Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

EXERCIŢIU: BUGET PERSONAL II

.ro

Adu-ţi aminte de exerciţiul anterior. Gândeşte-te cum ai putea îmbunătăţi bugetul pe care l-ai
întocmit la exerciţiul „Buget personal I”.
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w
w

.o

rie

Idei pentru scăderea bugetului:

nt

at

Listează toate ideile care îţi vin în acest sens: (ex.: scad cheltuielile cu transportul, fac economie
la lumină, mă angajez ca să crească veniturile etc.)
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PLAN de SCĂDEREA A CHELTUIELILOR

.ro

Fă un plan pentru a aplica ideea în practică şi încearcă să estimezi suma cu care se ajustează
bugetul. (ex. Dacă trei zile pe săptămână merg pe jos şcoală, economisesc 10 lei/săptămână. Asta
înseamnă o economie de 40 lei/lună etc.)
1. Total venituri

Buget iniţial

at

2. Cheltuieli fixe pe categorii
2.1 Rata/chiria

nt

2.2 Întreţinerea
2.3 Lumina

2.6 Alimente

rie

2.4 Telecomunicaţii
2.5 Transport

.o

2.7 Produse de curăţenia şi igiena personală
2.8 Altele

Ajustări

w
w

Total cheltuieli fixe

4. Cheltuieli variabile pe categorii
3.1 Îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii

w

3.2 Medicamente

3.3 Timp liber (distracţii, ieşiri cu prietenii,
excursii, spectacole etc.)
3.4 Altele
Total cheltuieli variabile
5. Total Cheltuieli lin. 2+ lin. 3
6. Analiză buget: lin. 1 – lin 4
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