
Immigration
Arbete

Arbete - 
esperanto rumänska
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]? Pot lucra în [țara]?

Peti, se vi povas labori en tiu lando

Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco,
antaŭ ol mi komencas labori?

Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe
să lucrez?

Peti, se vi bezonas numeron de socia sekureco antaŭ komenci labori

Ĉu mi bezonas laborpermeson? Am nevoie de permis de muncă?
Peti, se vi bezonas laborpermeson

Kio estas la nacia minimuma salajro? Care este salariul minim pe economie?
Peti pri la nacia minimuma salajro

Mi estas ________________. Sunt ___________________ .
Diri vian dungostatuson

dungata angajat
Tipo de dungostatuso

senlabora neangajat
Tipo de dungostatuso

entreprenisto antreprenor
Tipo de dungostatuso

memdungito independent
Tipo de dungostatuso

internulo practicant
Tipo de dungostatuso

volontulo voluntar
Tipo de dungostatuso

konsilisto consultant
Tipo de dungostatuso

Sida 1 23.05.2023



Immigration
Arbete
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto. Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.

Diri, ke li ŝatus registri kiel sendependa profesiisto

Arbete - 
esperanto rumänska
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas? Ce fel de contract de muncă aveți?

Peti pri la tipo de kontrakto

Mi havas____________ kontrakton. Am contract de ______________.
Diri, ke tipo de kontrakto vi havas

plentempan normă întreagă
Tipo de kontrakto

parttempan jumătate de normă
Tipo de kontrakto

limigitan pe perioadă determinată
Tipo de kontrakto

permanentan pe perioadă nedeterminată
Tipo de kontrakto

sezonan temporar
Tipo de kontrakto

Kiam mi ricevas mian salajron? Când primesc salariul?
Peti kiam vi ricevas vian salajron

Mi ŝatus peti _________. Mi-ar plăcea să întreb _________.
Peti libertempon

akuŝferion concediu maternal
Tipo de libertempo

akuŝferion (por patro) concediul paternal
Tipo de libertempo
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malsanan salajron concediu medical

Tipo de libertempo

feritagojn zile libere
Tipo de libertempo

Arbete - 
esperanto rumänska
Mi ŝatus havi informon sur la impostado. Aș dori câteva informații despre taxe.

Peti pri impostado

Mi ŝatus raporti miajn enspezojn. Aș dori să-mi declar venitul.
Diri, ke vi ŝatus raporti viajn enspezojn

Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun
mia impostoreveno.

Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu
recuperarea taxelor.

Diri, ke li ŝatus dungi libroteniston pro helpi vin kun via impostoreveno

Kiam estas la limdato por sendi mian
impostorevenon?

Care este termenul limită de a trimite formularul de
recuperare a taxelor?

Peti, kiam la limdato por sendi vian impostorevenon estas

Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian
impostorevenon ĝustatempe?

Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de
recuperare a taxelor la timp?

Peti, se estas punoj se vi ne sendas vian impostorevenon ĝustatempe

Kiu diros min ______________? Cine mă va informa de ______________?
Peti, kiu diras vin, se vi rajtas havi repagon aŭ se vi devas pagi pli impostojn

kiom mia repago estas cât este rambursarea
Opcio de impostareveno

se mi ŝuldas pli imposton dacă datorez mai mult
Opcio de impostareveno
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