
Imigrație
Cazare

Cazare - Chirie
Română Spaniolă
Caut un _______________ de închiriat. Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.

Menționează că vrei să închiriezi o locuință

cameră habitación
Tipul de chirie

apartament piso / apartamento
Tipul de chirie

garsonieră / apartament estudio
Tipul de chirie

casă detașată chalé
Tipul de chirie

casă semi-detașată casa semiadosada
Tipul de chirie

casă cu teresă casa adosada
Tipul de chirie

Cât costă chiria pe lună? ¿Cuánto es el alquiler al mes?
Întreabă cât costă chiria

Sunt utilitățile incluse? ¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse

Cât este depozitul? ¿Cuánto es la fianza?
Întreabă cât este depozitul

Când pot veni să văd locuința? ¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Întreabă când poți vedea locuința

Apartamentul este ________________. El piso/apartamento está __________________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
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mobilat amueblado

Condiții ale locuinței

nemobilat sin amueblar
Condiții ale locuinței

Sunt permise animalele de companie? ¿Se permiten mascotas?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie

Cum pot schimba furnizorul de energie? ¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie

Câți chiriași locuiesc în apartament? ¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament

Câte persoane au văzut apartamentul? ¿Cuántas personas han venido a ver el
piso/apartamento?

Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul

Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz? ¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación
eléctrica y el de la instalación del gas?

Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz

Cât durează contractul de închiriere? ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Întreabă cât durează contractul de închiriere

A existat vreun conflict cu vecinii? ¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Întreabă care este relația cu vecinii

Ce ronovări s-au făcut? ¿Han hecho alguna reforma?
Întreabă ce renovări s-au făcut

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

¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última
revisión?

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

Când a fost reînnoită ultima dată instalația
electrică?

¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última
vez?

Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
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Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături? ¿Quién vive arriba/abajo/al lado?

Întreabă care sunt vecinii din apropiere

Aveți loc de parcare? ¿Tiene plaza de aparcamiento?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta

A fost cineva asasinat aici? ¿Han asesinado a alguien aquí?
Întreabă dacă au avut loc crime

Funcționează ___________? ¿Funciona ____________?
Întreabă dacă funcționează instalațiile

conductele la instalación de tuberías/cañerías
Instalații

încâlzirea la calefacción
Instalații

Proprietarul se ocupă de repații? ¿El casero se encarga de las reparaciones?
Întreabă cine face reparații

Unde se află contorul de gaz și cel electric? ¿Dónde están los contadores del gas y de la
electricidad?

Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric

Aveți garanție și manuale de instrucție pentru
electronice?

¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de
instrucciones?

Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice

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

¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión
a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el
teléfono fijo?

Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix

Unde este termostatul? ¿Dónde está el termostato?
Întreabă dacă poți vedea termostatul

Pot vedea certificatul de siguranță al instalației
de gaz?

¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación
de gas?

Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz
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Cazare - Cumpărarea unei locuințe
Română Spaniolă
Câte oferte a avut casa până acum? ¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?

Întreabă câte oferte a avut casa

De cât timp este pe piață? ¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare

De ce se mută cei care vând casa? ¿Por qué se mudan los dueños?
Întreabă de ce se vinde casa

Cât timp au locuit cei care vând în această
casă?

¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?

Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând

Ce este inclus în vânzare? ¿Qué está incluido en la venta?
Întreabă ce este inclus în vânzare

Au fost probleme cu alunecarea de teren? ¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren

E posibil să găsim o variantă mai ieftină a
transferului?

¿Sería posible pagar menos por el traspaso?

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

Ce se va construi în această zonă în viitor? ¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en
la zona?

Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă

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

¿Pueden retirar la casa del mercado para
reservármela?

Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață

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

¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?

Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
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De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de
exemplu, dulapurile de bucătărie?

¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de
la cocina?

Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă
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