluse? هل المرافق متضمنة؟
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse

Cât este depozitul? كم مبلغ اإليداع؟
Întreabă cât este depozitul
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Când pot veni să văd locuința? متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟

Întreabă când poți vedea locuința

Apartamentul este ________________. الشقة ______________. 
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu

mobilat مفروشة
Condiții ale locuinței

nemobilat غير مفروشة
Condiții ale locuinței

Sunt permise animalele de companie? هل الحيوانات األليفة مسموحة؟
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie

Cum pot schimba furnizorul de energie? كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie

Câți chiriași locuiesc în apartament? كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون في
الشقة؟

Întreabă câți oameni locuiesc în apartament

Câte persoane au văzut apartamentul? كم عدد المشاهدات السابقة؟
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul

Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz? هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz

Cât durează contractul de închiriere? كم مدة اإليجار؟
Întreabă cât durează contractul de închiriere

Pagină 2 23.05.2023



Imigrație
Cazare
A existat vreun conflict cu vecinii? هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟

Întreabă care este relația cu vecinii

Ce ronovări s-au făcut? ما هي التجديدات التي أجريت؟
Întreabă ce renovări s-au făcut

Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut
ultima dată inspecția?

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة
التي تم فحصها؟

Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția

Când a fost reînnoită ultima dată instalația
electrică?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică

Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături? من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟
Întreabă care sunt vecinii din apropiere

Aveți loc de parcare? هل هناك مكان للركن؟
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta

A fost cineva asasinat aici? هل قتل أحدهم هنا من قبل؟
Întreabă dacă au avut loc crime

Funcționează ___________? هل _________________ يعمل؟
Întreabă dacă funcționează instalațiile

conductele السباكة
Instalații

încâlzirea التسخين
Instalații

Proprietarul se ocupă de repații? من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟
Întreabă cine face reparații
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Unde se află contorul de gaz și cel electric? أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟

Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric

Aveți garanție și manuale de instrucție pentru
electronice?

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت على
المعدات الكهربائية؟

Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice

La ce companie aveți contract la electricitate,
Internet și telefon fix?

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف المنزلي؟
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix

Unde este termostatul? أين هو مقياس الحرارة؟
Întreabă dacă poți vedea termostatul

Pot vedea certificatul de siguranță al instalației
de gaz?

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز؟
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe
Română Arabă
Câte oferte a avut casa până acum? كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟

Întreabă câte oferte a avut casa

De cât timp este pe piață? كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare

De ce se mută cei care vând casa? لماذا ينتقل البائعون؟
Întreabă de ce se vinde casa

Cât timp au locuit cei care vând în această
casă?

كم المدة التي عاشها البائع في هذا المنزل؟
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând

Ce este inclus în vânzare? ما الذي تتضمنه عملية البيع
Întreabă ce este inclus în vânzare
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Au fost probleme cu alunecarea de teren? هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟

Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren

E posibil să găsim o variantă mai ieftină a
transferului?

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل سعرا؟
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate

Ce se va construi în această zonă în viitor? ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في المستقبل؟
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă

Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o
rezerva?

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață

De unde au fost cumpărate gresia și faianța din
baie și bucătărie?

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?

De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de
exemplu, dulapurile de bucătărie?

من أين جلب المالكون األثاث الثابت، خزانات
المطبخ؟

Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă
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