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Introducere 

În aceste vremuri cred că este foarte important să ai niște bani puși 

deoparte ca să îți ofere siguranță. Până la urmă, aceasta este o formă de 
înțelepciune. 

Adesea poate te-ai gândit că vrei mai mulți bani ca să poți pune 

deoparte, dar lucrurile astea le poți face în două feluri: câștigând mai 

mult sau cheltuind mai puțin decât câștigi. 

În rândurile care urmează ne vom concentra pe câteva modalități de a 
economisi mai mulți bani. Bineînțeles că acest lucru se va întâmpla doar 

dacă aplici ceea ce înveți. 

Apropo, dacă consideri că economisirea nu este importantă, vreau să te 

anunț că aceasta face parte din cei trei piloni ai libertății financiare: 

câștiguri, economisire și investiții.  

Plus că în rândurile care urmează, vei vedea nu doar că este importantă, 

dar și că stă la baza bunăstării financiare.  

Apropo, nu scriu această carte în calitate de milionar sau om care are o 

situație financiară prosperă. Scriu această carte pentru că mi-am dat 

seama cât este de important să economisești în viață ca să ai siguranță. 

Eu ma crescut într-o familie cu trei copii, iar eu eram cel mai mic. Mama 

mea ne-a crescut singură din cauza unor circumstanțe nefavorabile. Așa 

că, de mic fiind, am fost expus la ceea ce înseamnă economisirea și 

nevoia acesteia.  

Mama mea nu a avut un loc de muncă foarte bine plătit și cu toate astea, 

nu are credite și este liberă din punct de vedere al datoriilor. Dacă pentru 

tine lucrurile astea nu sunt mare lucru, eu le consider mare lucru. Având 
în vedere că 20% din oamenii din Romnânia, în ziua de astăzi au un 

credit la bancă. 



Iar mai mult de 50% nu au puși deoparte nici măcar 1000 de lei. Acesta 
este mediul în eu care am crescut. Din păcate eu nu puneam în practică 

lucrurile pe care mamea mea le făcea. 

Când am început să lucrez, lucrul acesta a fost evident. Eu până la 

sfârșitul lunii nu mai aveam nici un ban și trebuia să mă împrumut de 
fiecare dată. Bineînțeles că banii mei mergeau în toate părțile și trăiam 

“pe picior mare”: ieșiri constante, țigări, droguri, jocuri de noroc, 

ș.a.m.d. 

Asta în contextul în care, eu stăteam cu mama mea și nu plăteam 
absolute nimic în casă. Într-un moment al vieții mele, am decis să mă 

schimb și în felul acesta mi-am schimbat și modul de gândire. Îți dai 

seama că până și felul în care vedeam banii s-a schimbat deoarece am 
ales să mă expun la informații de felul acesta și treptat, ceva s-a 

întâmplat.  

Am început să fiu interesat de banii mei și de educația financiară. Cu cât 

m-am educat mai mult cu atât mai mult „ochii mi s-au deschis” și am 
început să înțeleg de ce trebuie să fac anumite lucruri, chiar dacă mai 

mult de jumătate din populația lumii nu le practică.  

Când am plecat din casa mamei mele, aveam această înțelegere a 

economisirii și pot spune că m-a ajutat în relația cu soția, având în 

vedere că eu sunt responsabil de partea financiară în casă. 

În momentul actual, consider că acest principiu al ecnomisirii este unul 

care mă va ajuta să ajung liber din punct de vedere financiar. După cum 

am spus, nu sunt încă acolo, dar sunt în drum spre acel loc și poți să faci 

și tu acest lucru. 

Dacă tu nu îți vei controla banii, te vor controla ei pe tine. 

Hai să începem această călătorie de economisire. 



În această carte am să fac mai multe referiri la Biblie deoarece citind-o, 
mi-am dat seama că în ea există fundamente pentru gestionarea 

financiară geniale, care nu se vor schimba niciodată. 

Poate ai auzit de pilda talanților și uneori ai auzit vorbindu-se din ea ca 

fiind vorba despre daruri, dar de fapt, este vorba despre bani în această 

învățătură. 

Matei 25:14” Atunci , Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, 

când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat 

avuţia sa. v.15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul, 
fiecăruia după puterea lui, şi a plecat. v.16 Îndată, cel ce primise cei 

cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. 

v.17 Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei. 
v.18 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în 

pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. v.19 După multă vreme, 

stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteală. v.20 Cel ce 
primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: 

‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi 

cinci talanţi.’ v.21 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun şi credincios, ai 
fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în 

bucuria stăpânului tău.’ v.22 Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi 

a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi 
doi talanţi.’ v.23 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine , rob bun şi credincios, ai 

fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în 

bucuria stăpânului tău!’ v.24 Cel ce nu primise decât un talant a venit şi 
el şi a zis: ‘Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai 

semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: v.25 mi-a fost teamă şi m-am 
dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’ v.26 

Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde 

n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat, v.27 prin urmare se 
cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat 

înapoi cu dobândă ce este al meu! v.28 Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui 

ce are zece talanţi. v.29 Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de 
prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are! v.30 Iar pe robul acela 



netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi 

scrâşnirea dinţilor.’ 

Acum hai să aruncăm o privire la ce s-a întâmplat în această alegorie pe 

care a spus-o Isus și care sunt învățăturile pe care le putem extrage. 

Poate dacă am întreba niște oameni pe stradă cum cred că ar trebui să fie 

oamenii vis a vis de finanțele lor, mulți ar spune că normal ar fi să fie 

toți egali și toată lumea să aibă la fel. 

Dar nu asta ne învață Biblia! În acest pasaj vedem că fiecare a primit o 

anumită sumă de bani, în funcție de cât putea să gestioneze. De aici 

putem deduce, că nimeni nu o să aibă vreodată mai mulți bani decât 

poate să gestioneze.  

Chiar dacă, printr-o circumstanță va ajunge cineva să aibe mai mulți 

bani decât poate să-i gestioneze, în scurt timp îi va pierde. 

Am citit o știre, în care era intervievată o persoană care câștigase la 

loterie. Nu i-au trebuit mai mult de opt ani ca să revină în același loc din 
care a plecat. De ce? Pentru că acela era nivelul său și nu putea să 

gestioneze ceva ce îi depășea abilitățile. Așadar, ideea că ar fi bine ca 

toți oamenii să fie egali din punct de vedere financiar, nu este potrivită.  

Chiar în urma unui studiu, s-a demonstrat că dacă toți banii ar fi 
împărțiți în mod egal pe fața pământului, în maxim zece ani, între 1-5% 

din populația lumii ar deține 90-95% din bogăția lumii, ceea ce se 

întâmplă deja, în momentul de față. 

De ce? Același principiu! Banii nu stau acolo unde nu sunt gestionați 

corespunzător. 

Un alt lucru pe care Isus ne învață, este că banii se înmulțesc la oamenii 

care știu să îi îngrijească, care sunt buni administratori, iar la cei care nu 

știu să îi gestioneze, scad sau rămân fără ei. 

Secretul în această pildă stă în capacitatea de a gestionea banii. 



Vei avea mai mult când vei ști să gestionezi mai bine cât ai 

acum. 

Concluzia acestei pilde este că celui ce are i se va mai da, dacă este 

credincios în lucrul încredințat și va avea de prisos, iar celui ce nu are, i 

se va lua și ce are, dacă nu este credincios în cât i s-a încredințat. 

Acum, că vezi cât este de important să-ți chivernisești banii, hai să 

încercăm câteva metode. 

Am auzit la Tony Robbins ideea că toate lucrurile din viața noastră au 

acest raport: 80% mod de gândire sau mindset și 20% acțiuni sau 

obiceiuri. Îți spun asta deoarece în cele ce urmează, ai să înveți foarte 
multe lucruri care au legătură cu partea de acțiune, de obiceiuri, dar dacă 

nu ai un mod de gângire care să te ajute, doar acțiunea în sine, nu este 

neapărat suficientă. 

MOD DE GÂNDIRE 

1.Asumă-ți responsabilitatea-Locul în care ești astăzi nu este unul 

întâmplător și nu se datorează circumstanțelor, oamenilor din jurul tău 

sau soartei. Situația în care te afli astăzi din punct de vedere financiar, 
este rezultatul deciziilor tale de ieri, respective anilor tăi precedenți.  

 

Alege să-ți asumi resposabilitatea pentru locul în care ești, respective 
pentru toată viața ta și din acest loc poți să acționezi în direcția lucrurilor 

pe care ți le dorești. 

 
2.Propune-ți să economisești-Am început în acest fel pentru că dacă nu 

recunoști că ești responsabil pentru viața ta 100%, nu există nici o 

posibilitate de schimbare pentru că vei aștepta ca aceasta să se întâmple 
din exterior, pe când ea vine din interior.  

 

3.Convingeri financiare-Pe lângă responsabilitate, credința ta, 
convingerile tale îți ghidează viața din orice punct de vedere. Dacă tu nu 



crezi că ești suficient de disciplinat sau că nu poți economisi pentru că 
veniturile tale sunt prea mici, sau din diferite alte motive, nu vei 

economisi niciodată. 

 
Asigură-te că ai convingeri care te ajută să acumulezi bani și nu te 

sabotează. Nu sunt sigur dacă ai auzit de acești termeni, dar dacă citești 

o carte, poate că ai auzit astfel de idei. 
 

4.Scopuri financiare-Înainte ca să începi să economisești, trebuie să te 

gândești care este scopul economisirii. Cu cât îți va fi mai clar acest 
scop, cu atât mai concrete îți vor fi deciziile pe care trebuie să le iei. 

 

Poate vrei să economisești ca să devii independent financiar (să nu mai 
trebuiască să lucrezi niciodată) sau poate vrei să economisești pentru 

pensionarea ta.  

Deci, la început de drum gândește-te de ce vrei să economisești? La ce 
vei folosi acei bani? 

 

Stabilește-ți de dinainte care este acel scop. 

 

5.Stabilește-ți obiective financiare-Obiectivele pot să fie încadrate în 

trei tipuri, în funcție de perioadă: Obiective pe termen scurt, mediu și 
lung.  

 

Acum, gândește-te clar pentru fiecare etapă, ce înseamnă pentru tine 
aceste perioade de timp și câți bani vrei să ai economisți. 

 
6.Stabilește-ți DE CE-ul-Dacă nu ai un obiectiv bine definit în mintea 

ta pentru care să economisești, mai exact acel “De ce?” îți va fi foarte 

greu să faci acest lucru pentru că îți va lipsi motivația .  
 

Cum te vei simți când vei avea bani puși deoparte? Care este starea pe 

care o ai când știi că ai bani puși deoparte? Care este starea ta când știi 
că nu ai nici un ban pus deoparte? Ce vei face atunci când vei avea bani 

puși deoparte? Cum trăiești atunci când știi că nu ai bani puși deoparte? 



 

ACȚIUNI 
 
7.Fă-ți un fond de urgențe-Înainte să începi să economisești, fă-ți un 

fond de urgențe. Hai să vedem întâi ce este un fond de urgență. Un fond 

de urgență este o anumită sumă de bani pusă deoparte pentru momente 
neplăcute și imprevizibile. De exemplu ai de schimbat ceva la mașina 

care te costă 1000 de lei sau s-a dus mașina de spălat sau și mai rău, 

rămâi fără venit pentru o anumită perioadă de timp. 
 

De ce este indicat să ai acest fond înainte de a te apuca de economisire? 

Dacă tu te apuci să economisești fără acest fond, orice lucru care se va 
întâmpla în jurul tău, te va opri mereu din înaintarea ta în economisire că 

tot va trebui să dai bani pe acele lucruri.  

 
În schimb dacă ai un astfel de buget pentru zile negre, poți fain frumos 

să iei banii de acolo, fără să-ți afecteze alte bugete de economii sau 

investiții chiar și să mergi mai departe liniștit.  
 

Un lucru foarte important de reținut este că acest buget, trebuie 

totdeauna refăcut. În cazul în care s-a întâmplat ceva și ai luat din acest 
fond, începe după să pui iar bani acolo până știi că lucrurile sunt bine, 

altfel vei rămâne descoperit și ne întoarcem la ce am discutat mai 

devreme. 
 

Cât să fie acest buget? Specialiștii spun că este indicat să fie echivalentul 

cheltuielilor tale pe o perioadă de 3-6 luni sau poate chiar mai mult dacă 
ai posibilitatea. 

 

8.Pune 10% deoparte-Această metodă se găsește în toate cărțile de 
educație financiară cunoscute, începând de la cartea “Cel mai bogat om 

din Babilon” de George S. Clanson sau “De la idee la bani” scrisă de 

Napoleon Hill, dar nu în ultimul rând în - Biblia. Uneori se mai spune: 
“Plătește-te pe tine prima dată!”. 

https://sites.google.com/view/cel-mai-bogat-om-din-babilon/home
https://sites.google.com/view/cel-mai-bogat-om-din-babilon/home
https://viatadinabundenta.ro/produs/de-la-idee-la-bani-editia-a-iii-a-revizuita-napoleon-hill-3/


 
9.Fă-ți un buget lunar-Acest aspect este unul dintre cele mai 

importante puncte în domeniu de gestiune financiară. Poate ți se pare 

surprinzător, dar orice om bogat pe care l-ai văzut știe să-și gestioneze 
banii. De asta este în locul în care este.  

 

Bugetul nu te limitează, el te eliberează. 

Un alt lucru important de înțeles, este că bugetul nu te constrânge, ci te 
ajută să fii liber. Liber de presiune, de îngrijorări, ș.a.m.d. Iar dacă crezi 

că odată ce o să te pui pe picioare din punct de vedere financiar și ai să 

vrei să scapi de el, te înșeli, pentru că acesta va face parte din viața ta, 
odată ce l-ai pus în practică și îi vezi impactul. 

 
Am să-ți dau doar câteva exemple pentru a face un buget, iar ție îți 

rămâne datoria să-l personalizezi în funcție de cum ți se potrivește.  

 
Cel mai important lucru atunci când vrei să-ți faci un buget, este să știi 

care îți sunt intrările (veniturile) și ieșirile (cheltuielile). Așa că, în prima 

lună, poate și a doua, trebuie să ții o evidență a cheltuielilor tale și să 
observi unde se duc banii tăi. Aceasta se poate face printr-o aplicație pe 

telefon sau prin faptul că îți notezi toate cheltuielile solicitând toate 

bonurile de la magazin și păstrându-le.  
 

După ce faci toate aceste lucruri, la sfârșitul primei luni, sau la sfârșitul 

celei de a doua lună, calculezi să vezi care sunt cheltuielile tale și pe ce 
mai exact se duc acei bani. În momentul în care vezi pe ce se duc acei 

bani, poți să începi să analizezi și să-ți dai seama care sunt lucrurile de 

care faci exces sau de care nu ai nevoie pentru a le înlătura. Acum că știi 
unde se duc banii tăi, poți să alegi dacă îi mai lași să meargă în acea 

direcție sau dacă vrei, le dai o altă destinație. 

 

“Dacă nu le dai o direcție banilor tăi, aceștia vor merge 

oriunde.” –John MaxWell 



10.Tipuri de buget-Poate cel mai ușor buget pe care îl poți face, are ca 
fundament un verset biblic.  

 

2 Corinteni 9:10 “„Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru 
hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să 

crească roadele neprihănirii voastre.” 

 
Poți  alege să-ți împarți banii în două părți: sămânță și pâine.  

 Sămânța - sunt acei bani pe care îi folosești pentru a produce mai 

mulți bani. Acești bani îi “semeni în pământ”, pentru a produce 

mai mult. Această categorie poate cuprinde: zeciuiala, dărnicia, 

economiile, investițiile, educația chiar. 

 Pâinea – în această categorie sunt înglobate toate cheltuielile tale și 

ale casei tale. Lucrurile necesare care te ajută să trăiești. 
 

Exemple: 

 

Buget 1 

 

Economisire 20% 

Fond de urgență 10% 

Dărnicie 5% 

Cheltuieli 65% 

 

Buget 2 

 

Zeciuială 10% 

Educație  10%  

Investiții pe termen lung 10% 

Investiții pe termen scurt 5% 

Distracție 5% 

Fond de urgență 5% 

Dărnicie 5% 

Cheltuieli 50% 



Explicații  

 

 Zeciuiala – Acest concept are ca origine filozofia iudaică - creștină 

și în același fel, după cum ei aplică principiul dărniciei, aplică și 

principiul zeciuielii. 

 
Zeciuială înseamnă să dai primii 10% din tot câștigul tău la casa lui 

Dumnezeu. Aceasta trebuie adusă lui Dumnezeu la biserică. Nu 

promovez acest concept deoarece am vreun beneficiu personal. Nu 
sunt preot, nici păstor sau ceva de genul acesta ca să-ți spun să faci 

acest lucru, dar Biblia o spune (Torah - în cazul evreilor). Pot 

spune ca am văzut impactul personal și cred că ar fi benefic și 
pentru tine. 

Maleahi 3:10 “Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să 

fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice Domnul 
oştirilor, „şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor 

şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.v. 11Şi voi 

mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) şi nu vă va nimici 
roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile 

voastre”, zice Domnul oştirilor. 

 
Este evident faptul că atașat de această provocare de a aduce 

zeciuala, Dumnezeu se leagă prin legământ și face o afirmație 

foarte puternică. El spune că îi va binecuvânta pe cei care cred 
ceea ce El spune, iar prin urmare și practică acest principiu. 

 

Un alt lucru pe care poți să-l iei în considerare, este că Dumnezeu 
spune să-L pui la încercare. Deci, chiar dacă nu ai aplicat niciodată 

aceste principii, acum ca ai aflat acest adevar, îl poți pune în 

aplicare și te poți aștepta la schimbări vizibile referitor la finanțele 
tale. 

 

Dacă vrei să aprofundezi acest subiect, îți recomand cartea “O 
viață binecuvântată” de Robert Morris. 

 

https://rve-oradea.ro/viata-binecuvantata-Robert-Morris?tracking=5fa1603660fdc
https://rve-oradea.ro/viata-binecuvantata-Robert-Morris?tracking=5fa1603660fdc


 Dărnicia - Acesta este un principiu biblic pe care te sfătuiesc să-l 

aplici cu sârguință, dacă vrei să vezi îmbunătățiri majore în 

domeniul financiar al vieții tale. 
 

Proverbe 11:24 ”Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; şi 

altul care economiseşte prea mult nu face decât să sărăcească. v.25 
Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi 

el.” 

 
Îți spun aceste lucruri pentru că majoritatea oamenilor care sunt în 

top 500 cei mai bogați oameni ai lumii, sunt cunoscuți pentru 

faptul că sunt niște oameni generoși, care fac caritate și nu în 
ultimul rând, aproximaiv 20% dintre ei sunt evrei.  

 

Este surprinzător că nu sunt cel mai numeros poppor de pe pământ, 
dar cu toate acestea se află între cei mai bogați oameni ai lumii. 

Părerea mea este că principiile pe care ei le aplică, acestea fiind 

găsite și în Biblie, în Vechiul Testament, îi ajută să prospere. 
 

 Educație - Bani pe care îi folosești să crești ca să poți câștiga mai 

mult. Dacă nu aloci o sumă de bani constant pentru creșterea ta, nu 

ai motiv să te aștepți să câștigi mai mult.  

 
Foarte mulți oameni spun că nu au în ce să investească pentru că 

veniturile lor sunt prea mici, dar acum îți dau cea mai bună metodă 

de investiție chiar dacă nu ai prea mulți bani. Investește în tine!  
 

Costul unei cărți în ziua de astăzi este echivalentul unei mese în 

oraș, iar uneori, chiar echivalentul unei cafele de specialitate. De 
exemplu, cartea ” Cel mai bogat om din Babilon” costă 

aproximativ 10-15 lei, așa că nu spune că nu ai în ce să investești. 

Momentul în care începi să citești, este momentul în care mintea 
începe să ți se deschidă și să vezi oportunitățile pe care nu le-ai 

văzut înainte. 

 

https://viatadinabundenta.ro/produs/cel-mai-bogat-om-din-babilon-secretele-eterne-ale-succesului-george-s-clason-2/


Deci, dacă din toată această carte, iei măcar această idee, eu mi-am 
atins scopul. 

 

 “Cu cât înveți mai mult cu atât câștigi mai mult.” – 

Warren Buffett 
 

 Investiție pe termen lung – acești bani îi folosești pentru libertatea 

ta financiară. Cu alte cuvinte, cauți oportunități de a pune banii să 

lucreze pentru tine. După cum am spus la educație, dacă vrei să știi 
în ce să investești pe termen lung, investește în tine, prima dată. 

 Investiție pe termen scurt – acești bani reprezintă lucruri cum ar fi 

o mașină, o renovare, un laptop, ș.a.m.d. 

 Distracție – Cu acești bani te distrezi. De ei nu ai milă! 

 Fondul de urgență este acel cont sau pușculiță pentru situațiile de 

urgență. Am discutat mai devreme despre el. 

 Cheltuieli – Aceștia sunt banii pentru necesități 

Toate aceste procente nu sunt “bătute în cuie”, deci nu te gândi că și 
bugetul tău trebuie să arate identic cu acestea. Ambele reprezintă doar 
niște exemple după care te poți lua, iar procentele îți aparțin.  

Important nu este cât pui în acele categorii, ci să deprinzi obiceiul de a 

economisi, chiar dacă pui 1% lunar în fiecare categorie, în timp, vei 

vedea diferențe majore. Cu alte cuvinte, poți începe prin a pune deoparte 
1 leu, în fiecare pușculiță.  

11.Cheltuiește mai puțin decât câștigi - Este un principiu atât de 
simplu, dar cu toate acestea, atât de dificil de respectat. Asta până când 

îți pui la punct bugetul despre care discutam anterior. În cartea sa 

“Milionarul de lângă noi”, Thomas spune că este interesant de observat 
că sunt oameni care câștigă foarte mulți bani, dar cu toate astea averea 

lor este atât de scăzută, uneori chiar inexistentă. 

 



Motivul fiind acesta că ei cheltuie mai mult decât câștigă. Pe de altă 
parte, există oameni normali, care nu par să câștige foarte mulți bani, dar 

care știu să chibzuiască ceea ce le-a fost încredințat și în acest fel ajung 

să strângă o avere extraordinară.  
 

Tu din ce categorie vrei să faci parte? 

 
12.Plătește cash - Este demonstrat că în momentul în care plătești cu 

cardul, cheltuiești undeva la 15% mai mult pe an, decât ai cheltui dacă ai 

plăti cu banii jos.  
Așadar, alege să plătești pe cât poți de mult cu banii jos. 

 

Impactul cel mai mare a plăti cu banii jos, este asupra emoțiilor, pentru 
că în momentul în care ai banii în mână și vezi, respectiv simți câți bani 

trebuie să dai, ești mult mai reținut să faci anumite cumpărături. 

 
13.Consumă doar fructe și legume de sezon-Nu cumpăra fructe și 

legume care nu sunt de sezon. Acestea au un preț foarte mare, 

comparativ cu cele de sezon. 
 

14.Economisește alegând același furnizor-În acest moment ai 

posibilitatea să alegi cine vrei să-ți furnizeze energia electrică și gazele 
naturale. Dacă ai doi furnizori diferiți pentru acestea, gândește-te să faci  

o schimbare.  

 
Mai nou, fiecare furnizor de energie electrică, are posibilitatea să 

furnizeze și gaze naturale și ghici ce? Îți oferă o reducere de aproximativ 
10% dacă ai de la ei ambele servicii. 

 

Pe tine nu te costă nimic să alegi același furnizor, decât puțin timp ca să 
te informezi despre pachetele lor promoționale. 

 

15.Cumpără de la țărani-Majoritatea produselor pe care tu le cumperi 
sunt produse de import, ceea ce înseamnă că au un cost suplimentar de 



transport, producător, procesare în unele cazuri, ambalare, depozitare și 
multe altele. 

 

Dacă ai posibilitatea și reușești să intri în contact cu țăranii, vei fi super 
binecuvântat. La ei plătești prețul de producător și atât, nimic altceva și 

acesta este mult mai mic de obicei decât ceea ce vezi pe piață.  

 
De exemplu, un kilogram de nucă pe piață este aproximativ 40-45 de lei, 

dar la țărani poți să găsești cu 20-25 de lei. Eu spun că este o diferență 

semnificativă.  
 

16.Bancnote cu valoare mare-Încearcă să ai în portofel pe cât de mult 

posibil bani mari. Dacă ai la tine bancnote mari și ești la casă, în 
magazin, parcă nu-ți mai vine să schimbi 100 de lei pentru un pachet de 

gumă de mestecat. Nu același lucru îl pot spune și în caz contrar. 

 
17.Listă de cumpărături-Atât timp cât ai un obiectiv, lista fiind însăși 

obiectivul, este mult mai ușor să îndepărtezi lucrurile care apar pe 

parcurs și de care “crezi că ai neapărată nevoie”. Bineînțeles, este foarte 
important să respecți ceea ce ți-ai propus. 

 

18.Nevoi și dorințe-Cănd vrei să cumperi ceva, este foarte important să 
analizezi lucrurile respective și să-ți dai seama dacă sunt nevoi sau 

dorințe. Nevoile sunt lucruile fără de care nu poți trăi sau care sunt 

necesare, pe când dorințele sunt mofturile noastre.  
 

Să presupunem că ai nevoie de o anumită geantă sau o pereche de 
ochelari. O nevoie este să-ți cumperi ceva care te ajută să acoperi acea 

necesitate, un lucru normal. Dorință este atunci când consideri că ar 

trebui să-ți iei o geantă de la Versace sau ochelari de la Guess. Aici 
vorbim despre un moft deja! 

 

19.Cumpără-ți haine în afara sezonului-Procedează în acest fel, 
pentru că atunci prețurile sunt mult mai mici. Altfel spus, cumpără vara 

pentru iarnă și iarna pentru vară. 



20.Caută cel mai mic preț-Atunci când faci cumpărături online, 
folosește un site de comparare a prețurilor sau fă un research pentru 

produsul respectiv să vezi unde este cel mai mic preț și după ce te-ai 

asigurat că l-ai găsit pe cel mai ieftin, atunci poți să cumperi. 
 

21.Folosește un abonament-Dacă călătorești mult cu mijloacele de 

transport în comun, în loc să cumperi bilete de fiecare dată, folosește un 
abonamnet lunar. Dacă un bilet este 2,5 lei și cumperi doar două pe zi, să 

presupunem că pentru locul de muncă și faci asta de 5 ori pe săptămână 

ajungi la un total de 100 de lei pe săpămână.  
 

De exemplu, in Timiloara, un abonament lunar general costă 93 de lei și 

nu te gândi că ai economisi doar 7 lei pentru că sunt sigur că se mai 
ivesc și alte lucruri pentru a circula cu mijloacele de transport în comun 

și sigur depășești această sumă. 

 
22.Economisește conducând-Dacă conduci, cred că ești conștient de 

faptul că mașina ta va consuma în funcție de viteza cu care conduci, mai 

exact în funcție de turația motorului tău. Indicat este să încerci să mergi 
la consum, ceea ce înseamnă un condus lipsit de agresivitate și mai lent 

uneori. Mai ales pe autostradă unde îți vine poate să “o calci”.  

 

Vreau să te întreb cum ți s-a părut cartea până acum? 

 

Dacă ți s-a părut benefică, te rog să lași un feedback pe amazon sau pe 
google play, dacă nu, lasă-mi un mesaj și spune-mi părerea ta.  

 
23.Călătorește economic-În ziua de astăzi există atât de multe grupuri 

de facebook și idei, încât s-a făcut unul pentru călătoriile pe distanțe mai 
lungi, foarte rentabil.  

Șoferul care are o anumită destinație anunță pe grup, iar doritorii pot să 

meargă cu el în schimbul unei anumite sume de bani. De obicei cere 
jumătate din valoarea combustibilului pe care îl consumă până la 

https://www.amazon.com/review/create-review?asin=B08VHCMMHH
https://play.google.com/store/books/Rusu_D._Beniamin_250+_metode_de_economisire?id=3AES4XE5DFA
mailto:rusubeni@yahoo.com


destinație. Alteori poate mai puțin, asta depinzând de numărul de 
persoane din mașină.  

24.Împarte mașina cu un alt coleg-Dacă sunteți mai multe persoane 
apropiate care mergeți din același loc la lucru, împarte combustibilul cu 

un coleg sau mai mulți și mergeți cu aceeași mașină. 

Nu doar că veți economisi bani pentru combustibil, dar și pentru uzura 
mașinii. 

 

25.Mijloc de transport în comun-Folosește mijlocul de transport în 
comun atunci când mergi undeva în loc să mergi cu mașina personală 

sau taxiul, sau poți chiar să mergi pe jos într-o plimbare, e sănătos! 

 
26.Folosește bicileta-Folosește bicicleta când e vreme bună afară și ai 

de parcurs distanțe mici. Pe timpul verii mai ales și al primăverii poți cu 

ușurință să mergi chiar la servici cu bicicleta și combini sportul cu 
necesitatea în același timp. 

 

27.Taxe și impozite la stat-Îmi aduc aminte când locuiam la mama 
mea, la început de an îmi lăsa banii pentru impozit ca să merg să-l 

plătesc. Asta pentru că la începutul anului până într-o anumită perioadă 

există o mică reducere la impozite. Nu este mare, poate undeva la 3-5%, 
dar merită. 

 

28.Beneficii de la stat-Alocă puțin timp studiului și interesează-te care 
sunt beneficiile pe care le oferă statul sau anumite organizații pentru 

familiile defavorizate.  
 

Asta în cazul în care sunteți mai multe persoane în familie și aveți un 

câștig mai mic. Există multe beneficii, dar trebuie să le cauți pentru a 
putea beneficia de ele. 

 

29.Schimb valutar-Atunci când vrei să schimbi banii, nu folosi băncile 
obișnuite pentru că prețul este foarte slab. Îți recomand să folosești 



casele de schimb valutare pentru că îți dau un preț mai bun pentru banii 
tăi. 

 

30.Plătește datoriile-Dacă ai datorii la bancă, plătește-le la timp ca să 
nu fii penalizat și în felul acesta să dai banii pe care trebuia să-i păstrezi. 

 

31.Renunță la televizor-Timpul petrecut acolo poți să-l înlocuiești cu 
studierea unei cărți de educație financiară ca să-ți crești veniturile sau 

studierea domeniului tău de activitate, care oricum te va duce la o 

majorare a veniturilor că vei devenii mai bun în ceea ce faci.  
 

32.Renunță la telefonul fix-Dacă mai există acesta. 

 
33.Renunță la dulciuri-Sunt sigur că dacă ești consumator de dulciuri, 

starea ta fizică nu este cea mai bună posibilă. Plus că acestea pot crea 

dependență și este una dintre cele mai mari dependențe în ziua de astăzi 
și are cel mai mare efect negativ ca și produs alimentar. 

 

Ți-am spus aceste lucruri ca să știi care sunt lucrurile la care te expui în 
cazul în care ești consumator de dulciuri. Apropo, imunitatea ta este 

afectată de consumul acestora. 

 
34.Renunță la alcool-Alcoolul poate să fie unul dintre cele mai 

costisitoare produse din punct de vedere financiar, dacă îl consumi, 

bineînțeles. Chiar dacă este o bere sau un vin sau orice altceva, doar 
analizeză să vezi câți bani se cheltuiești în mod constant pe aceste 

produse. 
 

35. “Postul cumpărăturilor”-Numele e puțin ieșit din comun poate, dar 

sunt sigur că ști în ce constă un post. Când vorbim despre acesta, ne 
gândim la abstinență sau reținerea de la anumite lucruri. 

 

Acesta este și motivul pentru care uneori este indicat să ții un astfel de 
“post”, să fii reținut de la orice fel de cumpărături. Poți face acest lucru o 

zi pe săpămână sau una pe lună sau depinde de ce crezi că ți s-ar potrivi. 



36.Mâncatul în oraș-Mâncă în oraș doar o dată la două săptămâni sau 
chiar o dată pe lună. Nu este necesar să mănânci acolo, poți să mergi și 

să socializezi dacă tot vrei să ieși, dar nu e neapărat să mergi pentru că 

“toată lumea merge”.  
 

La fel de bine vă puteți aduna la cineva acasă și să pregătiți voi ceva de 

mâncare. Este la fel de distractiv și mai ieftin. 
 

37.Fii atent la apă-Știu că te gândești că este absurd, dar poți să te speli 

și într-un timp mai scurt decât o faci de obicei, este vorba doar de 
obișnuință. Atunci când te speli pe dinți poți să oprești apa până îți 

periezi dinții. La fel poți face și cu dușul.  

 
Cineva spunea la un moment dat foarte bine:  

 

“Casa oamenilor săraci este caracterizată de numărul de 

televizoare sau de dimensiunea acestuia, iar la oamenii bogați, 

aceasta este caracterizată de dimenisunea bibliotecii.” 
 

Uneori am impresia că este așa!  

 
Am spus acest lucru pentru că am observant că foarte mulți oameni au 

un televizor și în bucătărie, iar în timp ce spală vasele, se opresc și se 

uită la televizor, iar apa continuă să curgă. Dacă vrei să faci un lucru, 
concetrează-te pe el. 

 

38.Apă de la fântână-În loc să cumperi suc sau apă, poți să iei apă 
potabilă de la o pompă special amenajată și ghici ce? E gratuită și e și 

potabilă! 

 
39.Filtrează apa-Folosește un filtru de apă ca să poți bea apa de la 

robinet și nu va mai fi necesar să o cumperi. 

 



40.Atenție la climă-Poate adesea ai plecat din cameră și ai lăsat clima 
pornită pentru nu știu cât timp ca să-ți dai seama că s-a răcit foarte tare 

sau s-a încălzit foarte tare, iar apoi a fost necesar să deschizi toate 

geamurile să faci exact contrar.  
 

Toate aceste mici neatenții te costă financiar, pentru că risipești pe 

deoparte, dar pierzi pe de altă parte. 
 

41.Becuri economice-Astăzi este mai ușor ca oricând să găsești aceste 

becuri oriunde, așa că, folosește-le! 
 

42.Alege meniul zilei-De-a lungul timpului, am observant un tipar atât 

la restaurant, cât și la cantină la lucru sau la facultate. Tot timpul meniul 
zilei este mai iefin și mai avantajos, decât dacă le-ai cumpăra separat. 

 

Îmi aduc aminte un moment în care eram într-un alt oraș și am mers să 
mănânc undeva și prima zi m-am uitat foarte bine la prețuri și am ales 

meniul zilei pentru că era accesibil. A doua zi, în același loc, m-am dus 

și am luat aceleași lucruri, doar că nu am mai specificat meniul zilei și 
mi-a încasat totul separat și la gramaj. 

 

Nu vrei să știi ce s-a întâmplat… Prețul a fost de două ori și aproape 
jumătate mai mare și nici nu am reușit să mănânc tot că era prea mult. 

 

Acela a fost momentul în care am reținut că meniul este tot timpul mai 
rentabil decât separat.  

 
43.Pas aperitiv-Dacă tot alegi să ieși undeva să mănânci, spune pas 

aperitivului. De obicei felul principal îți este suficient.  

 

44.Împarte meniul-Uneori meniul este suficient de mare ca să poți să-l 

împarți în doi, sau există anumite meniuri care sunt special făcute pentru 

două  persoane. De obicei acelea sunt au un preț mai avantajos, decât 
dacă ai comanda meniul pentru o singură personă. 



45.Folosește meniul-Cel mai înțelept lucru pe care îl poți face atunci 
când te așezi la o masă la o terasă, este să te uiți peste meniu înainte de a 

comanda, mai ales dacă ești pentru prima dată acolo. 

 
Îți spun lucrul acesta pentru că am avut momente în care m-am așezat la 

o masă și după ce mi s-a luat comanda și am făcut consumația, mi-aș fi 

dorit să mă fi uitat peste meniu înainte de a comanda. Apa plată m-a 
costat dublu prețului cafelei. 

 
46.Pregătește-ți mâncarea-În loc să îți cumperi mâncarea la servici, 
pregătește-o de acasă! Știu că uneori poate nu ai dispoziția necesară, însă 

te poți deprinde foarte repede atunci când îți dai seama cât de muți bani 

poți economisi anual. Să presupunem că te costă undeva la 20 de lei 
mâncarea pe zi la lucru.  

 

Asta în cel mai fericit caz. 
 

 Într-o săptămână de lucru, cheltui 100 de lei, iar într-o lună 400 de lei. 

Ceea ce înseamnă că într-un an cheltui 4800 de lei doar pe mâncare la 
lucru. 

 

47.Prepară-ți cafeaua acasă-Bea cafeaua acasă înainte de a pleca la 
lucru și nu o lua de pe drum. Iar dacă vrei să o bei în drum spre lucru sau 

chiar să ai la lucru, folosește un termos și ia-o la tine. 

 
48.Fă-ți singură manichiura-Din câte am observat o manichiură poate 

costa ceva. Așa că, dacă vrei să pui ceva bani deoparte, fă-o singură sau 

roagă o prietenă să te ajute.  
 

Dacă nu, uită-te pe grupurile de facebook că sunt foarte multe fete care 

caută modele pentru cursurile de specializare pe care le fac și înscrie-te 
la ele. Pe lângă faptul că le ajuți pe ele, te ajuți și pe tine. 

 



49.Tunde-te singur-Poate te tunzi de două ori pe lună sau poate o 
singură dată. Indiferent de câte ori, dacă o poți face singur sau dacă te 

poate tunde un prieten, vei economisi niște bani. 

 
Poate dacă obișnuiești să te tunzi într-un mod mai special, cu anumită 

freză, nu te vei putea tunde singur, dar dacă de obicei te tunzi periuță sau 

cu un singur număr pe tot capul, te încurajez să cumperi o mașină de 
tuns (găsești și cu 100 de lei – eu am una de câțiva ani buni) și să te 

tunzi singur. 

 
50.Schimbă cauciucurile-După o anumită distanță parcursă cu mașina 

cauciucurile se uzează și necesită schimbate. Dar eu îți sugerez să le 

înlocuiești între ele periodic și vei observa că în felul acesta poți să le 
prelungești “viața”. 

 

51.Mașina curată-Ține bancheta din spate a mașinii și portbagajul cât 
mai curat. Greutatea excesivă crește consumul de combustibil.  

 

52.Parcarea-Dacă alegi să mergi la o înâlnire cu mașina, caută o zonă în 
care nu se plătește parcarea. Iar dacă cunoști zona și ști că nu există o 

astfel de zonă prin apropiere, mergi cu mijlocul de transport în comun ca 

să nu fie necesar să plătești acei bani pentru parcare. 
 

53.Spală singur mașina-Dacă ai mașină, nu o duce la spălătorie, ci poți 

alege să o speli singur. 
 

54.Verifică presiunea-Presiunea din pneuri influențează foarte mult 
consumul de carburant. Eu mi-am dat seama când îmi era foarte dificil 

să pedalez pe bicicletă și nu știam motivul, iar după ce am umflat roțile, 

zici că zburam.  
 

Acel a fost momentul de revelație în care am înțeles că același principiu 

se aplică și mașinii. 



55.Condu regulamentar-De ce să riști să te aventurezi cu o viteză care 
depășește limita legală și mai apoi să te alegi cu o amendă? Nu cred că 

merită acele minute de adrenalină sau șmecherie.  

 
56.Fă-ți revizia periodică singur-În ziua de astăzi cu fratele google sau 

cu youtube-ul la dispoziție, nu trebuie să fii un geniu ca să înveți să faci 

acest lucru singur. 
 

57.Abonamentele nefolosite-Vezi care sunt abonamentele pe care nu le 

mai folosești și oprește-le. Eu m-am trezit adesea că am două 
abonamente la două platforme diferite de educație și poate mă uitam 

doar la una.  

 
Sunt sigur că este posibil să ai abonamente de care nu ai nevoie și la care 

poți renunța. 

 
58.Abonamentul de sport-Dacă ai abonament la sală, poți să renunți o 

perioadă la el și să faci sport acasă sau în aer liber. 

 
Poți câștiga două beneficii în unul singur: inspiri și aer curat și faci și 

mișcare în același timp. Să nu mai vorbesc de banii care rămân în 

buzunarul tău. 
 

59.Cheltuieli pe termen lung-Mi-am dat seama că atunci când analizezi 

impactul unei cheltuieli pe termen lung, ești mult mai influențat din 
punct de vedere emoțional. 

 
De exemplu, să spunem că îți iei un pachet de țigări în fiecare zi cu 20 

lei. Poate într-o săptămână nu îți vei da seama de impactul acestui obicei 

asupra finanțelor tale, dar dacă vei analiza impactul pe un an de zile sau 
pe o perioadă puțin mai lungă, cum ar fi trei zeci de ani, îți vei da seama.  

 

Hai să facem un calcul în euro ca să vezi ceva, vei fi surprins! 
 

4,1 euro pachetul x 365 de zile într-un an = 1490  



 
1490 x 30 de ani = 44,700 euro în 30 de ani 

 

Asta dacă fumezi doar un pachet de țigări. Dacă fumezi mai mult, te 
invit să faci tu calculul și să-mi trimiți și mie rezultatul. Ce vreau să spun 

este că dacă te întrebi unde îți este apartamentul, vreau să cred că l-ai 

găsit… 
Am dat acest exemplu ca să vezi cât este de important să vezi lucrurile 

pe termen lung. Să nu mai vorbim de faptul că ai putea investi acei bani 

cu o dobândă modică. 
 

60.Schimbă-ți locuința-Dacă stai în chirie și ești într-un apartament cu 

două camere și ești singur, shimbă-l cu unul mai mic că e suficient 
pentru tine. Același lucru este valabil și la alte feluri de locuințe. 

 

61.Curăță lucrurile vechi-Înainte de a cumpăra o pereche nouă de 
ștergătoare, le poți da jos pe cele actuale și curăța cu spirt foarte bine, 

pentru că adesea pe ele se adună mizerie și o peliculă subțire de smoală. 

Le poți chiar ascuți puțin cu un smirglu. 
 

62.Schimbă doar când este necesar-Folosește lucrurile până se strică și 

nu căuta să le schimbi atât timp cât sunt funcționale. Am văzut că există 
o tendință de a umbla după așa zisa “modă” și tot timpul trebuie să 

cumperi ultimul iPhone sau un alt televizor mai mare că cel pe care îl ai 

este deja prea mic. 
 

Foarte bine, dacă îți permiți, fă-o! Dar dacă starea ta financiară este pe 
muchie de cuțit, iar tu îți faci datorii pentru aceste lucruri, cred că ar 

trebui să-ți analizezi încă odată deciziile.  

 
63.Cunoaște-te pe tine-Știu că această metodă pare ca și cum ar fi 

potrivită pentru o altă carte, dar lasă-mă să-ți explic implicațiile acestei 

afirmații. 



Am spus să te cunoști pe tine ca și persoană, ca să nu fie nevoie să-ți 
dorești să fii altcineva tot timpul. Lucrul acesta te costă foarte mult de 

obicei. 

 
Ca și exemplu, atunci când nu te cunoști pe tine, încerci să impresionezi 

oamenii din jurul tău și să te conformezi presiunii societății. Dacă 

societatea spune că trebuie să fii mereu în trend cu cele mai noi lucruri, 
ghici ce? Va trebui să scoți tot timpul bani din portofel pentru a ține 

pasul trendului actual, iar dacă nu o faci, “nu vei fi la modă”. Această 

capcană este cea mai întâlnită în ziua de astăzi. 

Proverbe 12:9 “Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă decât 

să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca.” 

Un autor spunea:  

 

Nu încerca să cumperi lucruri de care nu ai nevoie, cu banii 

pe care nu-i ai ca să impresionezi oamenii care nu-ți plac.  
 

Nu-i așa că este foarte adevărat? Mă uit adesea la oameni care lucrează 
pe un salariu de 2000 de lei și își cumpără mașină de 5000$. De ce face 

acest lucru? Poate este o valoare, da, se poate și bine ar fi să fie asta și să 

nu încerce să demonstreze altcuiva ceva pentru că asta înseamnă eșec. 
 

Îmi place un pasaj din Biblie care spune lucrul acesta foarte bine. 

Luca 14:11 VDC “Căci oricine se înalţă va fi smerit și cine se smerește 

va fi înălţat.” 

Lasă-mă te rog să traduc acest lucru. În momentul în care vrei să pari 
altceva decât ești și îți cumperi telefonul pe care nu ți-l permiți sau 

mașina pe care nu ți-o permiți sau haine scumpe ca să impresionezi, asta 

înseamnă că tu te mândrești, cu alte cuvinte te înalți și apoi vine 

smerenia.  



Dintr-o dată, îți dai seama că ești rob pentru că trebuie să lucrezi toată 
viața pentru a fi pe placul celorlalți. Poate trebuie să iei bani cu 

împrumut pentru că nu-ți ajung banii până la sfârșitul lunii în mod 

constant. Asta înseamnă să fii smerit! 

Cealaltă opțiune, este să cauți să fii smerit. Adică să nu încerci să te 
afirmi prin lucruri scumpe, să rămâi la locul tău, dar toți acei bani să-i 

foloseși chibzuit investind în timp ce alții cheltuie. După o anumită 

perioadă, îți vei da seama că vine înălțarea. Când tu economisești și pui 
banii să lucreze pentru tine, aceștia se înmulțesc și mai apoi, poate nu va 

mai fi necesar să lucrezi pentru că vor lucra ei pentru tine suficient de 

mult. 

„Dacă trăiești acum ca nimeni altcineva, mai apoi vei putea 

trăi și dărui ca nimeni altcineva.” – Dave Ramsey  

64.Taie cardul de credit-Poate sună radical, dar metoda asta este mult 

mai bună decât să fii tentat să faci cumpărături pe care nu ți le permiți, 

iar apoi să fii în datorii pe care nu le poți achita.  
 

65.Opțiune de economisire-Dacă ai Revolut, poți folosi opțiunea round 

up, iar mărunțisul tău va merge automat într-un cont de economii. Cu 
alte cuvinte, dacă cumperi de 19,25, diferența până la 20 de lei va merge 

în acel cont de economii, iar lucrul asta nu necesită nici un efort din 

partea ta, iar tu nici măcar nu vei simți cum economisești acei bani.  
 

Același lucru îl folosește și ING Bank, doar că modul de funcționare este 

puțin diferit, iar când spun puțin diferit este că aici rotunjirea e mai mare 
și dacă cumperi de 18,5 lei, vei pune deoparte 1,5 lei până la 20 de lei. O 

alternativă excelentă, nu? 

 

66.Schimbă abonamentul pe cartelă -Dacă ai abonament la telefon, i-

ați cartelă pentru că astăzi există cartele și opțiuni super bune cu un preț 

foarte accesibil, comparativ cu unele abonamente lunare. 
 



67.Electronice second hand-Nu este necesar să cumperi lucrurile noi, 
pentru că sunt de cel puțin două ori mai scumpe decât cele scond hand. 

Eu am un iPhone second hand de aproximativ patru ani și plănuiesc să 

mă mai țină unul sau doi ani. 
 

Pe lângă faptul că m-a ținut foarte mult, m-am folosit de el ca și cum ar 

fi fost nou. De fapt, așa arăta la început.  
 

68.Legea celor 30 de zile-Când vrei să faci cumpărături mai mari, 

așteaptă 30 de zile să vezi dacă mai vrei să cumperi apoi. Spun acest 
lucru pentru că adesea noi cumpărăm pe bază emoțională și ai să îți dai 

seama că pe parcursul a 30 de zile, dacă aștepți, adesea nu vei mai 

cumpăra acel lucru, decât dacă chiar ai nevoie de el. 

 

69.Bea cafea simplă-Dacă tot vrei să ieși undeva într-o zi și alegeți o 

cafenea, nu lua una din acele cafele super spumoase sau Latte-uri, pentru 
că vor fi mult mai scumpe. Alege un Espresso sau mai pune-i puțin lapte 

și ieși mult mai ieftin. 

 
70.Anticariat-O altă metodă foarte bună pentru cei care sunt cititori și 
vor să economiseasă bani este să cumpere cărți de la anticariat.  

Acolo vei găsi cărți folosite, dar la un preț mult mai mic. 

71.Haine second hand-Foarte muți oameni evită să-și cumpere haine de 
la second hand, în principal din cauza imaginii personale. Există 

expresia bine cunoscută “ce o să spună lumea?”. Dacă te interesează atât 
de mult, ce să-ți spun? Îți urez o viață fericită încercând să fii pe placul 

oamenilor.  

 
Acum îți spun un mic secret. Adesea în magazinele second găsești haine 

de bună calitate și de firmă în același timp și uneori chiar nepurtate. Dar 

chiar dacă sunt purtate, tu te uiți după cele neuzate și când ajungi acasă 
le pui la spălat, iar următoarea zi sunt numai bune. 

 



72.Aranjează-ți barba singur-Am observant că aranjarea bărbii costă 
uneori la fel cât te costă un tuns, iar timpul este de câteva minute. Așa 

că, cred că este mult mai bine să îți aranjezi barba de unul singur, având 

în vedere că nu este un lucru atât de complicat. 
 

73.Stinge becul-Atunci când ieși dintr-o cameră și mergi în bucătărie, 

nu lăsa becul aprins ca să faci economie și în același timp protejezi și 
natura. Eu unul tot timpul fac lucrul acesta pentru că mă gândesc că nu 

vreau să fac risipă. 

 
74.Mașină pentru bugetul tău-Dacă ai o mașina prea scumpă și 

întreținerea ei depășește 15-20% din venitul tău, vinde-o și cumpără una 

a cărei piese, asigurare, impozit sunt mai ieftine. 
 

75.Folosește pensia facultativă-Aceasta este o metodă foarte bună de a 

economisi pe care foarte mulți români au adoptat-o. Poți să pui banii 
într-un astfel de loc pentru că nu vei mai putea scoate banii de acolo. 

Lucrul la care trebuie însă să fii foarte atent, sunt comisioanele pe care le 

percepe o astfel de pensie, asta diferă de locul în care o faci. 

 

76.Mașină second hand-Dacă vrei să-ți achiziționezi o mașină, nu te 

gândi să-ți iei una nouă pentru că nu este un lucru care să-ți producă 
bani, ci care mănâncă. Așa că, gândește-te că pe lângă faptul că nu 

produce, își mai și pierde valoare cu aproximativ 20% în primii doi ani. 

Dacă tu consideri că este o achiziție bună, mergi înainte! 

 

77.Caută oferte la abonamente-Analizează prețurile pe care le ai la 
toate abonamentele și la început de an caută alte oferte la aceleași 

servicii. Prin aceasta metodă poți să economisești ceva bani. 

 
78.Împrumută cartea-Dacă ești cititor, sunt sigur că ai și prieteni care 

fac parte din aceeași categorie pentru că “cine se aseamănă se adună”, 

așa că vă puteți împrumuta reciproc cărțile. 
 

În felul acesta puteți citi mai mult cu bani mai puțini. 



 
79.Renunță la pâine-Poate ai mai văzut câteva lucruri la care ți-am 

sugerat să renunți și te gândești acum că asta e prea de tot. Vreau să-ți 

spun că sfaturile pe care ți le dau în această carte, nu includ doar 
sănătatea financiară, ci și cea fizică și multe altele. 

 

Eu unul am renunțat de mult timp ca să mai consum pâine la fiecare 
masă pentru că nutritiv nu este tocmai sănătos. Nu exclud faptul că mai 

mănânc pâine la o ciorbă, uneori sau la ceva care trebuie întins pe pâine, 

dar în rest o evit. Motivul principal este că aceasta conține o substanță 
intitulată gluten, care este o substanță foarte nocivă pentru corpul tău. Îți 

sugerez să faci un studiu pe tema asta.  

 
Este evident că vei găsi această substanță și în cazul altor produse 

altimentare, dar pâinea este un aliment des întâlnit în casele noastre și 

este de dorit reducerea consumului sau evitarea completă. 
 

80.Împrumută sau închiriază scule-În cazul în care nu ești vreun 

meșter ca și meserie și nu ai de gând să lucrezi constant cu sculele 
respective, nu are rost să le cumperi, ci mai bine le împurumuți.  

 

Sunt sigur că vei găsi un prieten sau un vecin binevoitor care să-ți dea 
pentru câteva ceasuri acele lucruri, după care să le returnezi, iar mai apoi 

te revanșezi. 

Uneori închirierea lor este mult mai rentabilă decât cumpărarea acestora, 
chiar dacă lucrezi mai mult cu ele. 

 
81.Nu cumpăra brand-ul-Când mergi la cumpărături nu cumpăra toate 

acele produse cu un brand cunoscut pentru că în multe cazuri ca și 

calitate sunt la fel ca și cele fără “un nume”. 
 

82.Cont de economii-Dacă nu ai încă încredere în abilitățile tale de 

economisire și în capacitatea de a te controla, un cont de economii cu 
perioadă fixă este lucrul de care ai nevoie. 



De obicei, poți automatiza acest proces și banii să fie redirecționați 
înspre acest cont de fiecare dată când primești salariul sau iei 

dividendele. 

 
Avantajul este că atunci când ai un astfel de cont, nu-ți poți retrage banii, 

decât după perioada stabilită de tine. Aceasta poate să fie 1,3,5,10 ani 

ș.a.m.d.  
 

Dezavantajul este că dacă pui banii într-un astfel de de cont și dorești să-

i retragi înainte de termen, vei pierde bani, pentru că există o taxă de 
penalizare. 

 

Cum ți se pare ideea, bună? Dacă da, te rog să verifici comisionale de: 
depunere, extragere, întreținere, ș.a.m.d. ca nu cumva să pui niște bani și 

mai apoi să îți dai seama că ai mai puțin decât ai depus.  

 
Un lucru de care trebuie să ții cont, este inflația. Adică trebuie să te 

asiguri că acest cont de economii unde îți pui banii, îți oferă o dobândă 

de cel puțin 4% anual pentru lei deoarece banii tăi se depreciază în timp.  
 

83.Vinde lucruri-Dacă ai lucruri pe care nu le mai folosești, alege să le 

vinzi decât să le ții acolo degeaba. 
 

84.Folosește ziare-Atunci când vrei să speli geamurile, folosește ziarele 

pentru că pe lângă faptul că ajută la curățirea acestora, vei economisi 
niște bani pe care i-ai fi dat pe șervețele sau hârtie. Ziarele le primești în 

poștă gratuit oricum. 
 

85.Spală când e necesar-Asigură-te că speli hainele atunci când este 

necesar și s-au adunat suficiente haine, nu doar așa ca să fie.  
 

Un alt lucru, indicat este să sortezi hainele în funcție de programul de 

spălare pentru că s-ar putea ca unele să necesite doar o clătire că au fost 
transpirate, ceea ce necesită mai puțin detergent, iar altele având nevoie 

de un program mai lung.86.Verifică sticla-Gelurile de duș și de șampon, 



chiar de spălat vase de obicei nu sunt goale. Îți sugerez să pui puțină apă 
în interor să agiți de câteva ori și să mai folosești de câteva ori. 

 

87.Strânge pentru ceaiuri-Adesea în timpul sezonului rece îți dai 
seama că ai nevoie de niște tei, mușețel, mentă sau tot felul de alte plante 

pentru a-ți face un ceai.  

 
Acesta este motivul pentru care te provoc să ieși înainte de acest 

anotimp, atunci când aceste plante, frunze există și să le culegi pentru 

ceaiuri.Nu te gândi că este pierdere de timp. 
 

Poți să îmbini utilul cu frumosul. Dacă ai familie, i-ai cu tine și ieșiți 

puțin în natură și petreceți timp împreună și faceți și ceva util. Același 
lucru pot să-l spun și despre partenerul de viață.  

 

88.Folosește pungile-Sunt sigur că și tu la rândul tău ai adunat foarte 
multe pungi acasă. Alege să le folosești ca și saci de gunoi în loc să le ții 

acolo. 

 
89.Uită-te pe rafturile de jos-Atunci când mergi la cumpărături, 

privește pe partea de jos a raftului pentru că la nivelul ochilor sunt 

brandurile cunoscute și compară prețurile pentru un produs. Nu-l lua pe 
cel pe care îl găsești prima data. 

 

90.Încearcă să livrezi aceleași servicii ca și PFA-În locul în care 
lucrezi, află dacă poți să îți vinzi aceleași servicii ca PFA deoarece vei fi 

impozitat cu 10-15% aproximativ, iar ca și angajat ești impozitat cu 
aproximativ 45% din venit. 

 

91.Fă schimb de jucării-Dacă ești părinte, știi că toți copii se plictisesc 
foarte repede de jucăriile actuale, așa că în loc să-i cumperi altele, fă 

schimb cu alte mămici.Pe rețelele de socializare este plin de grupuri de 

mămici și sunt sigur că vor fi foarte bucuroase să audă o asemenea 
sugestie. De cele mai multe ori le găsești chiar mai aproape, poate la 

locul de joacă. 



 
92.Ieșirea cu cortul-Dacă vrei să mergi undeva în concediu, mergi cu 

cortul într-o expediție. Pe lângă faptul că ești în natură și te poți bucura 

de frumusețea ei, este și sănătos pentru trup. 
 

93.Evită sezonul-Mergi în concedii înainte sau după terminarea 

sezonului. În plin sezon prețurile sunt foarte mari deoarece cererea este 
foarte mare. Dacă alegi în schimb să mergi în afara sezonului, vei 

beneficia de prețuri mai mici și alte beneficii, cum ar fi liniștea.  

 
Să nu mai zic că la cât sunt de lungi uneori verile de exemplu, nu vei 

simți nici o diferență de temperatură. 

 
94.Schimbați locuințele-Un alt stil de a economisi atunci când vrei să 

mergi într-un concediu este să faci schimb de locuințe cu cineva dintr-un 

alt oraș sau o altă țară pe care îl cunoști. 
 

95.Poartă hainele fraților-Poate este puțin dus în extremă, dar îmi aduc 

aminte că această metodă ne-a ajutat ca și familie când eram copil. 
 

Așă că, dacă ești părinte, poți să dai hainele de la un copil la celălalt, iar 

dacă ai un frate mai mic sau mai mare, gândește-te că această metodă 
poate să facă o diferență în buzunarul familiei tale. 

 

96.Panouri solare pentru electricitate-Dacă stai la casă, accesează 
fonduri pentru panouri solare și astfel poți diminua costurile cu 

electricitatea. 
 

97.Economisește bancnote-Alege o bancnotă și acea bancnotă nu o 

cheltuiești niciodată, ci o pui într-o pușculiță. Poți face asta cu 1, 5, 10 
lei sau cu cât ești tu confortabil. 

98.Economisește monede-O altă metodă este să faci același lucru, dar 

cu monede. Tot ce ai monedă în portofel, pui în pușculiță și nu o dai 
niciodată la magazin. Mai bine schimbi un leu decât să dai acea monedă. 

 



99.Produse de unică folosință-Folosește-te de lucrurile tradiționale, 
chiar dacă uneori poate este mai confortabil cu cele de unică folosință. 

Aici vorbesc de pahare, tacâmuri, farfurii. 

 
100.Conștientizarea-Un termen mult mai utilizat astăzi este 

mindfulness, adică o stare de prezență, de conștientizare. Cert este că noi 

ca și oameni funcționăm în cea mai mare parte a timpului pe pilot 
automat, iar această tehnică ne poate ajuta. 

 

Aplică această tehnică în alimentația ta și redu cantitatea de mâncare 
aruncată pentru că aceasta este risipă.  

Sunt câteva statistici care spun că noi românii, ca și națiune, risipim 

foarte multă mâncare. Așă că, atunci când vrei să-ți gătești, dacă ști că 
nu-ți place mâncarea după două zile, nu găti în cantități mari ca să nu fie 

nevoie să arunci.  

 
101.Raport cantitate și preț-Dacă ai să te uiți cu atenție, ai să-ți dai 

seama că adesea este mult mai ieftin să cumperi cantitatea mai mare 

decât cea mică. 
 

102.Lasă pruncii acasă-Dacă ai copii, nu-i lua cu tine la cumpărături 

pentru că aceștia te vor face să pleci cu câteva lucruri în plus pe care nu 
ți le-ai propus. 

 

103.Vezi bonul-Verifică bonul la ieșire din supermarket. După cum 
calculatoarele pot să facă greșeli, la fel și oamenii o pot face și nu ai vrea 

să-ți dai seama acasă de acest lucru sau mai rău, nici să nu observei. 
 

Îmi aduc aminte că eram într-o librărie și m-am uitat pe carte și prețul ei 

era 45 de lei, după care am dus-o la casă și vânzătoarea a vrut să îmi ia 
50 de lei. I-am atras atenția, a verificat în sistem și în cele din urmă s-a 

rezolvat. 

 



104.Cere reducere la hotel-Dacă ești pe drum și vrei să iei o cameră de 
hotel, dar nu ai făcut o rezervare, cere o reducere. Gândește-te că dacă 

nu dau camerele, vor rămâne cu ele goale. 

 
105.Planifică din timp-Planifică fiecare lucru pe care vrei să-l cumperi 

și este mai costisitor. De exemplu o vacanță! Planifică înainte cu multe 

luni ca să poți pune deoparte lunar și să nu te trezeși că plătești cu banii 
făcuți înainte cu o lună și mai apoi nu ai ce mânca sau iei împrumut. 

 

106.Valoarea ta-Acum vorbim despre valoarea ta din punct de vedere 
financiar, ca om în piața locală, nu ca și ființă creată sau orice altceva. 

Am o întrebare: Cât câștigi pe oră?  

 
Te întreb lucrul acesta pentru că atunci când îți cunoști valoarea pe oră, 

în momentul în care vrei să cumperi anumite lucruri, raportezi valoarea 

produsului la numărul de zile pe care tu trebuie să-l lucrezi pentru acel 
lucru.  

 

Cu alte cuvinte, te gândești cât din viața ta, câte zile, luni, ani poate, 
costă acel produs. Ai prins ideea!  

 

107.Previi sau tratezi-Cea din urmă este mult mai costisitoare. Acest 
lucru se aplică în toate domeniile: casă, mașină, corpul tău, dinții tăi, 

ș.a.m.d. 

 
108.Îngrășământ-Nu arunca zațul cafelei la gunoi. Acesta este un 

îngrășământ excelent pentru plante. 
 

109.Negoiciază!-Atunci când vrei să cumperi de undeva unde există 

posibilitatea de a negocia, fă-o! Dar asigura-te că persoana cu care 
negociezi este în autoritate. 

Un rabin spunea la un momentdat că dacă nu alegi să negociezi pentru 

orice, este ca și cum îți diminuezi posibilitatea de a câștiga mai mult. 
Până la urmă, așa este! 

 



110.Cupoane de reduceri-Cumpără folosind cupoanele de cumpărături 
pe care le primești la unele magazine. 

 

111.Fii atent-Aceaste tehnici sunt din psihologia de marketing și am să-
ți spun ceva ca să fii puțin atent atunci când faci cumpărături.  

Există câteva metode prin care obișnuiești să cumperi mai mult și mai 

scump, decât ce ai tu nevoie cu adevărat. 
 

112.Cross-sale -A vinde ceva în plus pe lângă ce ai vândut deja. Dacă 

ești atent la această tehnică ai să o vezi foarte mult în companiile mari 
care au un sistem de marketing foarte bine pus la punct. De exemplu, 

mergi la un fast-food și comanzi un kebab. Vânzătorul, te întreabă dacă 

vrei și o porție de cartofi și un suc. Tu mergi cu o nevoie și el îți mai 
vinde ceva.  

 

Mergi să repari telefonul și după ce ieși de acolo ieși si cu folie și cu 
husă pe telefon. Probabil că acum zâmbești, dacă ți-ai dat seama despre 

ce vorbesc. Uneori când suntem întrebați de astfel de lucruri, răspunsul 

este cu jumătate de gură că parcă nu am avea nevoie de acele lucrui, dar 
le luăm oricum.  

 

În această situație trebuie să știi clar ce vrei și să spui ferm “NU!” la tot 
ce urmează după. 

 

113.Up-sell -A vinde ceva asemănător, dar mai scump. Mergi la un fast 
food și ceri un suc și ești întrebat: De care doriți mic, mediu, mare? 

După ce te uiți pe lista de prețuri, îți dai seama că cel mai “rentabil” este 
cel mai mare și acela îl cumperi. 

 

114.Economisire zilnică-Poți alege să pui un leu deoparte în fiecare zi 
sau o altă bancnotă cu care ești tu confortabil. 

115.Asocierea -O altă metodă foarte benefică de a economisi este să pui 

bani deoparte în funcție de ziua lunii în care te afli. Cu alte cuvinte, 
asociezi data în care ești cu suma pe care trebuie să o pui deoparte. Dacă 



este 1 a lunii, pui un leu, dacă e 18, pui 18 lei, dacă ești 30, pui 30 de lei 
și apoi o iei de la capăt luna care urmează.  

 

Este o metodă de economisire ingenioasă după părerea mea și aduce și 
un randament foarte bun. Dacă îți dorești și îți permite venitul, poți să o 

faci cu dublul sau triplul numărului sau chiar în euro sau dolari. 

 
116.Folosește un boiler-Dacă stai la casă, folosește un boiler de încălzit 

apa ca să faci economii în direcția aceasta. 

 
117.Izolează casa-O casă neizolată pierde foarte multă căldură și 

degeaba te chinui să o încălzești că avantajele nu vor lucra în favoarea 

ta. 
 

118.Darea de socoteală-Caută pe cineva care să își dorească să 

economisească pentru că drumul în doi este mult mai ușor și în felul 
acesta vei da socoteală cuiva și în același timp vă veți încuraja reciproc. 

 

Dacă lucrurile sunt de așa natură încât nu ai astfel de oameni în jurul tău, 
nu-i nici o problemă. Am creat un grup de facebook pentru așa ceva. Da, 

ai auzit bine, este un grup de facebook în care ne putem motiva să 

economisim și să împărtășim noi idei de economisire sau ce au legătură 
cu partea financiară. 

 

Numele grupului este Economisim împreună. Te așteptăm împreună cu 
noi! 

 

119.Folosește termostatul în casă-Acesta este cel mai înțelept mod de a 
folosi căldura fără să ai pierderi. 

 

120.Dublu sau nimic-Aceasta este o metodă de care am auzit recent și 
am fost foarte impresionat de ea. Tehnica de față spune că dacă vrei să 

faci vreo achiziție, care reprezintă o dorință, nu o nevoie, acceași valoare 

în bani trebuie să o pui deoparte. 

https://www.facebook.com/groups/321345602631689


 
Să spunem că vrei neapărat să-ți cumperi o geantă de la Guess, a cărei 

valoare este de 200$, aceeași sumă trebuie să o pui într-un cont de 

economii. 
 

Cu o astfel de metodă de economisire, parcă merită să mai faci niște 

cheltuieli pentru dorințele tale. 
 

121.Asigurarea de viață-Nu mai plăti asigurarea de viață, dacă o faci. 

În locul acesteia poți plăti o asigurare de invaliditate, este mult mai 
benefică sau să investești acei bani în altceva. 

 

122.Vorbește despre deciziile tale-Spune oamenilor ce decizie ai luat 
pentru că este demonstrat că în momentul în care spui altora care îți sunt 

obiectivele, vei fi mult mai îndemnat să te ții de ele. 

 
123.Trimite pachet-Dacă vrei să trimiți un pachet dintr-un oraș în altul, 

caută firmele de transport persoane și solicită numărul de telefon al unui 

șofer și vorbește cu el ca să-ți ducă coletul.  
 

De obicei nu te costă mai mult de un ciubuc. 

 
124.Cere oferta pentru asigurări-Când îți faci o asigurare la mașină 

sau la casă sau orice altă asigurare, asigură-te că consultantul este 

transparent și îți oferă posibilitatea de a alege cel mai mic preț posibil. 
 

Ce îți sugerez este să-i ceri oferta pentru asigurări și să te uiți chiar tu la 
prețuri ca să-ți poți alege ce crezi că ți se potrivește. 

Am dat acest sfat pentru că acesta este modul în care noi lucrăm, așă că, 

dacă ai nevoie de consultanță pentru asigurările tale, te rog să ne 
contactezi. 

rusubeni@yahoo.com  sau la numărul de telefon 0767468709 

 
125.Cultivă-Dacă stai la casă, cultivă legume și pomi fructiferi ca să nu 

mai fie necesar să cumperi. La bloc poți face acest lucru în ghivece.  

mailto:rusubeni@yahoo.com


 
Există astăzi o întreagă cultură pe gradinăritul în casă și mâncatul 

organic. 

 
126.Crește animale-Crește-ți găinile, porcii și alte animale, a căror 

carne o consumi, pentru că te ajută să economisești și în același timp 

sunt mult mai sănătoase decât cele din comerț. 
 

127.Servicii în zona rurală-Dacă vrei să îți faci ceva în casă sau pe 

lângă aceasta, caută oameni care furnizează acele servicii în zona rurală 
pe lângă orașul tău. Vei fii surpins de diferența de preț. 

 

128.Conservă-ți alimentele-Este mult mai bine să pui castraveți, varză, 
ardei sau să faci gemuri, dulcețuri, zacuscă și multe altele, decât să le 

cumperi. 

 
129.Fă cadourile personal-Atunci când vrei să faci cadouri, gândește-te 

cum să fii cât mai original și fă ceva hand made. 

 

130.Fă-ți rezervare din timp-Dacă vrei să călătorești cu avionul, fă-ți 

rezervare cu mult timp înainte. Prețurile sunt mult mai bune! 

 
131.Ia-ți un bilet cu escală-În același timp, dacă ai o distanță mai mare 

de parcurs cu avionul, să spunem România-America, cumpără-ți biletul 

cu escală. În felul acesta poți avea oportunitatea să vezi un alt oraș poate 
și să vizitezi puțin și faci și economie. 

 
132.Rezervă anticipat-Dacă călătorești, asigură-ți de dinainte cazarea 

ca să poți compara prețurile cu ajutorul internetului. 

 
133.Booking sau AirBNB-Când mergi în concedii, caută un apartament 

pe AirBNB sau pe Booking și renunță la ideea de hotel sau și mai bine, 

poți căuta direct grupuri de facebook unde proprietarii închiriază casa cu 
o sumă modică. 

  



134.Folosește un site de cashback-Folosește metoda de “cashback” 
atunci cand faci cumpărături online. Da, ai auzit bine, poți primi între 1-

20% din suma produsului achiziționat înapoi, în funcție de site.  

 
Dacă vrei acest lucru, nu ezita să te înregistrezi în e-mail-ul de mai jos. 

 

rusubeni@yahoo.com cu mesajul cashback. 
 

135.Fă duș-În loc să faci baie și să umpli cada cu apă, alege să faci duș 

pentru că este mult mai rapid și uneori chiar mai igienic. Știu că poate 
atunci când faci o baie, te relaxezi, dar gândește-te că cu aceeași apă, ai 

putea face 6 dușuri. 

 
136.Atenție la transport-Atunci când faci cumpărături online, să fii 

foarte atent la prețul transportului pentru că uneori nu rentează comanda 

doar pentru că prețul acestuia este foarte mare și ai putea găsi același 
produs, mai scump undeva în apropiere, dar la care nu trebuie să plătești 
transport și ca rezultat, ai ieși mai rentabil. 

137.Economisește fiecare bonus-Adesea se mai înâmplă că în 

momentul în care luăm un bonus să ne gândim că acela poate să fie 
pentru distracție pentru că nu-i percepi ca pe niște bani munciți.  

Poate te gândești că ți-ar face plăcere să te distrezi puțin de acei bani. 

Atunci propune-ți din timp ca la fiecare bonus primit, 50% să-i 
economisești și 50% să-i folosești pentru distracții. 

138.Economisește mare-Este foarte important să te gândești cum să 
începi acest proces de economisire de la nivel mare. Să spunem că tu nu 

ai acest obicei implementat, cu siguranță nu-ți va fi foarte ușor să începi 
să aplici chestii mărunte dintr-o dată, dar poți începe cu cele mari. 

Dacă până acum cumpărai electronice foarte scumpe, redu costul 
acestora pentru început și cu cât deprinzi mai mult acțiunea de 
economisire, vei putea să o practici și la un nivel mai mic. 

mailto:rusubeni@yahoo.com


139.Repară -În loc să te gândești să arunci papucii sau hainele când au 
vreun defect, mai bine te-ai gândi cum să le repari. Există pantofar la 
care îți poți duce încălțămintea, iar în cazul hainelor, un croitor.  

140.Evită tonomatele-Îmi aduc aminte și acum când lucram într-o 

multinațională și era un tonomat cu răcoritoare și tot felul de lucruri 
dulci ale căror produse erau exagerat de scumpe.  

Când spun exagerat, vreau să zic că dacă într-un magazin cumpărai o 
sticlă de suc la sfert cu 3 lei, aici era 5 lei.  

141.Kindle sau Scribd-Dacă ești cititor, îți recomand să îți cumperi 

cărți de pe amazon kindle pentru că acestea au un preț mult mai mic 
decât cele în format fizic.  

Mi-am cumpărat cărți care în mod normal costă 15$ cu 1$ sau și mai 
puțin uneori. Iar dacă ești un cititor adevărat și depășești două cărți 

lunar, îți recomand kindle unlimited prin care poți citi câte cărți vrei 
lunar cu 10$ dolari. Pentru mine este un deal foarte bun. 

Poți încerca prima lună gratuit prin intermediul acestui link și vezi cum 
ți se pare.  

http://amzn.to/3p8GUrL 

O altă alternativă este Scribd, prin intermediul căruia poți și să citești și 

să asculți cărțile pentru o sumă modică. Dacă folosești link-ul meu de 
acces, cei de la Scribd îți oferă 60 de zile acces gratuit.  

https://ro.scribd.com/g/5oxhop 

 
Eu zic că merită să încerci! 

142.Asigurare pe un an-După cum la magazin este mai ieftin să 
cumperi în cantități mai mari, în același fel și în cazul asigurării, este 

mult mai rentabil să o faci pe o perioadă mai lungă. Îți spun asta pentru 
că printre altele, sunt și consultant în asigurări și am văzut diferențele. 
Crede-mă, uneori sunt foarte mari.  

https://ro.scribd.com/g/5oxhop
https://ro.scribd.com/g/5oxhop


De exemplu: Recent, mi-a cerut cineva să-i fac asiguare pe o lună și era 
144 de lei, apoi am verificat și pentru trei, șase și doisprezece luni. Pe 

doisprezece luni era cea mai bună alegere, asigurarea fiind doar 1050 de 
lei.  

Diferența este de 400 de lei, ceea ce este foarte mult. Poate vei vrea să-

mi spui acum: Bine, bine, dar nu am acei bani atunci. Exact, tocmai din 
acest motiv citești această carte ca pentru data viitoare să economisești 

tot anul pentru asigurare și când e necesar să o faci, să nu te afecteze 
financiar. 

143.Cumpără atunci când găsești reduceri-Este foarte important să 

urmărești un produs o perioadă mai lungă,dacă este mai costisitor, ca nu 
cumva să-l vezi doar când este redus, iar acea “reducere” să fie doar o 

strategie de marketing. 

 
144.Cumpără asigurarea cu stil -Foarte mulți oameni, care nu se 

interesează puțin de prețuri sau de modul în care se poate face o 
asigurare, merg oriunde apucă.  

Exemplu: Cineva m-a rugat să-i fac o ofertă RCA, pe o perioadă de trei 

luni de zile. Între timp, eu i-am analizat vechea asigurare și am rămas 
șocat. El plătea asigurarea respectivă în patru rate într-un an, o dată la 
patru luni, aproximativ trei sute douăzeci și cinci de lei per rată.  

Eu i-am făcut oferta pe doisprezece luni cu trei sute cincizeci de lei, pe 

un an întreg. Cu alte cuvinte, el plătea de 4x mai mult decât ar fi putut să 
plătească în altă parte. 

Să-ți explic acum de ce s-a întâmplat asta. 

Excluzând ideea că persoana respectivă (brokerul, agentul de asigurări) a 

vrut să obțină cât mai mulți bani din comision, ceea ce este posibil 
oricum și a putut să-i dea una din cele mai scumpe oferte, se putea ca 
acea persoană să lucreze pentru o anumită firmă și nu cu mai multe. 

Dezavantajul, în cazul tău, dacă persoana lucrează la o firmă, este că nu 

va avea posibilitatea să-ți dea mai multe oferte, ci o să-ți vândă doar 



ceea ce are. Iar dacă ghinionul tău este că dacă o firmă scumpă, vei da 
foarte muți bani pe o asigurare. 

Așa că, ce îți sugerez eu, este ca de fiecare dată când îți faci o asigurare, 
este să te asiguri că acel consultant are mai multe firme cu care 

colaborează și îți poate oferi mai multe alternative, din care tu să poți 
alege cea mai benefică pentru tine. 

145.Ia mâncarea la pachet-Atunci când mergi să mănânci undeva și îți 

rămâne mâncare, nu te simți jenat să ceri o caserolă ca să o pui la pachet. 
În felul acesta mai o masă pentru mai târziu. 

 

146.Cumpără  înțelept-Atunci când cumperi haine, cumpără-le în așa 
fel încât să le poți asorta la mai multe haine pe care le ai deja, ca să fie 

cât mai practice. 

 
147.Spală-te pe cap-Ți s-a întâmplat să ajungi la frizerie și să ai în păr 

gel sau fixativ sau ceva de genul acesta? Dacă da, atunci sigur ști ce s-a 

întâmplat după. Frizerul ți-a spus că trebuie să te spele și pe cap, iar asta 
te-a mai costat aproape de 10 lei. Așa că, înainte să te duci la frizerie, 
mai bine te speli acasă pe cap și apoi poți să mergi liniștit. 

148.Brad artificial-Nu știu cum ești tu, dar mie îmi plac sărbătorile de 

iarnă. Pe lângă faptul că au un mesaj puternic în spate despre nașterea 

Mântuitorului, în același timp îmi place și atmosfera care este creată în 
jurul acestei sărbători, mai ales dacă este și zăpadă. 

Știi cum este? Colindători, luminițe, brad, ș.a.m.d. Când vine vorba de 
brad, dacă ai avut unul natural cred că ști cam câți bani poți să dai pe el, 

iar apoi îl arunci la gunoi. Nu zic că nu-i frumos, mai ales mirosul, dar 
gândește-te și la natură și la cât de mult este afectată.  

Îți recomand un brad artificial, de care te poți bucura pentru mult timp și 
care nici nu face mizerie, plus că nu va fi nevoie să arunci anual o 
anumită sumă de bani. 



149.Cumpără cu simț-Atunci când mergi la cumpărături, nu cumpăra 
lucruri perisabile peste măsură. Am observant că mai bine merg la 

magazine în fiecare zi, având în vedere că nu sunt în Germania unde au 

doar Hipermarket-uri, noi avem și magazine la colț, piața de legume și 
îți poți permite să mergi zilnic să cumperi lucrurile necesare pentru 

atunci și eventual următoarea zi și în felul acesta nu riști să arunci nimic. 

 
150.Construiește-ți mobila-Până acum poate ți s-au părut rezonabile 

ideile, dar acum te gândești că e prea de tot. Să-ți construiești singur 

mobila? Mi-a venit ideea de la un amic, care mi-a povestit cum i-a făcut 
mobila de bucătărie mamei lui.  

 

Sincer să fiu, la câți bani câștigă băiatul, nu ar fi avut nevoie să facă 
lucrul acesta, dar m-a anunțat recent că și-a cumpărat propriul 

apartament după șapte ani de chibzuință. După întâmplarea cu mobila, 
nu mă mai miră de ce și-a luat deja un apartament. 

Povestind cu el, mi-a spus în felul următor:  

Mama mea tot voia o mobilă nouă și m-am gândit să-i fac eu una. Așa 

că, m-am uitat pe youtube și vreo două săptămâni mi-au luat ca să-mi 
dau seama cam cum aș putea să fac asta.  

După care, am făcut o schiță și am mers cu ea la un magazin mare, la 

care le dai doar măsurătorile și le spui materialul dorit, iar ei îți 
pregătesc tot și tu trebuie doar să le transporți și să le montezi acasă. 

Cred că i-a luat aproximativ o lună ca să-i facă mamei lui mobila, dar 
mi-a zis că a dat vreo două mii de lei ca să o facă, iar un meșter, i-ar 
cerut șase mii. A economisit ceva bani, nu? 

151.Nuntă minimalistă-Nu știu dacă ai trecut deja de acest sezon al 
vieții tale sau dacă urmează, dar îți spun atât: FII ATENT!  

Îți spun lucrul acesta pentru că este un eveniment la care se cheltuiesc 

foarte muți bani și adesea unii oameni o fac doar de ochii altora. Poate 
nu-i cazul tău! 



Dar și așa, de ce să ai bătăi foarte mari de cap? Eu zic să încerci ceva 
minimalist, cum ar fi o nuntă în familie sau cu prietenii apropiați. 

152.Nuntă în afara sezonului-Cele mai scumpe nunți, sunt în sezonul 
verii pentru că atunci toată lumea își dorește să aibe nunta. Deci, cu cât 
este cererea mai mare, cu atât prețurile sunt mai mari.  

Ce îți sugerez, este să încerci să o faci în afara acestui sezon. Poate la 
începutul sau la sfârșitul lui. 

153.Nuntă într-o altă zi-Am văzut că există posibilitatea de a-ți face 

nunta în zilele săptămânii sau în anumite zile în care ceilalți nu 
obișnuiesc să le facă, iar în acele zile, prețurile sunt mult mai mici.  

154.Animale-Ești un iubitor de animale și încă nu ai unul, dar îți 

dorești? Super! Cred că la adăpostul de animale din orașul tău se găsesc 
câteva animăluțe drăguțe care deabea așteaptă să aibă un stăpân. 

155.Îmbuntățește-ți tehnologia-În loc să vrei să-ți schimbi calculator-
ul sau laptop-ul, de ce să nu încerci să-l îmbunătățești? Dacă ai nevoie 

de o placă video sau de sunet, mai bune sau dacă ai nevoie de mai mulă 

memorie sau mai mulți RAMi, cumpără toate aceste lucrui second hand 
și îmbunătățește-ți singur tehnologia. 

156.Rulotă-Dacă îți place să călătorești foarte mult, gândește-te la ideea 
unei rulote, pentru că avantajele sunt majore. Gândește-te că poți să te 

oprești aproape unde vrei și să „tragi un pui de somn” sau să călătorești 
și să nu fie necesar să plătești cazarea. 

157.Dormi în mașină-Avantajul unei mașini break sau combi cum i se 

spune în germană, este că atunci când călătorești, poți să ai la tine o 
saltea gonflabila și rabatezi scaunele din spate ale mașinii și poți să 

dormi liniștit în aceasta, fără să mai fie nevoie să plătești cazarea 
undeva. 

158.Strictul necesar-Când călătorești cu avionul, nu lua decât strictul 
necesar și atât cât îți este permis ca să nu fie necesar să fii taxat în plus. 



159.ATENȚIE-Înainte să pleci la drum cu avionul, asigură-te că citești 
instrucțiunile de la aeroport ca să vezi care sunt lucrurile cu care ai voie 

să intri în aeroport și cu ce nu ai voie să intri. Nu ai vrea să ajungi acolo 

și să trebuiască să arunci anumite lucruri din cauza regulamentului, 
astfel făcând și risipă. 

160.Monedă locală-Când te hotărăști să mergi într-o altă țară, a cărei 
monedă este diferită față de a ta, asigură-te că faci schimbul valutar 
înainte de a pleca.  

Spun lucrul acesta pentru că dacă nu ai moneda repsectivă și vrei să 

plătești ceva, mai ales cu cardul, comisioanele sunt foarte mari deoarece 

ți se face automat și tranzacția de schimb valutar, iar comisioanele sunt 
mai mari de obicei și așa pierzi bani. 

161.Electrocasnice resigilate -Atunci când vrei să cumperi 
electrocasnice, pe lângă faptul că este indicat să cauți unde găsești 
prețuri mai mici, poți încerca și să cumperi și lucruri resigilate.  

Acestea au prețuri mai mici de obicei, iar pe tine nu te dezavantajează cu 
nimic pentru că oricum ai aceeași perioadă de garanție. 

162.Garanție-Dacă cumperi de la vreun magazin răcoritoare sau 

cumperi o băutură în sticlă de sticlă și ți se cere o garanție pentru acea 
sticlă de 50 de bani sau 1 leu, returnează sticla, nu o arunca. 

Când am fost în New York, am văzut că existau oameni care trăiau din 

așa ceva. Toată ziua strângeau sticle de sticlă, de plastic, doze metalice 
și trăiau din asta. Crede-mă nu erau puțini, ci vedeai zilnic chiar câteva 
zeci.  

Eu nu spun acum să strângi și sticlele vecinilor, ci să le returnezi pe ale 
tale. 

163.Membership supermarket-Dacă frecventezi un anumit market, 

întreabă de un card de membru pentru că acesta îți va oferi posibilitatea 
să cumperi lucruri la reducere, chiar peste reducerea promoțională. 



164.Ascute-ți cuțitele-Atunci când cuțitele tale nu mai taie cum trebuie, 
nu te gândi să le arunci și să cumperi altele, ci mai bine le-ai ascuți. Nu-i 

dificil deloc, oricine poate să o facă. Poți să folosești youtube-ul ca să 
vezi câteva tehnici. 

165.Suc personal-Să spunem că mai vrei din când în când să consumi 

suc că îți este poftă de unul, și este normal. În astfel de circumstanțe, te 
sfătuiesc să îți faci singur sucul.  

Poți începe prin a stoarce fructe și legumele pe care le ai prin casă și vei 
face un suc proaspăt și sănătos sau chiar să faci un ceai cu lămâie sau cu 
alte gusturi care îți vor astâmpăra această dorință de suc.  

Poate îți mai aduci aminte că exista odată demult suc la tec, cred că îi 

spuneam noi. Încă există posibilitatea să faci rost de un astfel de suc. 

Cumpără siropul dorit din market care costă aproximativ 10 lei și 
folosește apă minerală și ți-ai făcut un suc excelent. 

166.Fără băutură-Nu știu dacă ai observat, dar în momentul în care 
mergi să mănânci într-un restaurant sau într-un anumit local, sucurile 

sunt la supra preț.  Așadar, îți recomand să mănânci fără să comanzi vreo 
băutură. 

167.Renunță la fast food-Știu că acest lucru pentru unii pare un șoc, dar 

este mult mai bine pentru sănătatea ta. Nu spun să nu mai mănânci 
niciodată în viața ta, dar este una să mănânci o dată la trei luni sau să 
mănânci în fiecare săptămână. 

168.Discount aniversar-Foarte mulți oameni nu știu de această ofertă și 

nu au folosit-o niciodată. Îmi aduc aminte că în compania în care am 

lucrat, firma de catering care servea acolo avea acest bonus și dacă 
mergeai cu buletinul ca să dovedești că este ziua ta de naștere, primeai 
meniul gratuit. 

Vezi dacă există această ofertă pe la restaurantele pe care le frecventezi 
sau localurile unde mănânci și folosește-o. 



169.Outlet-Aici este locul unde găsești haine de firmă noi, dar care au 
un defect minor, uneori insesizabil. Am cumpărat haine din acest loc 
care normal ar fi în magazin cu 800 de lei, la prețul de 150 de lei.  

170.Evită desertul-Când mănânci undeva, evită să comanzi și desert 

deoarece acesta este cel mai costisitor. Uneori are aproape aceeași 
valoare cu cea a mâncării, ceea ce este absurd.  

Îmi aduc aminte că am fost cu soția mea undeva să mâncăm și am 

comandat și desert, iar valoarea acestuia a fost chiar mai mare decât cea 
a mâncării. Am rămas uimit, dar măcar m-am învățat minte. 

171.Împrumută haine – schimb cu un prieten-Adesea ne dorim să 
schimbăm hainele pe care le avem nu pentru că s-au rupt sau pentru că s-

au stricat, ci pentru că ne “plictisim” de ele. Tocmai din acest motiv, îți 

sugerez să ceri celui mai bun prieten al tău să faceți schimb de haine și 
în felul acesta nu vei mai fi nevoit să cumperi altceva. 

172.Dezbonează-te de la newslattere-Nu vrei să fii agasat de toate 
acele promoții și să te lași pornit emoțional ca să faci cumpărături, așa că 
oprește toate acele notificări sau abonamente. 

173.Cumpără de pe internet-Astăzi avem posibilitatea de a folosi 

internetul pentru absolut orice. De ce nu l-ai folosi și pentru 

cumpărături? Știi că adesea prețurile de pe internet sunt mult mai mici 
decât prețurile din magazin? Dacă nu ai știut, îți spun eu că așa este.  

 

Adesea magazinele în care vrei să mergi să faci cumpărături sunt situate 
poate în Mall sau într-o zonă a orașului foarte bine cunoscută, dar în cea 

mai mare parte, magazinul nu este proprietarul acelui spațiu, iar asta 
înseamnă că vor fi nevoiți să plătească chirie, care de cele mai multe ori 

este destul de mare. Pe lângă această sumă, mai sunt și angajații, care 

contribuie și ei la prețul final al produsului.  
Concluzia? Cumpără online pentru că s-ar putea să găsești lucrurile de 

care ai nevoie la un preț mult mai mic. 

 



174.Spală cu apă rece-Eu folosesc adesea apa rece atât pentru spălatul 
pe mâini, pe față, când spăl vasele, chiar și atunci când fac duș ca să mă 

revigorez și să-mi îmbunătățesc circulația sângelui și să-mi cresc 
imunitatea. Există și o terapie în acest sens. 

 Am început să fac acest lucru pentru că îmi displace apa caldă, dar 
acum îmi dau seama că este și o metodă de economisire foarte bună. 

175.Schimbă cauciucurile-Dacă ceri ajutorul unui prieten mai 

îndemânatic sau poate chiar tu singur vei reuși să schimbi cauciucurile și 
vei fi scutit de o cheltuială pe care trebuie să o dai de două ori pe an la 

schimbul acestora. 

 
176.Papuci prin rotație-Este de dorit să cumperi mai multe perechi de 

papuci și să-i porți aleatoriu, decât să ai o singură pereche și să o porți în 

mod continuu. Spun acest lucru pentru că în felul acesta nu-i vei uza la 
maxim. 

177.Curăță-ți încălțamintea-Ai grijă de încălțămintea ta, dacă vrei să 
țină o perioadă cât mai lungă de timp. Dacă sunt din piele, dă-i cu cremă, 
curăță-i constant. 

178.Creează-ți accesoriile-Am văzut că este foarte important să ai un 

accesoriu la vestimentație, mai ales ca și femeie. În loc să mergi să 

cumperi accesoriile, le poți confecționa de una singură. Avantajul este că 
vei fi unică în ceea ce porți și sigur îți vor plăcea 100% pentru că sunt 
făcute pe gustul tău, că doar tu le faci. 

179.Nu spăla după prima purtare-Poate pentru unii, această tehnică 

pare destul de ciudată, chiar inconfortabilă sau neigienică.  Dar dacă 
analizezi bine  o haină, ai să-ți dai seama că nu are absolut nici o 

problemă după o singură purtare și nici măcar nu miroase. Așa că, evită 

spălarea excesivă a acestora ca să nu strici țesătura și să le distrugi prea 
repede 

180.Spală vasele-Am observat cât este de important să speli vasele 
imediat după ce mănânci. Motivul este foarte simplu. Atunci când lași 



vasele în chiuvetă, resturile de mâncare devin mult mai greu de 
îndepartat, ceea ce va determina un consum mai mare de apă, de 
detergent, dar și deteriorarea mai rapidă a buretelui de vase.  

Toate astea dacă nu deții o mașina de spălat vase.  

181.Mașina de spălat vase-Aceasta consumă mult mai puțină apă și mai 
puțin detergent, iar pe de altă parte, economisești mai mult timp și 
energie, decât spălatul vaselor manual. 

182.Aragaz și cuptor-Nu știu dacă ai știut până acum, dar gazul este 

mult mai ieftin decât energia electrică, ceea înseamnă că este mai 
economic să folosești aragaz și cuptor cu gaz, în locul celor electrice. 

183.Separă hainele-Nu știu cum speli tu hainele, dar cred că este foarte 

important să le separi pe cele albe de cele colorate. Spun acest lucru 
pentru că poți să-ți strici hainele albe spălându-le împreună. Poate ai 
pățit-o deja. 

184.Spală încălțămintea de mână-Știu că e mai confortabil să-i pui în 
mașină și să-i dai drumul la 30 de minute și gata treaba. 

Ideea este că există riscul mult mai mare să-ți deteriorezi încălțămintea 

în mașina de spălat. Decât să riști, mai bine îi speli cu mâna. Îți va lua 
puțin timp, dar o să-i poți avea mai mult timp. 

185.Bea multă apă-După cum am spus, în această carte înveți și lucruri 

care au legătură cu diferite domenii, în afară de cel financiar. Ți-am spus 
să bei multă apă ca să eviți anumite probleme de sănătate, care te-ar 
costa mai apoi bani.  

Având în vedere că poți să bei apă gratuit, de ce să nu o faci? Știai că 

aproximativ 65% din corpul tău este doar apă? Și atunci nu merită să-i 
dai cât mai multă apă?  

Este mult mai ușor să creezi un stil de viață sănătos în timp, decât să 
încerci să rezolvi o problemă de sănătate odată apărută. 



186.Instalație GPL-Mașina ta poate consuma mai puțin decât consumă 
deja. Nu mă refer doar la viteza cu care conduci, ci la combustibil. Poți 

foarte ușor astăzi să îți faci o instalație pe gaz și vei putea economisi în 
felul acesta, gazul fiind mai ieftin decât celelalte combustibile. 

187.Alege să fii matinal-Recent mi-am dat seama că există beneficii ale 

trezitului de dimineață. Dacă ești o persoană care stă noaptea trează, vei 
ține luminile aprinse foarte mult timp, dar dacă te trezești dimineața 

devreme, poți folosi lumina de afară, fără să mai fii nevoit să ții luminile 
aprinse.  

188.Donează-Nu mă refer la a dona bani, ci la donarea de zânge.  Poate 

te și înspăimântă, dacă nu ai mai făcut-o până acum. Eu încerc doar să-
mi stimulez creierul să găsesc cât mai multe metode de a economisi, iar 
acesta este una din ele. 

Știai că atunci când mergi să donezi primești în jur de șase sau șapte 

bonuri de masă în valoare de zece lei aproximativ și pe lângă asta, dacă 
mai și lucrezi, statul îți dă posibilitatea să-ți iei o zi de concediu plătită.  

Deci, ai dublu beneficii pentru acest lucru, și nu numai. Un alt beneficiu 

este și asupra organismului tău, plus că trebuie să te gândești în felul 
acesta: Este vorba despre un ajutor oferit altor oameni, nici nu-i vorba de 

beneficiul financiar, ci satisfacția pe care o ai, atunci când ști că poți să-i 
ajuți pe alții. Poți face acest lucru odată la șase luni aproximativ.  

Cu ocazia asta, mi-am amintit și eu că nu am mai fost de cel puțin doi 
ani să donez și aș putea să o fac. 

189.Ia o plasă cu tine-Nu ți s-a întâmplat să te găsești la magazin și să 

trebuiască să cumperi o plasă iar acasă mai alte 10?  
 

Încearcă să-ți pui reminder sau să te deprinzi în așa fel ca atunci când 
mergi la cumpărături să ai plasa la tine să nu mai fie necesar să dai 1,5 – 

2 lei de fiecare dată pe ea. 
 



190.Apucă-te de slăbit-Ne întoarcem la partea cu sănătatea. Este foarte 
adevărat că un om cu probleme de greutate are șanse mai mari să aibă 
probleme de sănătate decât o persoană mai slabă.  

Grăsimea din organism îți poate afecta organele cervicale, îți poate 

încetini circulația sângelui, poate determina apariția diabetului, poate 

afecta încheieturiile de la picioare și genunchii deoarece greutatea este 
prea mare pentru aceștia.  

Exemplele pot continua! Cred că ai înțeles ideea și sunt sigur că dacă 
ești în această postură, deja cunoști toate implicațiile. 

Reducerile nu sunt economii, ci uneori sunt bani cheltuiți pe 

lucruri de care nu ai nevoie. 

191.Alege brandurile proprii.-Majoritatea supermarketurilor au 
produse proprii. Chiar dacă nu ei sunt producătorii principali, ci doar 

reambalează acele produse, dar în mare parte calitatea acestora va depăși 

calitatea multor alte brand-uri cunoscute, iar prețul va fi unul mult mai 
mic. 

 

192.Bea acasă-Atunci când ai poftă să bei ceva, decât să bei în oraș, 
alege să-ți iei de la un magazin și bea acasă pentru că într-un local pe 
lângă băutura ta vei plăti multe alte lucruri. 

193.Vopsit-Renunță la a-ți vopsi părul. Îmi spunea soția mea zilele 

trecute că cineva i-a pus la un moment dat întrebarea dacă nu-și mai face 

nimic diferit la păr. 
Cu toate că ea are un păr superb, presiunea societății îți va spune mereu 

că ar trebui să mai schimbi ceva. Dacă vrei să faci economii, este foarte 

important după cum am mai spus în această carte să nu cazi în capcana 
presiunii societății. Lasă-i pe alții să-și trăiască viața, iar tu fă același 
lucru cu a ta. 

Pe de altă parte, dacă vârsta începe să își spună cuvântul și să își arate 

fierele de înțelepciune și chiar ai nevoie să îți vopsești părul, cred că poți 
încerca să te vopsești singură sau să rogi o prietenă să te ajute. 



194.AirBNB sau booking-Dacă ai o cameră în plus, poți să o dai pe 
unul din cele două site-uri menționate și în felul acesta economisești 
spațiul nefolosit și îți permiți să mai câștigi un ban.  

În acelși timp, poți să îți dai casa sau apartamentul în acest regim atunci 

când pleci în concediu și în felul acesta, când te vei întoarce din 
concediu vei avea înapoi banii cheltuiți în concediu.  

Dacă vrei să faci acest lucru, asigură-te că lași pe cineva în grija casei 

tale și în același timp plătești pe cineva să facă curățenie. Poate să fie 
una și aceeași personă, dacă este prieten. 

195.Culori închise-Atunci când faci cumpărături, fie că este vorba de 
haine sau încălțăminte, alege să cumperi culorile închise deoarece nu 
sunt atât de pretențioase și sensibile. 

196.Nu risipi apa-Atunci când fierbi ouă sau paste, nu arunca acea apă, 

ci folosește-o la flori. Calciul și amidonul acumulate în apă sunt factori 

nutritivi excelenți pentru plante. 
 

197.Expune-te zilnic la soare-Studiile demonstrează că în momentul în 

care te expui la soare, aceasta ajută corpul să formeze vitamina D, care 
este indispensabilă pentru sistemul imunitar și pentru oasele tale. 

198.Limitează consumul-Am scris în acestă carte despre evitarea 
anumitor substanțe sau reducerea consumului, iar pe lângă toate 
celelalte, îți mai recomand și limitarea consumului de suc din comerț.  

199.Elimină-Poți să economisești foarte mulți bani renunțând la 

consumul de tutun și la consumul de droguri. Pe lângă faptul că poți în 

felul acesta să previi apariția unor probleme care te vor costa foarte 
mulți bani în viitor, în același timp economisești prin faptul că nu mai 
cheltui banii pe acele lucruri. 

Din câte știu, acestea sunt cele mai costisitoare alimente. 

200.Renunță la jocurile de noroc-Indiferent de care sunt jocurile de 

noroc pe care le practici, vreau să te încurajez să renunți la ele. Nu îți 



spun să faci asta doar ca să economisești bani, ci pentru că statistic 
vorbind este o nebunie să joci la jocuri de noroc.  

Pe lângă faptul că se poate transforma într-o boală psihică, care poate 
degenera până acolo că ajungi să vinzi lucrurile din casă și chiar să 
ajungi în stradă (cunosc cazuri), dar este o absurditate totală.  

Îți spun doar un lucru pe care l-am aflat de la cineva care lucra într-un 

bar cu aparate. Aparatele au un soft interior și sunt reglate astfel încât o 

să dea înapoi 33% din valoarea introdusă. Ceea ce înseamnă că cei care 
dețin aparatele nu vor ieși niciodată în minus. 

Îți spun ceva și mai rău de atât. Persoana care lucra acolo, mi-a 
mărturisit că legal este procentul de 33%, doar că ei le țin și mai jos de 
atât, undeva la 15% din banii introduși în aparat.  

Vreau să-ți spun câteva statistici amuzante legat de jocurile de noroc. 

În momentul de față, posibiltatea de a câștiga la loterie este de 1 la 45 de 
milioane. Ceea ce înseamnă că există posibilitate mai mare să cadă un 

avion peste tine (1 șansă la 10 milioane) decât să câștigi la loterie. Există 

posibilitatea de 4x mai mare să fii lovit de un fulger decât să câștigi 
jackpot-ul. Posibilitatea de a fi lovit de fulger este doar de 1 la 10 
milioane. 

Dacă pentru tine încă are sens să joci la așa ceva, te rog să lași cartea 
asta din mână pentru că nu este pentru tine. 

201.Folosește asigurarea-Recent vorbind cu cineva, mi-a spus că și-a 

folosit asigurarea de la lucru pentru a accesa niște servicii pentru 

îngrijire feței și tratarea pielii. Am rămas plăcut surprins să aflu că poți 
face așa ceva cu asigraurea de sănătate. 

Înainte de plăti pentru un serviciu, interesează-te care sunt lucrurile pe 
care asigurarea ta le poate acoperi. 

202.Spală-te pe dinți-Această metodă este de prevenție și este foarte 

sănătoasă pentru dinții tăi. Îți sugerez să te speli pe dinți de cel puțin 
două-trei ori pe zi. Lucrul acesta îți va proteja dinții curați și sănătoși. 



203.Periuță electrică-Cred că o periuță de dinți normală face același 
lucru pe care îl face o periuță de dinți electrică. Așa că, nu cred că 

trebuie să ai o periuță electrică ca să-ți îngrijești dinții, chiar dacă soția 
mea mi-a făcut cadou la un moment dat o astfel de periuță. 

204.Pasta de dinți-Nu face exces de pasta de dinți. Ți s-a întâmplat să te 

uiți pe chiuvetă și să vezi pastă de dinți în timp ce te speli sau după ce te-
ai spălat? Dacă da, înseamnă că ai pus mult prea multă și sigur poți 
folosi mai puțină. 

205.Ață dentară-Aceasta te ajută să-ți cureți dinții mult mai bine și 

poate ajunge în locurile în care periuța nu poate să ajungă. Încearcă să o 

folosești după fiecare masă sau cel puțin după fiecare masă în care 
mănânci carne. 

206.Control regulat-Este indicat să mergi să-ți faci un control regulat 
atât la dentist, cât și la medic. În afaceri există o expresie: Ceea ce nu 
poți măsura, nu poți schimba.  

Cred că acest lucru se poate aplica și în viața personală în ce ține de 

sănătatea ta. Dacă nu măsori cum este sănătatea ta, printr-un control, nu 
vei ști dacă trebuie sau nu să schimbi ceva la tine sau să îmbunătățești. 

207.Opritor la chiuvetă-Atunci când speli vasele, poți să folosești un 

opritor de apă la chiuvetă ca să folosești apa respectivă fără să o 
risipești. 

208.Abonament de internet-La ce tehnologie avem când vine vorba de 
wireless, este foarte ușor să vorbești cu un vecin cu care te înțelegi și să-i 
propui să folosiți același abonament amândoi.  

Am învățat acest lucru de la un amic de al meu și mi-a plăcut metoda 
atât de mult, încât mi-aș fi dorit să mă fi gândit la ea de mai demult. 

209.Ia restul tot timpul-Am avut o perioadă în care îmi era rușine să 

iau restul de la magazin că mă gândeam că o să mă vadă ceilalți și o să 
pară penibil. Până într-o zi în care am conștientizat că nu are de ce să-mi 

fie rușine având în vedere că sunt banii mei și nu i-am furat și am mai și 



văzut această metodă la mama mea, care la sfârșitul lunii aveam vreo 40 
de lei doar din restul de la magazin pe care unii dintre noi obișnuiesc să-l 

lase acolo. 

 
La un moment dat un om foarte bogat pe nume Warren Buffet a fost 

surprins când s-a aplecat și a luat o fisă de 25 de cenți și a spus: “Oh, fii 

atent, până și natura îmi oferă bani.” Acesta fiind astăzi top cinci cei mai 
bogați oameni din lume. 

 

210.Mobilă second hand-Mai nou, sunt tot felul de magazine care aduc 
mobilă de prin alte țări cu este mobilă de calitate, doar că este folosită. 

Cred că dacă ai să mergi pe la aceste magazine în reptate rânduri, în cele 

din urmă, poți găsi lucruri foarte utile și chiar cu un stil aparte pentru 
casa ta.  

Unele piese de mobilier mai vechi, le poți recondiționa chiar tu, iar astfel 
obții un design mai personal în căminul tău. 

211.Nu semipreparate-Renunță să cumperi produse semipreparate. 
Acestea sunt foarte scumpe comparativ cu produsele normale. Poate o să 
te ajute puțin când vine vorba de timp, dar nu cred că merită banii. 

212.Skype sau zoom-Știu că foarte multe rude sunt prin alte țări și 

atunci când începi să vorbești cu ei, uiți să te mai oprești. În ziua de 

astăzi este foarte ușor să vorbești cu ei gratuit prin intermediul rețelelor 
de social media sau 

aplicațiilor menționate. Ce ai nevoie este doar o conexiune la internet și 
atât. Poți vorbi cu ei ore în șir fără alte costuri în afară de abonamentul 
de internet. 

213.Ai grijă de telefon-Lucrurile tale costă bani pe care tot tu îi dai, nu 

altcineva. Deci, este foarte important să ai grijă de ele, de telefonul tău. 
Cumpără-ți o husă dacă ști că scapi telefonul din mână în mod constant 

sau dacă ști că nu poți să ai grijă de el. În același timp poți folosi o folie 
de sticlă pentru ecranul tău ca să fie protejat.  



Chiar dacă dai ceva bani pe ele, dar măcar poți să te asiguri că telefonul 
tău va fi protejat. 

Dacă ești dispus să aștepți mai mult, poți achiziționa folii de pe 
Aliexpress, iar în loc de 60 de lei poți plăti doar vreo 5 lei / folie. Astfel 

iți poți face un mini stoc de folii, iar atunci când apare vreo crăpătură, o 

poți schimba, iar telefonul tău, pe lângă faptul că este protejat, arată 
mereu ca nou. Același lucru îl poți face și cu husele pentru telefon, care 
se murdăresc și arată foarte inestetic. 

214.Telefon la abonament-Nu cumpăra un telefon la abonament. Dacă 

faci un calcul, îți vei da seama la sfârșitul contractului, nu doar că ai 
plătit telefonul, dar ai plătit mult mai mult decât prețul lui inițial. 

Dacă nu ai bani să-ți cumperi un lucru acum, asta înseamnă 

ca nu ți-l permiți încă. 

215.Abonamentul TV-Nu știu dacă te-ai uitat la toate programele pe 
care le ai, dar îți spun ceva pe care poate nu ai știut până acum. 

Pentru unele programe pe care le ai și nu le folosești trebuie să plătești în 

plus. Deci, poți să ceri oferta de la cei la care ești abonat ca să vezi cât te 
costă un abonament cu programele pe care le dorești.  

O altă abordare este să renunți de tot la abonamentul de TV și să 
folosești internetul. În ziua de astăzi găsești tot ce vrei să vezi pe internet 
și nu mai ai nevoie de televizor. 

În acest fel eviți și reclamele de la televizor, care apar atunci când 

vizionezi un film și care pe langă că îți fură din timpu, stârnește în tine 

acea dorință de a cumpăra acel produs, de care nu ai neapărat nevoie, 
doar pentru că ai văzut o reclamă bună. 

216.Condimentele-Ține condimentele pe care le primești de la anumite 
restaurante sau atunci când comanzi mâncarea, am văzut că de cele mai 
multe ori sunt aruncate, iar astfel se face risipă. 

217.Mâncarea organică-Nu mai plăti extra pe mâncare organică atât 

timp cât tu nu ai grijă de sănătatea ta în general. Am văzut oameni care 



fac lucrul acesta. Cumpără lucruri organice ca să “aibe grijă de sănătatea 
lor”, dar mănâncă dulciuri, fast food-uri, sucuri, țigări ș.a.m.d.  

Fă schimbările mici și apoi poți face și schimbările majore. 

218.Renunță la carne-Poți să încerci să mergi pe această strategie o 

anumită perioadă de timp. Depinde de fiecare cât de mult poate rezista. 
Spun acest lucru deoarece carnea este destul de scumpă și poți încerca 
ceva înlocuitori pentru ea de natură vegetală. 

Sunt foarte mulți înlocuitori vegetali care conțin aceeași cantitate de 

proteine pe care carnea o conține, poate chiar mai mult și sunt la fel de 
hrănitori din punct de vedere organic.  

Fă un studiu pe acest domeniu și vei vedea câte modalități sunt prin cae 
poți înlocui carnea.  

Doar câteva exemple: Fasole uscată, linte, spanac, mazăre, fasole verde, 
nuci, ouă, ș.a.m.d. 

219.Legume, fructe la congelator-În sezon, poți să-ți pregătești legume 

și fructe ca să le pui la congelator. Poți să pui fructe de pădure pentru că 
stau foarte bine și le poți folosi la diferite preparate, poți să pui legume 
tocate ca să fie pregătite pentru ciorbe sau pentru diferite mâncăruri. 

220.Cumpără seara-Adesea magazinele mari, cum ar fi Lidl, Kaufland 

și altele, seara au reduceri consistente la partea de legume, fructe. Mai 
exact la lucrurile perisabile.  

Dacă ai prin apropiere, și vrei să ai pentru ziua următoare fructe și 
legume proaspete, poți merge seara să faci o plimbare până acolo. 

Am aflat prima dată de aceste reduceri când am fost în America, dar îmi 
pare rău că am aflat înainte cu trei săptămâni de a pleca de acolo.  

Până atunci cheltuiam aproape 10$ la fiecare două zile pentru fructele pe 
care le mâncam dimineață, iar după ce am aflat de aceste reduceri, 
cheltuiam undeva la jumate din acel preț. 



221.Muncă de echipă-Dacă ești căsătorit sau dacă ești într-o relație, 
este necesar să înțelegi că acesta este ca un vals, iar valsul se poate face 

doar în doi. Nu se poate ca unul din voi să tragă într-o parte, respective 
să-și dorească să economisească, iar celalt să tragă în altă parte.  

Trebuie să cădeți de comun acord asupra acestui aspect. 

222.Organizează-ți concediile-Scapă de comisioanele agenților sau 

agențiilor de turism și caută să-ți organizezi singur ieșirile. Poate prima 

dată îți va fi puțin mai dificil, până vei face un research, ca să înțelegi 
care sunt lucrurile de care ai nevoie și după ce trebuie să te uiți, dar mai 
apoi lucrurile vor merge foarte ușor. 

223.Mărire de salariu-Atunci când primești o mărire de salariu, nu-ți 

crește automat și cheltuielile. Propune-ți anticipat să pui jumătate din 
acea sumă deoparte, dacă nu toată suma. 

224. 52 de săptămâni-Alege o anumită sumă pe care vrei să o pui 
deoparte în fiecare săptămână și ține-te de ea până la sfârșit. 

225.ATM-ul băncii tale-Știai că de fiecare dată când scoți bani de la o 

altă bancă decât de la cea la care ai cardul, ești taxat în plus? Comisionul 
pe care ți-l percep acele bănci este mai mare decât în mod normal. Deci, 
rămâne să folosești ATM-ul băncii tale de acum încolo. 

226.Nu împrumuta bani-Problema cu împrumutul banilor, este că 

poate duce la discuții și certuri la care nu ți-ai fi dorit să se ajungă.  
Biblia are un sfat foarte bun pentru această provocare. 

Proverbe 6:1 “Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-

ai prins pentru altul, v.2 dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă 
eşti prins de cuvintele gurii tale,v.3 fă totuşi lucrul acesta, fiule: 

dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, 
aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruieşte de el! v.4 Nu da somn ochilor 

tăi, nici aţipire pleoapelor tale!v.5 Scapă din mâna lui cum scapă 

căprioara din mâna vânătorului şi ca pasărea din mâna păsărarului!…” 



Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci atunci când cineva vrea să se 
împrumute de la tine, este să-i spui că ții la relația voastră prea mult și 

nu vrei să o strici. 

 
Sau dacă vrei touși să-l ajuți și ai niște bani puși deoparte cu care ai 

putea face asta, alege să-i dai fără resposabilitatea de a ți-i returna. 

 
227.Cumpără en-gros-Încearcă să cumperi produsele la en-gros pentru 

că prețurile sunt mult mai mici. Vorbește și tu cu prietenii și află care 

sunt nevoile lor și cumpărați împreună cantități mai mari, iar apoi 
împărțiți. 

 

228.Nu te duce la cumpărături flămând-Poate ai mai auzit această 
replică, dar să știi că este foarte adevărată. Nu știu dacă ai observat, dar 

atunci când mergi la cumpărături și ai stomacul gol, îți vine să cumperi 

de toate pentru că îți este poftă. Chiar când mergi să mănânci în oraș și 
îți este foame, uneori te supraestimezi și crezi că ai putea să mănânci 

mai mult decât o faci de fapt. 

 
229.Fă lucrurile singur-Învață să faci lucrurile singur. Am învățat să 

fac nenumărate lucruri care nu necesitau un timp îndelungat, dar de la 
care am câștigat foarte mulți bani economisind. 

În momentul în care mergi în America cu work&travel, la întoarcere ai 

posibilitatea să îți primești taxele plătite din statul în care ai fost.  
Eu am decis să fac lucrul acesta personal și mi-am primit toți banii 

integral, fără să fiu nevoit să plătesc vreun comision cuiva.Cunosc 
oameni care au plătit un procent enorm de mare din banii lor ca să le 
facă altcineva lucrul acesta.  

Ca să îți dau date mai exacte, eu am primit aproximativ 900$ pentru că 

am parcurs toți pașii fără un ajutor autorizat, pe când o altă persoană 

care ar fi trebuit să obțină aceiași bani, a primit doar 400-500$, apelând 
la acel ajutor. Eu zic că este o sumă substanțială. 



230.Automatizarea plăților-Sunt foarte multe cheltuieli pe care trebuie 
să le faci spre anumite instituții și poate ai ales ca mod de plată, plata 

automată. Asta înseamnă că lunar din contul tău se redirecționează 
automat o anumită sumă de bani spre un alt cont pe care tu l-ai ales.  

Această metodă este foarte bună, dar trebuie să fii foarte atent ca o 

anumită perioadă de timp să verifici dacă nu cumva acea instituție și-a 
schimbat perioada în care se achită plățile, iar tu să întârzii în mod 

regulat și în felul acesta să ți se perceapă un comision. Lucru care ar fi 
trist, bineînțeles, dar am auzit că s-a întâmplat.  

231.Lucrurile pe care le ai deja-Înainte să vrei să mergi la cumpărături, 

asigură-te că îți cunoști garderoba foarte bine. Spun acest lucru deoarece 
uneori s-ar putea să vrei să cumperi ceva, dar ai ceva asemănător acasă.  

Vorbesc din proprie experiență. Mi-am dat seama la un moment dat că 
îmi cumpărasem trei cămăși aproape identice, doar că aveau material 

diferit și puțin forma manșetelor diferită, atât. De la distanță nu se vede 
nici o diferență. 

232.Lucruri prioritare-Cheltuiște doar pe lucrurile pe care le consideri 

o prioritare pentru tine. Dacă tu consideri că educația este o prioritate 
pentru tine, acela să fie lucrul pe care îți dai banii, nu pe lucruri pe care 
alții se așteaptă de la tine să cheltuiești. 

233.Împarte abonamentul-Dacă ai acces la vreo anumită platformă de 

învățare sau mai știu eu la ce altceva, caută să împarți abonamentul cu o 

altă persoană sau chiar mai multe, în acest fel, veți economisi mai mulți 
bani. 

234.Black Friday-Uneori pentru a face niște cumpărături mai mari, este 
indicat să aștepți până la bine cunoscuta perioadă de reduceri. Chiar dacă 

unii cred că această idee este doar pentru a manipula oamenii și nu neg, 
sunt și cazuri de genul acesta, dar în această perioadă găsești și produse 
a căror reducere este foarte mare. 



235.Transport gratuit-Cumpără online atunci când vezi că transportul 
este gratuit. Unele magazine folosesc acest beneficiu ca și campanie de 
marketing, dar tu te poți folosi de ea.  

236.Împărțiți costul-Când ști că ai nevoie de anumite lucruri și urmează 

să le comanzi online, vorbește și cu prietenii tăi ca să vezi dacă nu 

cumva vor și ei, iar în felul acesta puteți comanda împreună și împărți 
costul transportului. 

237.Cumpără mai rar-Atunci când vrei să faci cumpărături online, 
așteaptă până când îți este necesar să cumperi de suma la care magazinul 
respective oferă posibilitatea transportului gratuit. 

Acesta este un beneficiu pe care foarte multe magazine îl folosesc și 

fiecare are o altă sumă pe care tu trebuie să o afli în cazul în care nu este 
evidențiată undeva. 

238.Giveaway-uri-Nu prea particip la ele decât atunci când consider că 

raportul matematic este suficient de bun ca să am posibilitatea cât mai 
mare de câștig. 

Vreau însă să spun că am participat împreună cu soția mea și am câștigat 
un curs despre relații. Cu această ocazie, vreau să-ți și recomand acest 
curs, care în opinia mea te poate ajuta cu siguranță în relația ta.  

Poți să vezi detalii despre curs aici. 

În această zi în care scriu cartea, chiar am vorbit cu soția mea despre 
acest curs pe care noi l-am parcurs în urmă cu șase luni și ne gândeam 

să-l reluăm pentru că a fost extreme de benefic. Chiar și ea crede că 
oricine parcurge acest curs, își poate îmbunătății relațiile personale.  

239.Perfect 100%-Aceasta este modalitatea pe care o urmez de ceva 
timp când vreau să achiziționez un lucru.  

Vreau ca acel lucru să fie perfect ca și aspect, dacă este o haină, să mă 
prindă, să-mi placă tot, fără dar și poate, altfel nu cumpăr, chiar dacă mi-
o dă pe preț de nimic. Poate doar să o dau mai departe. 

https://edukiwi.ro/florinamariei/curs-noi2/?ref=210


240.Review-urile online-Unul din avantajele internetului, este că poți să 
găsești absolute orice pe el. Pentru cumpărături este foarte benefic că 

poți folosi review-urile lăsate de alte persoane la un anumit produs ca să 
știi dacă cumperi sau nu acel lucru. 

241.Cumpără și returnează-Poate te gândești: Ce rost mai are să 

cumpăr dacă îl returnez după? Tocmai asta-i ideea, că avem momente 
când cumpărăm lucruri emoțional, de care nu avem de fapt nevoie, dar le 
păstrăm, în timp ce am putea scăpa de ele. 

Dacă cumperi ceva și atunci când ajunge regreți că l-ai cumpărat, 

returnează-l! Dacă stă la tine în casă și nu l-ai folosit timp de o 

săptămână, două, e timpul să-l returnezi sigur pentru că nu-l vei mai 
folosi deloc. 

242.Cumpără calitate-Un principiu pe care l-am învățat de la mama 
mea și cred că este extraordinar. Mă gândesc că dacă citești această 

carte, dorința ta este să economisești și poate această sugestie nu va fi 

una cu care să rezonezi la prima vedere, dar analizează lucrurile înainte 
să tragi o concluzie pripită. 

 

Chiar dacă am spus până acum să cauți prețurile cele mai mici, 
paradoxal acum, am să-ți spun că uneori, nu înseamnă că tot timpul, 

trebuie să cumperi lucrurile mai scumpe pentru că sunt mai calitative. 

Uneori, nu tot timpul! Aici nu mă refer la a cumpăra un brand, ci la 
calitate. 

 

Eu am observat acest principiu în cazul încălțămintei. Cumpăram din 
bazar, când eram copil o pereche de încălțăminte cu 80 de lei, să spunem 

și în maxim 4 luni, erau rupți. Apoi trebuia cumpărată o altă pereche și 
tot așa.  

 

La sfârșitul anului realizam că am cheltuit 240 de lei pentru că am fost 
nevoit să cumpăr trei perechi de pantofi pentru că erau de calitate slabă. 

Nu spun acum că toți trebuie să fie așa din cei care costă atât, este doar 

experiența personală și o să-ți cer să analizezi și tu lucrurile. 



După ce m-am deșteptat, am început să cumpăr doar încălțăminte din 
piele cu 250-300 de lei aproximativ, dar pe care i-am purtat timp de mai 

mulți ani la rând. 

 
Consider că acest principiu se poate aplica în mai multe contexte, de 

asta, îți sugerez să te uiți la calitatea lucrurilor. 

 
243.Freelancer & agenție-Când cauți servicii, este mult mai indicat să 

folosești freelanceri, decât o agenție pentru că există diferențe destul de 

mari la prețuri. Gândește-te că un freelancer este o persoană 
independentă a cărei taxe sunt mult mai mici decât ale unei firme.  

Ceea ce înseamnă că o firmă va cere banii în așa fel încât să plătească 
angajatul, să plătească taxele și să rămână și cu profit.  

244.Verfică produsul și prețul-Am fost într-o zi într-o librărie destul de 
cunoscută și m-am dus la un raft de interes, am luat o carte pe care o 

căutam apoi am mers spre casa de marcat. În timp ce mergeam spre casă, 

m-am uitat la prețul de pe carte. Odată ajuns acolo, i-am înmânat cartea 
vânzătoarei și mi-a cerut un preț mai mare cu 5 lei, decât prețul scris pe 
carte. 

Am rugat-o să verifice încă odată pentru că pe ea este scris un alt preț. 

După câteva click-uri pe acolo, mi-a spus că am dreptate. Dacă nu 
verificam, i-aș fi lăsat ciubuc cinci lei. 

245.STOP reducere-Nu cumpăra doar pentru că este reducere. Uneori 

unii oameni cumpără chiar dacă nu au nevoie de acele lucruri, doar 
pentru că este reducere.  

Dacă nu ai o adevărată nevoie de acel lucru, nu-l cumpăra.  

246.Schimbă chiria-Știu că am menționat mai sus ideea de schimbare a 
chiriei, dar asta a fost pentru a vorbi despre spațiul neutilizat. Acum 

vreau să-ți spun să faci acest lucru în cazul în care facultatea ta sau locul 

tău de muncă este în celălalt capăt al orașului și pe lângă banii pe care îi 



dai lunar pe transport, mai este și timpul pierdut pentru traversarea 
orașului. 

Unii oameni caută acele chirii care sunt la periferia orașului că se 
gândesc că este mai ieftin. Paradoxal, am să-ți spun că acei oameni 

cheltuie adesea mai mult decât cei care stau undeva mai aproape de 

centrul orașului. Asta dacă nu cumva au locul de muncă sau facultatea 
pe lângă ei. 

Observ însă că oamenii nu se gândesc la toate implicațiile atunci când își 
iau o astfel de chirie. Ei se gândesc că este cu 50-100$ mai ieftin în acele 

locuri, dar nu iau în considerare timpul pierdut și banii pentru 

combustibil, consumabile, care uneori te costă mai mult decât dacă ai sta 
în apropiere de centrul orașului.  

Sunt niște calcule pe care le-am făcut de unul singur și asta-i părerea 
mea. Dacă nu mă crezi, fă o analiză personală. 

247.Casă din containere-Chiar astăzi am văzut niște containere 
transportate cu un camion. În America există acest curent de a-ți face 

locuința doar din containere. Înainte să spui ceva negativ despre acest 

lucru, te rog să te uiți puțin pe internet ca să vezi ce operă de artă poate 
ieși din ele. Eu am rămas super impresionat. 

248.Doar 15 ani-Să spunem că ești dispus să-ți asumi un credit pentru 
casa ta și vrei să iei un împrumut bancar. Înainte să-l accesezi, te rog să 

cauți un calculator online cu ajutorul căruia poți să verifici care este 
prețul pe care ai să-l dai înapoi în funcție de perioada pe care o alegi.  

Eu m-am jucat puțin cu un astfel de calculator și îți spun sincer, că nu 

merită să-l iei pe o perioadă mai mare de 15 ani. De exemplu, pe o 
perioadă de 30 de ani, ajungi să dai înapoi băncii de două ori mai mult. 
Toți acei bani, i-ai putea economisi, dacă ai alege doar 15 ani. 

249.Pune 20% jos-Dacă vrei să iei prima casă, pune jos mai mult decât 

se cere cu 10% cel puțin. În felul acesta economisești acea sumă de bani 
la care ar trebui să plătești mai apoi dobânda. 



250.O rată în plus-Să spunem că ai deja un credit imobiliar, alege să dai 
anual o rată în plus decât cele prestabilite și în felul acesta vei ajunge să 

plătești toată rata cu câțiva ani mai devreme și vei fi scutit și de dobânda 
pentru acei bani. 

251.Dobândă fixă-Este de dorit, nu știu dacă găsești pentru creditul pe 

care tu îl dorești, dar caută la toate băncile un credit cu o dobândă fixă. 
Am vorbit  cu cineva care avea apartamentul luat cu credit și mi-a spus 

că a ajuns să plătească cu aproape doi ani mai mult din cauza faptului că 
a crescut dobânda. 

252.Zugrăvește singur-Decât să plătești pe cineva ca să facă asta pentru 

tine, poți să o faci chiar singur. Alege culoarea alb pentru că nu sunt atât 
de evidente urmele, dacă nu dai cum trebuie cu trafaletul și treci la 
treabă. 

253.Asigură-ți casa-Montează-ți în casă un sistem pentru incendii și fă-

ți o asigurare în direcția aceasta. Chiar dacă trebuie să plătești pentru ele, 
măcar te asiguri că dacă se întâmplă ceva, îți vei recupera banii. 

254.Intră la buget-Ești elev și trebuie să intrii la facultate? Dacă da, 
atunci învață ca să intri la buget.  

Poate trebuie să tragi puțin de tine și nu-ți placă neapărat, dar gândește-
te ce serviciu ți-ai face ție sau părinților tăi. 

255.Împarte chiria-Lucrul acesta se practică mai ales în orașele 

universitare unde tinerii merg la facultate. Dar dacă ei fac asta, tu de ce 
nu ai putea să o faci? 

256.Contract de închiriere-Când vrei să te muți undeva, alege să faci 
un contract pe o perioadă mai lungă dacă știi că vrei să stai acolo mai 

mult timp. Spun asta pentru că s-ar putea să crească chiriile, iar dacă tu 
stabilești de la început un preț, ție nu-ți va mai crește chiria, plus că și 
proprietarul s-ar bucura să știe că ești o persoană stabilă.  

Orice proprietar își dorește un chiriaș stabil pe o perioadă mai lungă, iar 
unii sunt gata să facă și o reducere pentru asta.  



257.Scoate din priză-Departamentul de energie electric din U.S spune 
că 75% din electronice consumă, chiar dacă acestea sunt oprite. Poate să 

scoți dn priză e incofortabil, așa că poți folsi un prelungitor cu  
întrerupător . 

258.Prepară hrana-Din câte am înțeles, hrana unui bebe este destul de 
scumpă și cred că tu poți să o prepare liniștit acasă. 

259.Fă duș ziua-Nu sunt sigur dacă ți s-a întâmplat, dar mai ales dacă 

stai la bloc, sigur ai pățit lucrul acesta. Ai vrut să faci duș undeva pe la 
ora doisprezece noaptea și ți-ai dat seama că nu este apă caldă și ai stat 
un sfert de oră cu apa pornită ca să vină.  

Din acest motiv îți recomand să faci duș pe zi, când toată lumea o 
folosește și ai posibilitatea să dai drumul la apă caldă în câteva secunde. 

260.Alăptează copilul-Există mame care din confort aleg să cumpere 

laptele la copil, în loc să-l alăpteze. Pe lângă faptul că nu este la fel de 
calitativ laptele cumpărat, nici financiar nu te ajută deloc. 

261.Termostat de iluminat-Da, știu, am mai vorbit despre termostat, 

dar acela era pentru căldură. Acesta este pentru lumină. La ce te ajută? 
Păi sunt momente în care nu ai nevoie de o lumină atât de puternică, iar 
acesta te ajută să diminuezi luminozitatea, cât să-ți fie numai bună. 

262.Dormi devreme-Eu eram adeptul lucrului nocturn, până să mă 
căsătoresc, apoi lucruile s-au mai schimbat.  

Într-una din zile mă gândeam la această tehnică și mi s-a părut foarte 
bună.  

Gândește-te că în momentul în care te pui să dormi devreme, te poți si 

trezi devreme, iar asta te ajută să economisești curent și să te folosești 
doar de lumina de afară. 

263.Dezgheață congelatorul-Dacă nu ai unul care nu necesită 
dezghețat, atunci îți recomand să îl dezgheți pe al tău constant ca să dea 
randament maxim. 



264.Setează temperatura-Asigură-te că congelatorul și frigiderul tău 
sunt setate la temperatura la care trebuie să fie, deoarece aceasta poate fi 
schimbată în funcție de anotimp și de necesitate.  

265.Dezgheață carnea-Alege să dezgheți carnea în apă, cu o noapte 

înainte de a o găti ca să nu fie necesar să folosești microundele pentru 
acest lucru. 

266.Jaluzele-Folosește jaluzele pentru că vara oprește razele soarelui să 
intre și nu se face prea cald în casă, iar iarna obstrucționează aerul rece. 

267.Un fel de mâncare-Dacă ești în postura în care trebuie să-ți faci 

nunta, un lucru pe care poți să-l faci pentru a diminua puțin costurile, 
este să renunți la un fel de mâncare din meniu. (Oricum sunt prea multe) 

268.Prăjitură acasă-Acum dacă tot suntem la sfârșit, mai pun una tot 
despre nuntă. În loc să comanzi prăjitura, mai bine găsește pe cineva 
apropiat care face prăjitură foarte bună și roagă-l să te ajute.  

Pentru asta trebuie să te asiguri că cei de la sala sunt dispuși să-ți 

permită să aduci astfel de preparate pe proprie răspundere. Probabil o să 
faceți un contract pentru asta sau o să dai o declarație, dar merită. 

Tot legat de prjitură, poți să încerci să faci ceva peronalizat pentru 

sfârșitul evenimentului ca să nu fie nevoie să dai acele pachețele cu 
prăjitură. Încearcă spre exemplu să faci niște borcănele cu ceva gustos în 

interior și îți garantez că vei surprinde și oamenii, dar vei și economisii 
ceva bani. 

Ultima metodă-Aplică una sau mai multe din aceste metode în viața ta 
ca să te poți bucura de rezultate. 

Nici nu este necesar să încerci să le aplici pe toate deodată, că nu este 
realist. Dar poți încerca cel puțin zece din ele anul acesta. 

Statistic vorbind poți implementa un nou obicei odată la trei luni, dacă 
acesta este mai greu, dar având în vedere că sunt unele foarte ușoare, 
cred că poți mai bine de atât. 



Un alt lucru pe care mi-l doresc foarte mult este să mă ajuți să 
îmunătățesc acest e-book, așa că te rog să-mi spui dacă cunoști alte 

metode de economisire și trimite-mi un e-mail la adresa 
rusubeni@yahoo.com cu titlul “metodă de economisire”. 

După cum vezi, cu aceste tipuri de materiale putem ajuta mai mulți 

oameni să-și gestioneze banii într-un mod corespunzător și de ce să nu 
faci și tu parte din acest proiect. 

Simte-te liber să împarți acest material cu prietenii, cu familia, cu cei pe 
care îi cunoști și îți dai seama că ar avea nevoie să aplice câteva din 
aceste metode pentru bunăstarea lor materială. 

Spor la economii, 

Beni Rusu 

 

Pentru mai mult conținut, poți să vizitezi site-ul 
http://www.viatadinabundenta.ro 
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Cum ți s-a părut cartea? 

 

Dacă ți s-a părut benefică, te rog să lași un feedback pe amazon sau dacă 

nu, lasă-mi un mesaj și spune-mi părerea ta personal.  

 
Deabea aștept să o aud, SUCCES! 

 

https://www.amazon.com/review/create-review?asin=B08VHCMMHH
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