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INTRODUCERE 

 
 

 
În primul rând vreau să te felicit pentru preocuparea ta de a-ţi optimiza finanţele 

personale şi pentru că acționezi pentru a aduce mai multă prosperitate în viața 

ta! 

Fie  că  ai  deja  o  strategie,  sau ți-ai  format  niște  obiceiuri  pentru  a-ți  gestiona 

finanțele personale, pe termen lung va trebui să optimizezi în permanenţă modul 

cum te raportezi la bani. 

Trăim într-o continuă schimbare și de aceea este datoria noastră să devenim 

din ce în ce mai buni, în fiecare domeniu al vieţii noastre. 

Dacă îţi doreşti şi tu să ai o viaţă mai prosperă, poate că ar fi un moment bun 

să-ţi regândeşti strategia şi să aduci puţin aer proaspăt de schimbare şi belşug 

în finanţele tale. 

În această listă vei găsi idei practice, unele simple, care pot fi aplicate imediat 

pentru a-ți îmbunătăți relația cu banii, altele care necesită o implicare mai mare, 

însă răsplata este pe măsură. 

Fie că ai nevoie să-ţi planifici mai bine cheltuielile, să-ţi gestionezi mai înţelept 

veniturile sau să renunţi la câteva obiceiuri costisitoare, te poţi inspira din ideile 

de mai jos pentru a-ţi optimiza finanţele personale. 

Iar după ce termini de citit aceste idei, sper că ţi le-ai notat pe cele care vrei să 

le aplici și să te pui pe treabă. Viața ne răsplătește în momentul în care ne 

asumăm responsabilitatea și acţionăm în direcția dorită. 
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1. Stabileşte-ţi clar scopul. 

 
Unii visează la o vacanţă în jurul lumii, alţii îşi doresc o casă doar a lor, o 

maşină nouă, să-şi redecoreze apartamentul sau pur şi simplu un salariu mai 

mare. 

Formulează-ţi cât mai limpede obiectivul financiar şi apoi îţi va fi mai simplu să-l 

atingi. 

 
 
 

2. Fă-ţi un plan de cheltuieli. 

 
Majoritatea oamenilor îşi direcţionează două treimi din venituri către trei tipuri  

de cheltuieli esenţiale: pentru hrană, întreţinere şi transport. Urmează apoi  

plata datoriilor (rate la credite, carduri etc.), micul fond de economii, cheltuieli 

opţionale în scopuri de recreere etc. 

Cel mai util este să-ţi faci un plan, un buget detaliat în care să aloci fiecărei 

categorii o anumită sumă limită în care să te încadrezi. Şi apoi să ai grijă să-ţi 

urmezi întocmai planul. 

 
 
 

3. Diversifică-ţi sursele de venit. 

 
Piaţa muncii a fost instabilă o perioadă destul de îndelungată şi mulţi s-au 

confruntat la un moment dat cu micşorări salariale sau chiar cu pierderea locului 

de muncă. 

Prin urmare, este o idee bună să încerci să lucrezi şi la alte proiecte în timpul 

liber, ca să nu depinzi cu totul de salariul actual. Cei care obţin venituri din mai 

multe surse pot preîntâmpina problemele care apar odată cu pierderea unui job. 

 
 

 

4. Începe o afacere proprie. 

 
Criza economică i-a inspirat pe mulţi să se aventureze în domeniul 

antreprenorial, în parte din dorinţa de a recăpăta controlul asupra situaţiei lor 

financiare. 
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Chiar şi afacerile mici, de tipul blogurilor care aduc bani din publicitate sau 

comerţul cu diverse mărunţişuri pot deveni surse stabile de venit, oferindu-ţi o 

mai bună siguranţă financiară. 

 
 

 

5. Negociază-ţi salariul. 

 
Deşi mulţi se consideră norocoşi doar pentru simplul fapt că au un job plătit, să 

ceri o mărire de salariu poate fi uneori o mişcare înţeleaptă. 

Dacă ţi-ai schimbat recent locul de muncă, ai fost promovat sau ţi-ai dat seama 

că eşti plătit mai puţin în comparaţie cu colegii tăi, poate că e timpul să ai o 

discuţie cu şeful tău şi să-i ceri o creştere salarială. 

 
 

 

6. Gestionează atent banii câştigaţi în plus. 

 
Dacă te numeri şi tu printre cei care au şi un job part time pe lângă cel cu  

normă întreagă, ai grijă cum gestionezi veniturile suplimentare. 

Ai putea fi tentat să te lansezi în cheltuieli nejustificate. În general, cel mai bine 

este să eviţi să intri în banii câştigaţi în plus şi să-i investeşti pe termen lung 

pentru a-ţi crea surse de venit pasiv. 

 
 
 

7. Rezistă tentaţiilor din magazine. 

 
Comercianţii sunt experţi în a te face să-ţi cheltuieşti banii, de cele mai multe ori 

pe lucruri de care nu ai cu adevărat nevoie. Cu cât eşti mai bine familiarizat cu 

tehnicile lor, cu atât îţi va fi mai uşor să rezişti tentaţiilor. 

Când porneşti la cumpărături, nu te abate de la lista pe care ţi-ai făcut-o de 

acasă şi reţine că ofertele "speciale", reducerile cu 5% dacă achiziţionezi trei 

produse de acelaşi fel, cardurile cu recompense sau tombolele la care ai şanse 

să câştigi doar un pix nu sunt altceva decât strategii de marketing. Ştiind asta, 

îţi va fi mai simplu să spui „nu”. 
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8. Urmăreşte atent pe ce cheltuieşti banii. 

 
Ţine o evidenţă clară a tuturor cheltuielilor tale, chiar şi a celor mai mărunte, pe 

o perioadă de câteva luni şi o să-ţi poţi face o idee mai clară asupra lucrurilor 

care nu sunt necesare, pe care dai banii şi de care te poţi dispensa. 

 
 
 

9. Nu te sfii să negociezi. 

 
În general, preţurile sunt mult mai negociabile decât ai putea avea impresia. Mai 

ales când ai văzut în altă parte o ofertă mai bună, nu strică niciodată să întrebi 

dacă vânzătorul e dispus să mai lase la preţ. 

 
 

 

10. Informează-te pe net înainte să cumperi ceva. 

 
Pe internet găseşti o sumedenie de site-uri cu recenzii pentru diferite produse 

sau care oferă cupoane si coduri de discount sau ponturi despre locuri unde 

poţi găsi cele mai bune oferte. 

Înainte să alegi un produs din magazin, informează-te pe forumuri de la alţi 

clienţi să vezi dacă au fost mulţumiţi de el sau dacă nu cumva poţi găsi ceva 

mai bun la un preţ comparabil. De altfel, cele mai mici preţuri le oferă tot 

magazinele online. 

 
 
 

11. Nu respinge din start ideea unui credit pentru 
investitii. 

 
În funcţie de ceea ce ţi-ai propus să realizezi (vezi punctul 1), mai ales dacă ai 

în vedere planuri ambiţioase şi investitii pe termen lung, contractarea unui credit 

ar putea fi o soluţie bună pentru tine, care să te ajute să-ţi atingi obiectivul mai 

uşor. 

Analizează bine avantajele şi dezavantajele unui credit pentru investitii în cazul 

tău particular, şi apoi ia o decizie. Însă fereşte-te de creditele pentru consum, 
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căci au costuri mari şi pe termen lung sunt extrem de dăunătoare pentru 

sănătatea ta financiară. 

 
 

 

12. Plăteşte mai repede creditele cu dobândă mai 
mare. 

 
Când vine momentul să-ţi achiţi datoriile, acordă întotdeauna prioritate celor cu 

dobândă mai mare. 

Dacă nu ştiai, cardurile de credit şi de cumpărături au cele mai mari dobânzi; 

făcând un efort să plăteşti mai repede sumele folosite pe card poţi evita 

comisioanele majorate şi fluctuaţiile de dobândă, adică alte cheltuieli importante 

care se tot acumulează în timp. 

 
 
 

 

13. Păstrează-ţi o situaţie bună la Biroul de 
Credit. 

 
Băncile îşi bazează decizia de a oferi împrumuturi şi stabilesc apoi dobânzile 

pentru credite inclusiv în funcţie de datele înregistrate la Biroul de Credit. 

Aşa că ai grijă să-ţi achiţi mereu la timp ratele pe care le ai. S-ar putea să ai 

nevoie la un moment dat de un credit şi ar fi păcat să nu-l obţii doar pentru că ai 

întârziat de câteva ori în trecut cu plata datoriilor. 

 
 
 

14. Verifică online situaţia cardului tău. 

 
Multe bănci îţi oferă opţiunea de a-ţi crea un cont pe internet unde să poţi 

urmări toate operaţiunile pe care le faci cu cardul, începând de la alimentare şi 

până la plăţi efectuate sau comisioane percepute pentru folosirea 

bancomatelor. 

O astfel de evidenţă clară te poate ajuta să faci alegeri mai înţelepte în ceea ce 

priveşte utilizarea cardului. 
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15. Urmăreşte întotdeauna extrasele de cont. 

 
Cu atât mai mult dacă ai mai multe carduri, la bănci diferite, devine important să 

verifici mereu extrasele de cont. 

E cea mai bună modalitate să-ţi dai seama dacă nu cumva altcineva îţi 

foloseşte cardul. În cazul în care observi că au fost efectuate plăţi greşite, 

pentru produse şi servicii pe care nu le-ai comandat, contactează imediat 

instituţia care a emis cardul respectiv. 

 
 

 

16. Profită de promoţiile oferite prin intermediul 
cardului de credit. 

 
Dacă faci parte dintre cei care îşi plătesc integral soldul lunar, poţi beneficia şi 

de avantajele deţinerii unui card de credit. 

Este vorba de acumularea de puncte pe care le poţi transforma ulterior în bani , 

sau de protecţie împotriva fraudelor ori alte tipuri de asigurări şi garanţii oferite 

de către banca respectivă. 

 
 

 

17. Alege tipul de card de credit potrivit pentru 
tine. 

 
Avantajele cardurilor de credit variază considerabil în funcţie de tipul de card. 

Caută-le pe acelea care se mulează cel mai bine pe nevoile tale. 

De pildă, dacă crezi că vei avea dificultăţi în a-ţi plăti integral soldul, alege 

cardul cu dobânda cea mai mică. De asemenea, în cazul în care te deplasezi 

mult în interes de serviciu, local sau internaţional, ai putea opta pentru un card 

cu asigurare pentru călătorii. 

 
 

 

18. Motivează-te să-ţi achiţi cât mai repede 
datoriile. 
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Aminteşte-ţi constant care este scopul tău pe termen lung şi rămâi concentrat 

pe el, fără să laşi alte lucruri să te distragă. 

Ar fi o idee bună să-ţi aşezi pe birou nişte imagini cu locurile pe care doreşti să 

le vizitezi sau cu casa pe care visezi să o cumperi, ca să te asiguri că nu te 

abaţi de la plan şi nu te aventurezi în cheltuieli noi, nejustificate. 

 
 

 

19. Investeşte cât mai simplu. 

 
Dacă nu îţi place să urmăreşti rapoartele anuale de activitate şi bilanţurile 

trimestriale de venituri şi cheltuieli ale companiilor, poate că ar fi o idee bună să 

investeşti într-un fond de tip index, care urmăreşte evoluţia bursei în ansamblu, 

şi nu numai câteva companii anume. 

 
 

 

20. Încearcă să reduci cât mai mult taxele şi 
comisioanele la investitii. 

 
Taxele şi comisioanele pe care le au anumite fonduri mutuale şi alte produse de 

investitii pot ajunge în timp să-ţi ştirbească o mare parte din câştiguri. 

Le poţi minimiza evitând produsele costisitoare, cum sunt fondurile administrate 

în mod activ, şi axându-te mai degrabă pe fondurile de tip index. 

 
 

 

21. Atunci când investeşti, fii atent la raportul 
dintre câştiguri şi riscuri. 

 
Pe lângă importanţa diversificării, o altă regulă esenţială în materie de investitii 

este cea a câştigului versus risc: dacă îţi doreşti câştiguri substanţiale, va trebui 

să-ţi asumi şi riscuri mai mari. 

Evaluează profilul de risc al instrumentului financiar în care vrei să investeşti şi 

ia o decizie informată. Dacă, dimpotrivă, nu prea eşti dispus să-ţi asumi riscuri 

semnificative, probabil că vei dori să-ţi păstrezi banii în investitii mai 

conservatoare. 
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22. Începe să investesti cât mai devreme într-un 
fond de pensii. 

 
Cu cât faci acest pas mai din timp, poate chiar de la începutul carierei, cu atât 

te vei bucura de un fond mai mare de pensii atunci când va veni momentul. Nu 

aştepta să treacă neapărat câţiva ani la locul de muncă pentru că niciodată nu e 

prea devreme să te gândeşti la ce vei face în viitorul îndepărtat. 

 
 

 

23. Nu încerca să ghiceşti minimele sau 
maximele în pieţele financiare. 

 
Cum fluctuaţiile bursei sunt imposibil de prezis, cea mai bună strategie este să 

investesti într-un ritm constant, în loc să aştepţi să intri cu toţii banii în piaţă 

atunci când ţi se pare că preţurile tocmai au atins un minim. 

 
 

 

24. Alege-ţi investiţiile în funcţie de vârsta ta. 

 
Dacă te apropii de pensionare, probabil că vei dori să te orientezi către 

investitiile cu un risc mai mic. 

În cazul în care nu ştii cum anume să investesti, una din regulile cele mai 

generale este să scazi vârsta ta din 100 şi să investesti acel procent în acţiuni, 

iar restul în produse de investitii mai conservatoare, cum sunt obligaţiunile. 

Însă cel mai important este să-ţi faci un plan personalizat, în funcţie de 

obiectivele şi de propriul tău profil de risc. 

 
 

 

25. Nu urmări bursa chiar în fiecare zi. 

 
Inevitabil, bursa fluctuează de la o zi la alta şi, dacă te-ai decis să investesti pe 

termen lung, nu e nevoie să ai emoţii la fiecare scădere înregistrată. Ce poţi 

face, în schimb, este să-ţi verifici portofoliul o dată pe lună pentru a putea face 

ajustările necesare. 
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26. Apelează la ajutor profesionist. 

 
E foarte posibil ca gestionarea finanţelor personale să te solicite foarte mult sau 

să constaţi că ai nevoie de nişte informaţii specializate. Nu e nicio ruşine să  

ceri ajutorul unui profesionist, apelează la un consultant financiar independent, 

pentru ca să eviţi conflictele de interes. 

 
 

27. Calculează-ţi pensia. 

 
E bine să ştii din vreme cam ce pensie vei avea, ca să poţi estima câţi bani 

trebuie să economiseşti în funcţie de stilul tău de viaţă. Consultă un specialist 

sau interesează-te pe site-urile care îţi calculează pensia online, pentru a vedea 

la ce sume să te aştepţi. 

 
 
 

28. Fă paşi mici şi siguri. 

 
Să pui deoparte 10-15% din venitul lunar pentru fondul tău de pensii s-ar putea 

să fie un efort cam mare, pe care să nu-l poţi susţine pe termen lung. Ai putea 

avea mai mult succes dacă începi cu ceva mai modest şi economiseşti doar 

5%, pentru ca apoi să poţi creşte procentul în timp. 

 
 

 

29. Verifică-ţi online situaţia fiscală. 

 
Consultă platforma de internet al Asociaţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

ca să poţi vedea estimările de plată şi eventualele contribuţii rămase neplătite. 

În acest mod, vei putea evita acumularea penalizărilor. 

 
 

 

30. Verifică dacă poţi pune bani deoparte chiar şi 
când nu ai salariu. 

Există o mare varietate de fonduri pentru pensii, iar unele dintre ele îţi oferă 
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posibilitatea să continui să economiseşti bani chiar şi atunci când rămâi 

temporar fără job. Interesează-te despre detalii, verifică dacă eşti eligibil şi 

optează pentru fondul cel mai accesibil pentru tine. 

 
 

 

31. Alege să locuieşti temporar cu părinţii. 

 
Mulţi dintre tinerii proaspăt angajaţi continuă să locuiască împreună cu familia, 

măcar pentru o perioadă, pentru a-şi stabiliza situaţia financiară mai uşor. 

 
 

 

32. Pregăteşte-te din timp pentru îngrijirea celor 
în vârstă. 

 
Cei cu părinţi în vârstă vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să se ocupe de 

îngrijirea lor. E bine să fii pregătit din vreme pentru acest lucru, pentru că el 

presupune alocarea de fonduri speciale sau chiar schimbarea stilului de viaţă, 

dacă preferi să-ţi aduci întreaga familie sub acelaşi acoperiş. 

 
 

 

33. Evită să iei credite în comun. 

 
De multe ori, membrii unei familii contractează credite în comun, pentru a se 

ajuta reciproc. Totuşi, acest lucru poate avea ramificaţii financiare complicate, 

mai ales în cazul în care una dintre părţi ajunge în imposibilitatea de a-şi mai 

achita ratele. Gândeşte-te bine şi ia în calcul toate scenariile posibile înainte de 

a semna pentru un astfel de credit. 

 
 
 

34. Du o viaţă puţin mai simplă. 

 
Recenta criză financiară a readus la modă stilul de viaţă simplificat. Fie că 

mergi cu bicicleta la birou ca să nu mai dai bani pe transport sau pe benzină, fie 

că mai renunţi la mesele în oraş în favoarea gătitului acasă sau înveţi să-ţi 
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modernizezi singur locuinţa pentru a nu mai plăti mâna de lucru, toate aceste 

mici schimbări îţi pot face viaţa mai uşoară, ajutându-te să-ţi diminuezi 

cheltuielile lunare. 

 
 

 

35. Găseşte-ţi hobby-uri mai puţin costisitoare. 

 
Sunt foarte multe lucruri pe care le poţi face gratis ca să te distrezi şi să te 

relaxezi. Mergi la plimbări, la muzee cu intrare gratuită, fă drumeţii, urmează 

cursuri gratuite pe internet, bea-ţi cafeaua pe o bancă în parc – găseşti din plin 

alternative la activităţile de recreere care înainte te obligau să cheltuieşti nişte 

bani în plus. 

 
 

 

36. Planifică săptămânal cheltuielile pentru 
mâncare. 

 
Această categorie de cheltuieli poate lua rapid amploare, mai ales dacă te-ai 

obişnuit să cinezi la restaurant sau să comanzi frecvent mâncare pentru acasă. 

Ca să ieşi din această capcană, planifică-ţi meniul cu o săptămână în avans şi 

fă-ţi cumpărăturile din timp, ca să nu fii tentat să suni la pizzeria din colţ imediat 

ce ţi se face foame. 

 
 

 

37. Stabileşte-ţi ţelurile financiare împreună cu 
partenerul. 

 
Viaţa în doi înseamnă şi ţeluri comune, iar un obiectiv e mult mai uşor de atins 

dacă lucrezi în echipă la realizarea lui. Stabiliţi împreună un buget de cheltuieli 

lunare şi ce sume doriţi să economisiţi în cuplu, chiar dacă vă păstraţi banii în 

conturi separate. 
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38. Asigură-ţi locuinţa. 

 
O poliţă de asigurare pentru locuinţă te poate salva de la multe probleme în caz 

de furt, dezastre naturale sau alte întâmplări neprevăzute, aşa că ar trebui să  

se numere printre priorităţile tale. Dacă nu ai deja una, interesează-te care sunt 

paşii pentru a-ţi asigura locuinţa cât mai curând. 

 
 

 

39. Fii sigur că eşti pregătit să ai un copil. 

 
Înainte de a lua decizia să întemeiezi o familie, asigură-te că înţelegi care sunt 

noile cheltuieli cărora va trebui să le faci faţă şi calculează cât mai exact sumele 

de care vei aveai nevoie, atât cele imediate, cât şi cele pe termen lung. 

E bine să te pregăteşti pentru asta punând din timp bani deoparte şi să cauţi 

soluţii creative, cum ar fi să lucrezi de acasă, pentru a putea să îmbini munca şi 

viaţa de familie. 

 
 

 

40. Fă-ţi o asigurare de viaţă. 

 
Nu trebuie să fii neapărat pesimist pentru a-ţi face o asigurare de viaţă! Din 

contră, atunci când vei ajunge la pensie, tu vei fi principalul beneficiar al ei şi te 

vei felicita pentru alegerea făcută. 

Iar dacă eşti responsabil pentru întreţinerea copiilor tăi sau a altor membri ai 

familiei, este cu atât mai important să te asiguri că ei vor fi bine îngrijiţi în orice 

eventualitate. Cu cât îţi faci o asigurare de viaţă mai din timp, cu atât veţi putea 

beneficia, tu şi familia ta, de o poliţă mai avantajoasă. 

 
 

 

41. Dezabonează-te de la cataloagele de care nu 
mai ai nevoie. 

 
Pe lângă faptul că te tentează să cumperi lucruri de care nu ai nevoie, ele 

reprezintă şi un consum inutil de hârtie. Trimite firmelor respective un e-mail 

prin care să ceri dezabonarea; n-are rost să ai zilnic sub ochi lucruri pe care nu 
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le doreşti sau pe care nu ţi le permiţi. 

 
 

 

42. Eficientizează-ţi instalaţiile din locuinţă. 

Există destule metode prin care îţi poţi optimiza instalaţiile din locuinţă, fie că 

vorbim de cele electrice, termice sau sanitare. Foloseşte becuri economice, un 

termostat reglabil şi elimină pierderile de apă pentru a-ţi micşora astfel facturile 

la utilităţi. 

 
 

 

43. Nu lăsa electrocasnicele în priză. 

 
Multe dintre aparatele electronice şi electrocasnice consumă curent chiar şi 

când nu sunt pornite. Ca să-ţi micşorezi factura la electricitate, nu uita să le 

scoţi din priză atunci când nu le mai foloseşti. 

 
 

 

44. Creează un grup pentru donaţii caritabile. 

 
Dacă vrei să faci donaţii caritabile însă ai un buget prea mic pentru a putea 

contribui consistent la cauza pe care vrei s-o susţii, fă front comun cu prietenii 

tăi şi sprijiniţi împreună aceeaşi organizaţie, astfel încât contribuţia voastră chiar 

să conteze. 

 
 

 

45. Orientează-te şi către donaţiile nefinanciare. 

 
Pe lângă bani, mai poţi oferi fundaţiilor caritabile haine, jucării, DVD-uri sau 

orice alte obiecte pe care nu le mai foloseşti şi care îţi ocupă spaţiu în casă. Nu 

ştii niciodată cine poate avea nevoie de lucrurile care ţie nu-ţi mai trebuie. 



Idei$iBani.ro 14 

 

 

46. Vorbeşte deschis despre situaţie 

 
În eventualitatea în care nu eşti sigur dacă parinţii, copiii tăi sau alte rude se 

aşteaptă la un sprijin financiar din partea ta, deschide subiectul şi poartă o 

discuţie amiabilă pe această teme, pentru a preveni eventualele neînţelegeri 

care pot apărea mai târziu. 

 
 
 

47. Reanalizează serviciile pe care le plătești 

Renunță la serviciile pe care nu le folosești sau pentru care plătești mai mult 

decât ai nevoie. Mulți din noi cumpărăm ceva de care suntem foarte 

entuziasmați la început, dar apoi ne dăm seama că nu ne folosește așa mult. Fii 

atent pe ce servicii dai banii și nu le mai folosești și încheie contractul sau 

adaptează-l la cât folosești. 

 
 
 

48. Fă economie la cosmetice 

 
Puţină cumpătare când vine vorba de produsele scumpe de curăţenie şi de 

îngrijire personală te poate ajuta să economiseşti mai mulţi bani decât crezi. 

Dacă ai o apetenţă pentru asta (sau eşti în căutarea unui hobby mai puţin 

costisitor), poţi învăţa online cum să-ţi pregăteşti aceste produse singur, din 

ingrediente naturale. 

 
 
 
 

49. Menținerea sănătății 

 
Nu degeaba se spune că sănătatea e mai prețioasă decât toate. Dacă ai grijă 

de sănătatea  ta,  nu  vei  ajunge  să  cheltui  mulți  bani  cu  tratamente  scumpe 

pentru diferite afecțiuni. Câteva recomandări ar fi să te lași de fumat, să nu faci 

excese cu consumul de alcool, să faci sport ș i să îți verifici periodic starea de 

sănătate. 
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50. Cercul de influență 

 
Se spune că suntem media acelor 5-6 persoane cu care ne petrecem timpul cel 

mai des. Fă o listă cu aceste persoane, analizează situația lor financiară și dacă 

rezultatul obţinut nu îți place, înlocuieşte-le măcar pe unele cu persoane care te 

pot ajuta să ajungi unde îți dorești tu, care te pot încuraja și te pot sfătui. 
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