
Imigrație
Cazare

Cazare - Chirie
Română Portugheză
Caut un _______________ de închiriat. Estou procurando por um(a) _______________ para

alugar.
Menționează că vrei să închiriezi o locuință

cameră quarto
Tipul de chirie

apartament apartamento
Tipul de chirie

garsonieră / apartament studio/quitinete
Tipul de chirie

casă detașată casa separada
Tipul de chirie

casă semi-detașată casa germinada
Tipul de chirie

casă cu teresă moradia em banda
Tipul de chirie

Cât costă chiria pe lună? Quanto custa o aluguel por mês?
Întreabă cât costă chiria

Sunt utilitățile incluse? Os serviços utilitários estão inclusos?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse

Cât este depozitul? Qual é o valor do depósito?
Întreabă cât este depozitul

Când pot veni să văd locuința? Quando posso vir para visitação?
Întreabă când poți vedea locuința

Apartamentul este ________________. O imóvel é ________________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
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mobilat mobiliado

Condiții ale locuinței

nemobilat não mobiliado
Condiții ale locuinței

Sunt permise animalele de companie? Há alguma restrição com animais de estimação?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie

Cum pot schimba furnizorul de energie? Como posso mudar o fornecedor de energia?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie

Câți chiriași locuiesc în apartament? Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament

Câte persoane au văzut apartamentul? Quantas pessoas já vieram para a visitação?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul

Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz? Posso ver os registros e relatórios de instalação de
gás?

Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz

Cât durează contractul de închiriere? Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
Întreabă cât durează contractul de închiriere

A existat vreun conflict cu vecinii? Houve alguma desavença entre os vizinhos?
Întreabă care este relația cu vecinii

Ce ronovări s-au făcut? Foram feitas reformas? Quais?
Întreabă ce renovări s-au făcut

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

Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada
pela última vez?

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

Când a fost reînnoită ultima dată instalația
electrică?

Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?

Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică

Pagină 2 23.05.2023



Imigrație
Cazare
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături? Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?

Întreabă care sunt vecinii din apropiere

Aveți loc de parcare? Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta

A fost cineva asasinat aici? Alguém já foi morto aqui?
Întreabă dacă au avut loc crime

Funcționează ___________? A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
Întreabă dacă funcționează instalațiile

conductele encanamento
Instalații

încâlzirea calefação/aquecimento
Instalații

Proprietarul se ocupă de repații? O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
Întreabă cine face reparații

Unde se află contorul de gaz și cel electric? Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric

Aveți garanție și manuale de instrucție pentru
electronice?

Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos
aparelhos elétricos?

Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice

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

Quem fornece a energia elétrica, banda larga e
telefonia?

Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix

Unde este termostatul? Onde fica o termostato?
Întreabă dacă poți vedea termostatul

Pot vedea certificatul de siguranță al instalației
de gaz?

Posso ver o certificado de segurança do gás?

Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe
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Câte oferte a avut casa până acum? Quantas ofertas já foram feitas?

Întreabă câte oferte a avut casa

De cât timp este pe piață? Há quanto tempo está no mercado?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare

De ce se mută cei care vând casa? Por que os donos estão se mudando?
Întreabă de ce se vinde casa

Cât timp au locuit cei care vând în această
casă?

Por quanto tempo o vendedor morou aqui?

Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând

Ce este inclus în vânzare? O que está incluído na venda?
Întreabă ce este inclus în vânzare

Au fost probleme cu alunecarea de teren? Houve problemas de aluimento?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren

E posibil să găsim o variantă mai ieftină a
transferului?

É possível achar uma transferência mais barata?

Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate

Ce se va construi în această zonă în viitor? Você sabe se existem projetos de construções nessa
área no futuro?

Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă

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

Você pode retirar o imóvel do mercado?

Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață

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

De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?

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?

De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha,
por exemplo?

Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă
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