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Cum sa tii un buget de venituri si cheltuieli 
 

Un buget este un plan pentru veniturile si 
cheltuielile viitoare, un plan pe care il poti 
folosi pentru a cheltui intelept si a face 
economii.  Desi multi au inceput sa isi tina un 
astfel de buget, majoritatea romanilor cheltuie 
in continuare mai mult decat castiga. 
Metoda  prin care iti poti tine cheltuielie in frau 
este acea de a sti exact pe ce dai banii pentru 
a putea vedea cum sa iti optimizezi 
cheltuielile. Un buget lunar te poate ajuta sa 
iti platesti datoriile la timp, sa ai bani pentru 
situatii neprevazute si pentru a face economii pentru visurile tale.  

Majoritatea informatiilor de care ai nevoie sunt deja la indemana. Pentru a-ti fi si tie 
usor sa tii un buget de venituri si cheltuieli, am creat un program in Excel, cu 
toate cheltuielile pe care le poti avea, cu formule de calcul si grafice explicite care 
sa te ajute sa intelegi mai bine care este fluxul tau de numerar. Vei obtine o 
imagine clara asupra  finantelor personala pe parcursul unei luni.  

Ai primit si Excel-ul lunar. Te rog sa iti faci cate o copie pentru fiecare luna din an. In 
primul sheet ai rezumatul, imaginea de ansamblu. Aici trebuie sa completezi DOAR 
veniturile. Cheltuielile le completezi in sheetul 2, iar aplicatia calculeaza totul si afiseaza 
concluziile in primul sheet.  

Deci, pasii crearii unui buget de venituri si cheltuieli sunt: 

1.    Calculeaza veniturile lunare 
Pentru a stabili un buget lunar mai intai trebuie sa stii ce venituri ai. Asigura-te ca incluzi 
toare sursele de venit: salarii, dobanzi, chirii, etc . Chiar si veniturile sotului/ sotiei. Poti 
sa mai adaugi tu alte randuri in excel astfel incat sa ai imaginea completa. 

2.    Estimeaza cheltuielile 
Cel mai bun mod de a face acest lucru este de a urmari cat de mult cheltuiesti  timp de 
o luna. Fisa  de lucru create de mine imparte cheltuielile in categorii principale, precum 
mancare, casa, transport…. Unele cheltuielile sunt fixe, sunt cele care, in general, nu se 
schimba de la luna la luna, cum ar fi plata chiriei si asigurarile. Aici iti va fi usor sa faci 
estimarea. Cheltuielile flexibile sunt cele care se schimba de la luna la luna, cum ar fi 
produsele alimentare sau cheltuielile de divertisment. In cazul in care o parte din 
cheltuielile pentru una sau mai multe categorii se schimba în mod semnificativ in fiecare 
luna, fa a o medie de trei luni pentru a stabili ce sa treci in estimarea de buget. 
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3.    Calculeaza diferenta – se face automat de catre aplicatie 
Odata ce s-au calculat veniturile totale si cheltuielile lunare, aplicatia face diferenta 
dintre cele doua si tu afli cum stai din punct de vedere al excedentului financiar. Un 
numar pozitiv indica faptul ca iti mentii cheltuielile sub venituri, ceea ce este un lucru 
bun. Daca insa obtii un numar negativ, evident cheltui mai mult decat castigi ( in 
aplicatie este afisat cu rosu). Asta inseamna ca trebuie sa tai din  cheltuieli. Partea buna 
este ca acum stii pe ce dai banii si unde anume poti face economii. 

Vezi pe pagina urmatoare modelul de buget simplificat! 

 
Acum ca ai la indemana acest instrument, trebuie doar sa-l folosesti pentru a deveni mai 
ordonata din punct de vedere financiar. Stiind de unde vin si unde se duc banii tai, iei controlul 
asupra financtelor proprii si a viitorului tau. 
 
Daca ai intrebari sau ai nevoie de suport in drumul tau spre independenta financiara, te ajut cu 
drag. Scrie-mi pe daniela.irimia@femeiaindependenta.ro sau direct pe pagina de Facebook.  
 
Spor la bani! 
 
Cu drag,  
Daniela Irimia 
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Buget Lunar de Venituri si Cheltuieli 

 

Venituri lunare 

Salarii 
 

Dobanzi 
 

Chirii 
 

Drepturi de autor 
 

Altele 
 

VENIT TOTAL Lei 

Cheltuieli fixe lunare 

Chirie / Credit 
 

Asigurari  casa/ masina/ de viata 
 

Intretinere  apartament 
 

Telefon/ internet/ TV 
 

Altele 
 

TOTAL Cheltuieli fixe Lei 

Cheltuieli flexibile lunare 

Mancare 
 

Ingrijire personala 
 

Copii  

Cheltuieli diverse casa  

Benzina / abonament RATB  

Haine 
 

Distractie 
 

Economii / pensie privata 
 

etc 
 

TOTAL Cheltuieli flexibile Lei 

CHELTUIELI TOTALE Lei 

Total Venituri Lei 

Total Cheltuieli Lei 

Total Economii/ investitii Lei 

 

https://www.femeiaindependenta.ro/

