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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Pot lucra în [țara]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

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

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Am nevoie de permis de muncă?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Care este salariul minim pe economie?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Sunt ___________________ .

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف angajat

نوع الحالة المهنية

غير موظف neangajat

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال antreprenor

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي independent

نوع الحالة المهنية

متدرب practicant

نوع الحالة المهنية
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متطوع voluntar

نوع الحالة المهنية

مستشار consultant

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Ce fel de contract de muncă aveți?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Am contract de ______________.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل normă întreagă

نوع العقد

دوام جزئي jumătate de normă

نوع العقد

لمدة محدودة pe perioadă determinată

نوع العقد

دائم pe perioadă nedeterminată

نوع العقد

موسمي temporar

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Când primesc salariul?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Mi-ar plăcea să întreb _________.

طلب استراحة

إجازة امومة concediu maternal

نوع االستراحة

إجازة أبوة concediul paternal

نوع االستراحة

إجازة مرضية concediu medical

نوع االستراحة

أيام عطلة zile libere

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Aș dori câteva informații despre taxe.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Aș dori să-mi declar venitul.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

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

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

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

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك
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هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

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

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

Cine mă va informa de ______________?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة cât este rambursarea

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب dacă datorez mai mult

خيار إعادة الضربية

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 4 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

