
FINANCIAR 

VIATA ÎN 3 TIPURI DE BUGETE 

Te uiţi în portofel şi îţi vine să plângi? Atunci e clar, eşti 
student cu acte-'n regulă. Chiar dacă ai rămas fără bani, 
nu trebuie să te impa-cientezi. Bucuria vieţii de student 
este că te poţi descurca şi cu bani putini. Iti arătăm noi 
cum. 

VARIANTA 1: SUBZISTENTA 
SAU NO MONEY 
Pe principiul „don't worry, be 
happy", poţi trăi şi cu bani 
puţini. Ce-i drept, e nevoie de 
sacrificii aşa că păzeşte 
su-permarket-urile şi 
produsele la ofertă. Cu 500 
RON pe lună poţi trăi liniştit: 
100 RON pentru camera de 
cămin (150 RON, dacă eşti 
ghinionist) şi îţi mai rămân 400 
RON pentru mâncare şi 4 
week-end-uri de distracţie. 
Sugerăm să nu părăseşti zona 
căminelor cu baruri şi cluburi 
ieftine. Nu te avân-ta în 
centru unde rişti să cheltuieşti 
mult. Ai voie să cheltuieşti 
maxim 30 RON pe ieşiri, deci, 
lunar, ai 120 RON pentru 
distracţie. Ţi-au rămas 280 
RON care îţi ajung' pentru 
mâncare şi ceva utile de 
genul: săpun, gel de duş, 
deodorant. Nu te poţi răsfăţa 
cu şvaiţer şi prosciutto, dar 
sigur nu vei muri de foame. 
VARIANTA 2: SUNT OK, DAR 
SE PUTEA Şl MAI BINE Eşti 
norocos dacă poţi să te 
încadrezi în acest buget. în 
acest caz ai sume de la 1000 
RON în sus, pe care le poţi 
cheltui cum vrei tu. Cu această 
sumă îţi permiţi şi mici 
răsfăţuri de genul: un mic 
shopping, o şedinţă la salon, 
să scoţi o fată în oraş sau mai 
multe seri în oraş cu prietenii. 
Dacă renunţi la acestea, poţi să 
te muţi şi în casa ta; desigur, în 
chirie cu prietenii. Dacă stai cu 
trei amici într-un apartament 
cu 3 camere, vei da pe chirie 
aproape 400 RON. Mai ai 
cheltuielile de întreţinere de 
150 RON. îţi mai rămân apro- 

ximativ 500 RON pentru 
mâncare ş distracţii, dacă vrei 
să scapi de cămin. 

VARIANTA 3: MĂ SCALD ÎN 
BANI Dacă ai ajuns până aici, e 
bine. înseamnă că te încadrezi 
în bugetul studentului fericit 
care nu are probleme cu banii. 
NU e nevoie să analizăm acest 
caz. Dacă te situezi aici, 
cheltuieşti după bunul plac 
Bugetul tău începe de la 1500 
RON. bani care îţi ajung fără 
probleme toată luna. Poţi să 
stai comod fără săîmparţi 
camera cu mulţi oameni, poţi 
să-ţi iei doar un coleg de 
cameră. Poţi' să ieşi şi uneori, 
chiar să faci mici extravaganţe 
cum ar fi să ieşi la masă în oraş. 

 


