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Anexa 4

Fondul de Urgențe

Acesta este un concept folosit de mulți oameni în toată lumea, și este un principiu sugerat frecvent 
de consilierii �nanciari. De multe ori suntem luați prin surprindere de anumite evenimente sau 
incidente care ne întrerup cursul normal al vieții și din acest motiv mulți dintre noi ajungem să 
avem datorii. Fie se strică ceva din casă cum ar � mașina de spălat sau frigiderul, �e avem o urgență 
dentară, �e avem nevoie să facem analize medicale, sau să schimbăm o piesă la mașină. Un fond de 
urgență ne poate ajuta ca în astfel de situații să nu intrăm în datorii, sau dacă avem deja datorii ne 
va ajuta să nu ne afundăm și mai mult în ele. 

Fiecare persoană sau familie ar trebui să aibă un fond de urgențe, �e că sunt sau nu în datorii. Acesta 
este în general o  sumă �xă, stabilită (poate � de 100 RON, 500 RON, 1000 RON sau orice altă 
sumă, dar cu cât suma este mai mare, cu atât este mai bine). Poți începe cu o sumă mai mică, și în 
timp această sumă poate crește. Fondul de urgențe poate � ținut într-un plic acasă, într-un loc sigur 
dar nu foarte la îndemână pentru a nu � tentat să cheltui acești bani în alte scopuri, sau ar putea 
de asemenea � ținut într-un cont de economii. La un cont de economii trebuie să � atent la taxele 
de administrare lunare și la comisioanele de extragere a banilor din cont, pentru a nu pierde bani. 
Un alt lucru de menționat este faptul că multe bănci îți oferă opțiunea pentru un transfer automat 
din contul curent în ziua salariului, sau în orice altă zi stabilită de tine, dacă îți deschizi un cont de 
economii la aceeași bancă. Aceasta te ajută să �i sigur că lunar acea sumă este transferată în contul 
de economii, înainte să cheltui banii pe alte lucruri. Tu decizi suma, însă eu aș sugera 50 sau 100 
RON până ajungi la suma decisă pentru fond și apoi poți opri transferul automat, și această sumă 
să o direcționezi către datorii sau investiții. 

Începe prin a economisi lunar această sumă stabilită, �e în plicul de acasă, �e în contul de economii, 
până când ajungi la o suma decisă – să zicem 1000 RON. Acest fond va rămâne în contul de 
economii pentru situații de urgență, și oricând va � nevoie să folosești din el, recomandăm să îl 
re-umpli înainte de a face alte investiții sau cheltuieli extra pentru vacanțe sau alte lucruri care nu 
sunt absolut necesare.

În timp ce pui bani deoparte pentru fondul de urgențe asigură-te că îți plătești măcar suma minimă 
lunară pentru rate, carduri de cumpărături sau orice alte datorii. Iar după ce fondul de urgențe este 
plin, în timp ce lupți să devii liber de datorii poți � liniștit că dacă va interveni vreo situație neprevă-
zută, aceasta nu te va putea încetini sau opri din a-ți plăti datoriile.


