
 

Cele 6 principii ale “artei de a cumpara” 

 

 

 

 

“Pentru tot ce merită să ai în viață merită și să economisești, 

cumpărând inteligent”. 

 

Alina Ioniță, 

Primul autor român de carte de procurement 

Strategie, semnificație și sens în achiziții 



“Trebuie să îți conduci gospodăria ca și cum ar fi o companie productivă. Cele 

mai bune companii angajează cei mai buni oameni și, de asemenea, își aleg cei 

mai buni furnizori. Utilizarea celor mai bune resurse umane și a unor 

furnizori de top reprezintă principalul factor care face diferență dintre succes 

și eșec atunci când vine vorba de acumularea averii, de creșterea profitului.” 

 (Thomas J. Stanley si William D. Danco - Milionarul de langa noi) 

 

Cel mai important element în viața noastră este să avem puterea și 

capacitatea să ne atingem obiectivele, să realizăm tot ce ne propunem, 

să ajungem la rezultate. 

Să cumperi inteligent înseamnă să cumperi ceea ce îți servește 

obiectivelor tale într-un mod care să îți aducă economii de bani și să iți 

crească, la sfârșitul anului, profitul, averea ta personala. 

 

În teorie toți oamenii stiu să cumpere dar în practică, marea majoritate 

nu face decât să cheltuiască. Și din acest motiv își satisfac numai 

anumite dorințe și plăceri și nu își ating decât poate câteva obiective 

mai simple. 

“Arta de a cumpără” a adunat la un loc sistemele de gândire, modurile 

de acțiune, strategiile eficiente de elita din domeniul achizițiilor pentru 

a te ajuta să iți atingi obiectivele. 

Noi am transpus conceptele, tehnicile, modul în care se fac achiziții în 

cele mai mari organizații din lume în lecții de viață pentru indivizi că 

mine și că tine, care în viață reala fac cumpărături pentru propria 

persoană și gospodărie. 

 

Programele de educație în achiziții “Arta de a cumpără” sunt că o 

bagheta magica pentru cine vrea să învețe să facă economii și să își 

sporească cu adevărat propria avere.



 

 

 

 

 

Cele 6 principii ale “artei de a cumpara”: 

 

1. Ce nevoie îți satisface produsul? 

2. Faci tu singur produsul sau îl cumperi? 

3. Specificațiile produsului sau serviciului 

4. Costul total al produsului 

5. Criteriile de selecție ale ofertelor 

6. Planificarea si bugetarea cumpărăturilor 



1. Ce nevoie îți satisface produsul? 

 

“ Să iți faci timp să afli ce ai nevoie, se vă regăsi în profit” 

Caroline Booth- Strategic Sourcing 

 

Atunci când cumperi, importantă este distincția dintre nevoi și 
dorințe. 

Iar spre deosebire de dorință, nevoia este simplă și se reduce la 
soluția unei probleme. Nu apare și nu se dezvoltă prin raportarea la 
ceilalți, la societate. Nimic nu îți influențează nevoile. Rămâne a ta și 
satisfacerea ei iți va aduce mulțumirea pe care o urmărești. 

 

Pe de altă parte, toate dorințele noastre sunt sentimente care părăsesc 
nivelul nevoilor firești și încep să fie raportate la planul social. 

 

Nevoia este forță 

motivațională stimulata de o 

stare de dezechilibru sau de o 

tensiune apărută în organism. 

Daca nevoile situate pe un 

anumit nivel sunt satisfăcute 

într-o măsură suficient de 

mare, atunci acestea nu vor 

mai motiva comportamentul 

şi o nouă nevoie de ordin 

superior vă începe să îl 

motiveze. 

 

Cum afli dacă nevoia ta pentru produsul pe care vrei să îl cumperi 

este reală? 

1. Gândește-te: Care sunt obiectivele tale pentru acest an? 

Unde te afli tu, ca persoană, pe piramida ierarhiei nevoilor? 

Este dorința/nevoia asta pe același nivel cu tine? 



 

Ideea de bază este că trebuie să evoluezi în rând cu obiectivele tale. 

Dacă nevoia e înaintea ta, nu te va ajuta prea mult și nici nu iți va 

aduce beneficiile pe care le anticipezi sau care îți sunt vândute. 

Ce este relevant pentru tine? Mai întâi trebuie să vezi în ce situație 

te afli și abia apoi vei putea spune ce ai nevoie. Privește la situația 

ta: ce ai tu nevoie, mai exact? 

 

2. Imaginează-ți că ai cumpărat deja produsul respectiv, că 

factura e în fața ta și trebuie să o plătești. Și întreabă-te: 

 mă ajuta acest produs să îmi realizez obiectivele?  

 Ce avantaje îmi aduce?  

 Cum îmi va schimba în bine viața/activitatea 

zilnică? 

 Cum îi va ajuta pe alții să își îmbunătățească 

viața, activitatea? 

 

3. Verifică câtă energie, cât efort (financiar, uman) ai consumat că 

să îți îndeplinești aceasta dorință. Fă un calcul cost/ beneficii. 

Merită?



 

Cu prietenie, 

 

Alina IONIȚĂ 

CEO| Trainer| Consultant| Autor 

SC PURCHASING TRAINING SRL 

www.purchasingtraining.ro 

www.supplyessence.ro 

www.supplyevolving.ro 
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