
Immigration
Logement

Logement - 
espéranto roumain
Mi serĉas _______________ por lui. Caut un _______________ de închiriat.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron cameră
Tipo de loĝejo

apartamenton apartament
Tipo de loĝejo

studĉambron garsonieră / apartament
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon casă detașată
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon casă semi-detașată
Tipo de loĝejo

vicdomon casă cu teresă
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Cât costă chiria pe lună?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Sunt utilitățile incluse?
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Cât este depozitul?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Când pot veni să văd locuința?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. Apartamentul este ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita mobilat

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita nemobilat
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Sunt permise animalele de companie?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Cum pot schimba furnizorul de energie?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Câți chiriași locuiesc în apartament?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Câte persoane au văzut apartamentul?
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la
elektraj kaj gasaj instaladoj?

Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?

Peti, se vi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj

Kiom longa estas la lizkontrakto? Cât durează contractul de închiriere?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? A existat vreun conflict cu vecinii?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Ce ronovări s-au făcut?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

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

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?

Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Aveți loc de parcare?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? A fost cineva asasinat aici?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? Funcționează ___________?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto conductele
Instalado

la hejtado încâlzirea
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? Proprietarul se ocupă de repații?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Unde se află contorul de gaz și cel electric?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Aveți garanție și manuale de instrucție pentru
electronice?

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

Kiu provizas la energion, la larĝbendan
interreton kaj la telefonon?

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

Peti kiuj provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon

Kie estas la termostato? Unde este termostatul?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Câte oferte a avut casa până acum?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? De cât timp este pe piață?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? De ce se mută cei care vând casa?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Ce este inclus în vânzare?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Au fost probleme cu alunecarea de teren?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Ce se va construi în această zonă în viitor?
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

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

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

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

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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