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Cuvânt de început 

Salut! 

Încep prin a te felicita pentru descărcarea acestui Ebook. Este un prim pas pentru începutul tău 

în a obține un venit pasiv.  

În acest Ebook vei găsi metode de a câștiga bani atât online cât şi offline; unele din ele sunt uşor 

de implementat, altele nu. Vei mai găsi și metode care îţi vor aduce bani începând de mâine, 

dar şi metode prin care banii pot apărea peste câteva luni; metode pentru care ai nevoie să 

deţii anumite bunuri, dar şi metode pentru care nu ai nevoie de nimic. 

Tot ceea ce contează este să analizezi foarte bine fiecare metodă, să vezi dincolo de 

implementarea acesteia şi să te gândeşti dacă o poţi aplica sau nu. 

Contează foarte mult când, unde şi cum ai nevoie de bani. Trebuie doar să îi respecți pe cei din 

jurul tău şi să nu îţi încalci niciodată demnitatea şi stilul de viaţă. 

Acum e momentul să le citeşti! După ce le citeşti te rog să te întorci pe Pagina de unde ai 

descărcat Ebook-ul -> 101 Metode de Cum sa Faci Bani in Plus <-, să spui dacă îţi sunt de folos 

şi să recomanzi și altora acest Ebook. 

Utilizează cu încredere această listă şi cu siguranţă rezultatele vor începe să apară. 

Pentru întrebări în legătură cu conţinutul Ebook-ului îmi poţi scrie pe adresa: 

contact@laurentiumihai.ro.  

Cu cea mai mare încredere, 

Laurenţiu Mihai 

 

http://laurentiumihai.ro/metode-de-cum-sa-faci-bani/
mailto:contact@laurentiumihai.ro
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I. Metode de a face bani Online 

 

1. Blogging. Realizează-ţi un blog şi scrie despre un subiect care îţi place. Dacă strângi mulţi 

vizitatori o să începi să faci bani din publicitate. 

2. Marketing afiliat. Marketingul afiliat reprezintă o sursă de venit destul de importantă la 

nivel online. Poţi câştiga procente de bani din vânzarea realizată de către tine. Mai 

multe despre această sursă de venit puteţi afla în articolul: Marketing afiliat – o sursă 

de venit din ce în ce mai atrăgătoare. Site-uri româneşte de marketing afiliat: 

2parale.ro, Profitshare.ro – Site-uri străine de marketing afiliat: Global Direct Media, 

Mavbounty.com şi CPALead.com. 

3. Dacă ai cunoştinţe de Web development sau chiar de Wordpress, îţi poţi realiza un 

magazin online cu care să vinzi pe bază de procentaj, cu ajutorul marketingului afiliat. 

4. Copywriting. Dacă ai cunoştinţe despre cum să scrii texte care vând poţi începe să oferi 

acest serviciu și altora. Un site care te pune în contact cu potenţiali doritori de texte este 

Rowriters.ro pentru România şi Constant-content.com, Articlesale.com pentru alte ţări. 

Experienţă şi cunoştinţe despre acest domeniu poţi citi pe Romaniancopywriter.ro.  

5. Fotografie. Dacă eşti pasionat de fotografie şi ai un aparat bun, poţi începe să faci poze 

artistice şi să le vinzi cu ajutorul site-urilor Shutterstock.com, 123rf.com, 

Dreamstime.com, Crestock.com sau Fotolia.com. 

6. SEO. Dacă ştii să faci optimizare de site, poţi câştiga destul de mulţi bani cu ajutorul 

acestui serviciu. Sunt multe site-uri care caută optimizatori şi oferă o sumă destul de 

bună pentru câteva ore pe zi. 

7. Consultanţă online. Dacă ai experienţă la nivel de online (social media, SEO, content 

marketing, online marketing) îţi poţi găsi clienţi pe care să-i ajuţi să-şi dezvolte un site, o 

pagină de Facebook, să-şi trimită un newsletter şi multe altele. Acest serviciu va deveni 

pe viitor o afacere destul de profitabilă. 

http://laurentiumihai.ro/marketing-afiliat/
http://laurentiumihai.ro/marketing-afiliat/
http://bit.ly/SSpYCI
http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=26cc112d955406624907cd1a8d720648&add_id=283905&redirect=
http://www.unanimis.co.uk/lead_generation_affiliate/
http://maxbounty.com/
https://www.cpalead.com/
http://rowriters.com/
https://www.constant-content.com/
http://www.articlesale.com/
http://romaniancopywriter.ro/
http://www.shutterstock.com/
http://www.123rf.com/
http://www.dreamstime.com/
http://www.crestock.com/
http://us.fotolia.com/?&utm_source=201136313&utm_medium=affiliation&utm_content=201136313
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8. Sondaje. Sunt multe site-uri care îţi oferă bani dacă completezi anumite sondaje. Nu e 

vorba de sume mari, însă sunt bani buni pentru a ieşi de câteva ori în oraş pe lună. 

9. Eşti bun la design grafic? Începe să faci design pentru alţii. Este un domeniu foarte 

căutat în zilele noastre iar fiecare designer nou este bine venit. În plus, există multe site-

uri în care poţi să-ţi vinzi din creaţii contra câteva zeci de euro. 

10. Social Media manager. Dacă te pricepi la reţelele de socializare (Facebook, LinkedIn, 

Twitter, ș.a.) poţi începe să vinzi acest serviciu. Sunt multe firme care au nevoie de 

cineva care să se ocupe constant de pagina lor şi acest lucru îl poţi face tu. Este un job 

care durează undeva la maxim 1-2 ore pe zi. 

11. Online poker. Ştiu că nu este doar o sursă de venit ci este şi un loc unde pierzi foarte 

mulţi bani, dar dacă eşti pasionat şi ştii să joci foarte bine, poţi câştiga foarte mulţi bani 

cu ajutorul acestui joc. 

12. Eşti pasionat de bursă sau vrei să înveţi acest domeniu? Începe să investeşti la bursă. 

Poţi ajunge ca într-un an să faci din 1000 de euro 10.000 de euro. Îţi recomand site-ul 

Învaţă Forex unde vei putea afla primii paşi pe care trebuie să-i urmezi pentru a investi 

le bursă fără a pierde bani. 

13. Referent/Recenzor. Îţi place să testezi anumite produse/servicii (electronice, 

electrocasnice, telefoane, jocuri online, etc)? Dacă da, fă-ţi un blog şi povesteşte despre 

testele pe care le faci. Cu timpul vei putea încheia câteva contracte pe bani ca tu să faci 

recenzii la diverse lucruri. 

14. Eşti bun la programare? Vrei să faci un ban în plus sau chiar să devină un job full time? 

Atunci încearcă să-ţi dezvolţi propriile tale aplicaţii şi mai apoi să le vinzi. În momentul 

de faţă programatorii sunt foarte căutați şi foarte bine plătiți. 

15. Ai filmuleţe foarte virale sau te pasionează să le realizezi? Atunci încearcă să le pui pe 

Youtube. De puţin timp s-a deschis Youtube România. Printr-o colaborare cu ei, poţi face 

bani pe numărul de vizionări pe care le au filmuleţele tale, dar şi din Google Adsense. 

16. Profesor Virtual. Eşti bun într-un anumit domeniu (marketing, management, 

matematică, biologie, etc) și poţi începe să-ţi înregistrezi lecţiile şi mai apoi să le încarci 

pe diferite site-uri contra cost. La fiecare vizualizare poţi primi câţiva euro. 

http://www.invata-forex.com/
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17. Dacă ai un site şi crezi că nu mai ai timp şi forţă să te ocupi de el îl poţi vinde. În funcţie 

de trafic, tematică şi produse/servicii poţi câştiga destul de mulţi bani din urma unui 

site. 

18. Bani din click-uri/afişări. Dacă ai un site/blog poţi să faci bani cu cât traficul tău este mai 

mare. Dacă nu ai un blog/site poţi să-ţi creezi unul şi să foloseşti această metodă. În 

articolul 3 surse de venit online poţi găsi 3 site-uri care te plătesc pe numărul de afişări 

sau de click-uri. (Neobux.com, Clixsense.com şi Univest.com) 

19. Ebook-uri contra cost! Dacă eşti bun într-un domeniu sau pur şi simplu ai idee de o 

carte de specialitate, poţi să realizezi un ebook pe care să-l vinzi online contra cost. 

20. Fiverr.com – eşti bun în online (design, advertising, SEO copywriting, marketing)? Atunci 

acest site te va ajuta să-ţi vinzi serviciile de la 5$ în sus. Contează foarte mult să ai 

creativitate şi multă dispoziție de muncă. 

21. SponsoredTweets.com – Un site care îţi oferă posibilitatea să câştigi bani în funcţie de 

numărul tweet-urilor pe care le dai pe contul tău de Twitter. Cu cât ai audienţa mai 

mare, cu atât câştigi bani mai mulţi. 

22. Scrie review-uri (recenzii) de produse/servicii. Sunt destul de multe site-uri străine care 

te-ar plăti pentru aşa ceva. Două site-uri de acest gen sunt următoarele: 

Reviewstream.com şi epinions.com. 

23. Google Expert? Facebook Expert? Ai cunoştinţe de Google Adwords sau Facebook? 

Atunci este numai bine. Poţi să începi freelancing pe realizarea şi administrarea 

campaniilor de Google Adowrds şi Facebook Ads. Multe firme au început să se extindă în 

online şi caută colaboratori pentru această parte. 

24. Eşti un gammer înfocat şi ai jucat multe jocuri online (Lineage, WOW, Diablo, ș.a.)? 

Atunci e timpul să faci bani din ele! Poţi face bani prin vânzarea de echipamente (items) 

sau chiar din vânzarea conturilor de intrare (caracterelor). Îţi poţi vinde contul pentru o 

sumă de bani. Stai liniştit, dacă ai timp, îţi poţi face cont nou pe care să te joci. 

25. Cunoşti demersurile Facebook şi ești online mai mereu? Dacă da, alege-ţi o nişă, fă-ţi o 

pagină de Facebook iar când ajungi la 2000-3000 de fani poţi începe să promovezi tot 

felul de produse/servicii sau chiar reduceri prin linkuri afiliate prin 2parale.ro. 

http://laurentiumihai.ro/3-surse-de-venit-online/
http://www.neobux.com/
http://www.clixsense.com/
https://uinvest.com.ua/?amigosid=358
http://fiverr.com/
http://spon.tw/r94Ok
http://www.reviewstream.com/
http://www.epinions.com/?sb=1
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26. Bannere Pay Per Click – cu ajutorul Google AdSense poţi face bani pe fiecare click 

generat cu ajutorul site-ului tău. Cu cât ai trafic mai mult şi cu se fac mai multe click-uri, 

cu atât faci mai mulţi bani. 

27. Mturk.com şi Surveysavvy.com – site-uri unde poţi face bani doar cu ajutorul click-

urilor. Poţi să faci bani online doar dând click pe diferite linkuri sau răspunzând la 

diferite întrebări despre diferite produse. 

28. Ai un blog? Poţi participa la diferite concursuri la care poţi câştiga atât premii în produse 

cât și în bani. Câteva exemple de astfel de site-uri sunt: Blogalinitiative.ro şi Super-

blog.eu. 

29. Microjoburi.ro – mici joburi din toate domeniile. Locul unde cererea de mici joburi se 

intersectează cu oferta. Intră şi anunţă ce fel de servicii poţi presta şi pentru câţi bani. 

După ce adaugi anunţul, treci la căutat oferte de micro joburi. 

30. Vinde-ţi timpul! Da, se poate şi asta. Sunt site-uri care te plătesc dacă stai mai mult pe 

ele. Clixsense.com, Cloudcrowd.com şi Ejury.com sunt doar trei dintre ele. Cu cât stai 

mai mult cu atât câştigi bani. Nu este vorba de sume foarte mari, dar dacă tot stai pe 

online mai bine câştigă ceva în acest timp. 

31. Bani din like-uri, tweet-uri, plus-uri şi aşa mai departe. Platforma fanslave.com te ajută 

să-ţi creşti numărul de fani cu ajutorul banilor dar tot odată îţi oferă bani dacă tu la 

rândul tău ai dat like, tweet sau share la diferite link-uri. Află mai multe informaţii 

despre această platformă AICI. 

32. Dacă ai un site mărişor ca trafic, e timpul să-ţi amenajezi locaţii pentru bannere. Vinde 

fiecare locaţie contra unui cost în funcţie de traficul pe care îl ai. Poţi cere începând de la 

100 de lei până la câteva mii de lei pe lună. 

33. Scrie Advertoriale contra cost. Ai un blog? Ai deja un trafic destul de mărişor? Atunci dă 

startul la advertoriale contra cost. Scrie pe site-ul tău advertoriale promoţionale sau lasă 

alte persoane să posteze advertoriale pe site-ul tău contra cost. Costul minim este de 

30-40 lei pe advertorial realizat de client şi 80-100 de lei scris de tine. 

34. Corector de texte sau cum se mai zice în engleză Content Correction. O dată cu aparaţia 

a sute de site-uri de ştiri acestea au început să pună mai mult accent pe calitatea 

https://www.mturk.com/mturk/welcome
https://www.surveysavvy.com/
http://blogalinitiative.ro/
http://super-blog.eu/
http://super-blog.eu/
http://www.microjoburi.ro/
http://www.clixsense.com/
http://www.cloudcrowd.com/
http://www.ejury.com/
http://www.fanslave.com/
http://cumosafacbanipenet.blogspot.ro/2013/03/cum-sa-faci-bani-cu-google-plus.html
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conţinutului şi pe corectitudinea acestuia (cât de bine scris gramatical şi cât mai 

relevant). Dacă ai cunoştinţe foarte bune de limba română şi o fire meticuloasă acest job 

este foarte bun pentru tine. Poţi începe să dai sfoară-n ţară că te ocupi cu acest lucru și 

sigur vei găsi site-uri care sunt „potențiali clienți”. 

35. Poker/Table/Remi sunt doar câteva jocuri cu care poţi face bani online. Dacă crezi că eşti foarte 

bun la unul dintre ele poţi să-ţi încerci abilităţile. Pentru început ai nevoie de o sumă de bani 

pentru a intra în joc. Trebuie să ai grijă mare la această metodă deoarece creează dependenţă. 

Când vezi că ajungi în punctul în care pierzi mai mult decât câştigi, schimbă metoda. În acest 

Ebook mai găseşti 100 de metode care să te ajute să treci peste acest pas. 

36. Freelancing pentru orice fel de serviciu care se poate realiza online (ex: web design, web 

development, logo/banner design, flash, seo, creare aplicaţii software, data entry, traduceri, 

scriere articole, copywriting, creație video plus multe, multe altele). Pe site-ul Clubptc.net ai 

toate informaţiile legate de cum să-ţi începi munca în freelancing online. Nu este o metodă 

concretă de a face bani, ci este o sumarizare a tot ce am scris mai sus la metode de a face bani 

online.   

 

II. Metode de a face bani offline 

 

37. Meditaţii. Dacă ai cunoştinţe din vreo materie școlară (ex. Matematică, lb. Română, 

limbi străine, etc) poţi începe să predai meditaţii. Sunt mulți doritori, în special la nivel 

de liceu. 

38. Freelancing offline. Aici intră multe servicii dar dacă eşti bun pe anumite domenii, îţi 

poţi găsi firme care lucrează pe bază de proiecte şi să colaborezi cu ei. 

39. Job-uri de ocazie. În timpul studenţiei se ivesc multe asemenea joburi în care poţi lucra 

după ce termini şcoala. Ex.: figuraţie reclame/filme/emisiune, sampling-uri în care poţi 

câştiga între 40 şi 400 de lei, în funcţie de rol. 

http://www.clubptc.net/
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40. Promoter. Pe lângă job-ul stabil sau şcoală, poţi lucra ca promoter într-unul din 

supermarket-urile din oraş. Tot ce ai de făcut este să convingi oamenii să îţi cumpere 

produsele. Poţi câştiga începând cu 10 lei pe oră, depinde de firma pe care o promovezi. 

41. Produse handmade. Dacă ştii să faci tot felul de produse handmade poţi începe să le 

vinzi atât online cât şi fizic, pe la târguri, prin oraş, cu ajutorul cunoştinţelor. 

42. Realizator de proiecte/licenţe. Eşti bun la realizarea proiectelor sau licenţelor pentru 

facultate? Dă sfoară-n ţară şi spune ca faci asta contra cost. Sigur se vor găsi mulţi 

studenţi „comozi” care să apeleze la tine. 

43. Bucătar, ospătar, barman part time. Sunt multe baruri şi restaurant care caută astfel de 

oameni pe care să-i aibă când au mai multă agitaţie sau când se află în sezon. 

44. Transport. Dacă ai maşină poţi oferi servicii de transport, să livrezi pizza sau chiar să 

ajungi taximetrist. E un job care te poate consuma fizic, dar cu ajutorul căruia se câştigă 

mulţi bani din urma bacşişului.  

45. Ai un loc de parcare? Sau ai mai multe locuri de parcare? Închiriază-le contra cost. 

Maşinile au început să devină din ce în ce mai multe pe străzi, iar fiecare loc de parcare 

devine din ce în ce mai esențial. 

46. Stai la curte? Dezvoltă-ţi o spălatorie. Găseşte câţiva copii care vor să facă bani în 

weekend şi începe să vinzi acest serviciu. Începe mai întâi cu cunoscuţii şi mai apoi vei 

avea parte de recomandări. 

47. Instructor de ski/snowboard. Te dai de când eşti mic? Eşti foarte bun la acest sport? 

Începe să predai această pasiune şi altora. Sunt foarte mulţi oameni care vor să înveţe 

un astfel de sport şi pot da mulţi bani pentru acestu lucru. 

48. Realizator de evenimente. Dacă ai cunoştinţe de event management poţi începe să faci 

o afacere din asta. Dacă cunoşti oameni care vor să organizeze un eveniment, un party, 

o întrunire le poţi spune că te ocupi tu de toată organizarea, contra unui cost. 

49. Reparator calculatoare. Dacă ştii cum să rapari un calculator poţi începe să vorbeşti cu 

cunoscuţii tăi şi să promovezi asta. Multe persoane nu cunosc cum să repare un 

calculator şi apelează mereu la alţii.  



 

9 
Realizat de Laurentiumihai.ro 

50. Instalator de programe. Sunt mulţi oameni, în special oamenii de vârsta a doua, care nu 

cunosc cum să instaleze un Windows sau cum să-şi instaleze cele mai importante 

programe pe calculator. Dacă ai cunoştinţele necesare poţi începe cu rudele şi mai apoi, 

prin recomandări, să obții noi „clienți”. 

51. Eşti pasionat de muzică? Dacă da, poţi să fii DJ la o nuntă. Tot ce ai de făcut este să ai 

multă muzică pe calculator, să faci un playlist destul de interesant şi de dansabil pentru 

o nuntă şi să începi cu persoanele cunoscute. Prin recomandări poţi ajunge să mergi la 

câte o nuntă în fiecare săptămână. 

52. Locuieşti într-o locaţie bună în oraş? Dă startul unei cafenele. Sunt multe cafenele care 

au început fix în locaţia unde trăiesc fondatorii şi acest lucru îi atrage cel mai mult pe 

clienţi.  

53. Dacă ştii să cânţi la un instrument, începe să-i înveţi şi pe alţii. Mulţi oameni din zilele 

noastre vor să înveţe să cânte la anumite instrumente şi acest lucru e benefic pentru 

tine. 

54. Fotograf la Nunţi/Botezuri. Dacă ai o cameră foto bună şi dacă te pasionează acest 

domeniu poţi începe să fotografiezi la diferite evenimente. Pentru fotografie 

întotdeauna există cerere, iar cererea va căuta preţuri mai mici. În plus, mai trebuie să 

înveţi Photoshop şi poţi să-ţi deschizi propriul tău studio de fotografie. 

55. Plimbatul câinilor – stai într-un cartier unde sunt mulţi proprietari de câini? Îi vezi că nu 

tot timpul au dispoziția necesară să-şi plimbe animelele? Fă tu lucru acesta. Mergi şi 

vorbeşte cu ei sau trimite-le un flyer în poştă şi promovează-te ca fiind o persoană 

căreia îi place să stea cu câinii şi să plimbe un câine. Gâseşte-ţi câţiva clienţi cărora să le 

plimbi câinii în fiecare seară/dimineaţă, contra cost. 

56. Curăţenie – îţi place munca şi ai nevoie de extra bani? Poţi începe să faci curăţenie 

pentru diferite persoane (spălatul uşilor, a geamurilor, făcut curat prin casă). Această 

idee se dezvoltă din ce în ce mai mult în România și poţi chiar să-ţi faci o firmă din asta. 

57. Cunoști bine un domeniu şi ai calităţi de orator? Devino speaker! Învaţă-i pe alţii ce ştii 

tu cel mai bine contra unui cost. Dezvoltă-ţi propriul tău curs de instruire şi promovează-

l altora. Sigur vei găsi oameni interesaţi care să participe la cursurile tale. 
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58. Pictor – dacă eşti pasionat şi talentat la pictură poţi începe să realizezi fel de fel de 

tablouri pe care le poţi vinde la un preţ destul de bun în online sau chiar în centrul 

oraşului în care locuieşti. 

59. Babysitting – dacă ai mult timp liber şi îţi plac copii, poţi începe să dai anunţuri prin ziare 

sau online că vrei să ai grijă de copii. Mulţi părinţi apelează în zilele acestea la bone 

pentru a putea merge la muncă. 

60. Eşti singur într-un apartament de 2-3 camere? Închiriează camerele în care nu stai. 

Împarte costurile de întreţinere şi câștigă astfel un ban din chirie. 

61. Instructor de înot. Dacă eşti bun la înotat, atunci învaţă-i şi pe alţii. Găseşte câţiva 

părinţi care vor să-şi înveţe copiii să înoate. Mergi cu preţurile sub piaţă şi cu siguranţă 

vei avea clienţi iar aceştia te vor recomanda mai departe. 

62. Fă cumpărăturile pentru altcineva. Ai vecini mai în vârstă sau prieteni care nu au timp 

să-şi facă cumpărăturile? Ajută-i tu să facă asta. Contra unui cost mergi tu la 

cumpărături în locul lor cu lista realizată de ei. 

63. Devino reprezentant al altor firme (ex. Avon, Oriflame, Amwaym, etc). Dacă 

îndeplineşti un target la comandă poţi primi bani sau produse. 

64. Ghid turistic. Cunoşti foarte bine oraşul din care eşti şi 1-2 limbi străine? Atunci eşti 

foarte bun pentru a deveni ghid turistic. Poate fi un job part time în care poţi întâlni 

foarte mulţi oameni din alte ţări. 

65. Cunoşti limbi străine? Atunci poţi ajunge translator. Ia legătura cu firme de traduceri 

legalizate sau promovează-te prietenilor tăi şi poţi face mulţi bani din acest serviciu. 

66. Interpret. Cunoşti o a două limbă foarte bine? Atunci poţi deveni interpret/translator la 

diferite întâlniri oficiale. Sunt multe agenţii care caută intrepreți ad-hoc. 

67. Ai o locuinţă sau curte la vedere, pe lângă care trec foarte multe persoane? Dacă da, 

atunci este o locație bună pe care să fie afişate bannere publicitare. Amenajează-ţi 

locaţii pentru bannere şi vinde spațiile de publicitate. 

68. Vinde-ţi bunurile de care nu mai ai nevoie pe okazii.ro. Sunt sigur că nu foloseşti tot ce 

deţii şi dacă ai nevoie de bani, această modalitate îţi poate fi la îndemână. 

http://inscriereorif.no-ip.org/
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69. Livrare de flori la diferite ocazii (de Dragobete, 8 martie, 1 martie, ziua de naştere a 

unei persoane, etc). Este un job de sezon, dar care îţi poate aduce venituri destul de 

bune. 

70. Donează sânge. Este un lucru pe care îl poate face oricine şi dacă are şi dacă nu are 

nevoie de bani. După ce donăm primim bonuri în valoare de 50 de lei. Putem dona 

sânge doar o dată la 3 luni. 

71. Cumpără şi vinde maşini. Dăcă eşti pasionat de maşini şi ai câţiva bani eşti numai bun 

pentru aşa ceva. O modalitate de a face bani care a avut o creştere foarte mare în ultimii 

ani este să aduci maşini din alte ţări şi să le vinzi în România cu preţuri mai mari. Încă 

mai funcționează acest lucru şi dacă ai timp să cauţi maşini pe net, metoda este numai 

bună pentru tine. 

72. Ai maşină şi nu o mai folosești? Închiriază-ţi maşina! Dacă ai asigurare, închiriaz-o 

contra cost altor persoane. (costul ar fi undeva la 10 euro pe zi).  

73. Metal/Fier/Aluminiu. Strânge metalele de prin curte pentru a le duce la fier vechi. Sunt 

nişte bani făcuţi rapid, în cazul în care ai mare nevoie de ei. 

74. Vinde în Târg/Talcioc toate produsele de care nu mai ai nevoie. Acolo se vinde orice! 

Caută-ţi lucrurile de care nu mai ai nevoie şi mergi cu ele în târg. Sigur vei găsi persoane 

care să aibă nevoie de ele. 

75. Tunde iarba! Ştiu că pare banal şi te gândeşti că mulţi oameni nu plătesc pentru aşa 

ceva dar nu este adevărat. Sunt mulţi oameni care stau la casă şi nu au timp să-şi tundă 

gazonul. Aici poți interveni tu. Contra unui cost poţi începe să tunzi iarba. Faci şi mişcare 

în același timp! 

76. Participă la diferite teste medicale. Multe companii farmaceutice caută testeri care sunt 

plătiţi foarte bine. Totul este legal şi riscurile de a păţi ceva sunt foarte mici.  

77. Hostess. O medotă mai mult pentru fete, ceea ce presupune să participi ca persoană de 

întâmpinare la evenimente. Metoda este cât se poate de avantajoasă deoarece pe lângă 

bani mai ai ocazia să participi la multe evenimente la care nu aveai posibilitatea să 

ajungi. 
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78. Împărţit pliante. O metodă uşoară şi cât se poate de practică este să împarţi pliante. 

Este un job ocazional şi poţi câştiga destul de mulţi bani în funcţie de firma pentru care 

lucrezi. 

79. Participă ca spectator la emisiuni televizate. Acestea sunt persoanele care aplaudă la 

orice se întâmplă pe platoul de filmare. Pe lângă bani, beneficiezi şi de o doză mare de 

distracţie. 

80. Figurant în reclame. Dacă crezi că arăţi bine, atunci te poţi înscrie la o casă de modă. 

Poţi să fii contactat pentru diverse şedinţe foto sau spoturi publicitare. Este un metodă 

temporară, distractivă şi care îţi oferă o oarecare sumă de bani. 

81. Distribuitor poștal. Îţi cunoşti bine cartierul? Îţi place să faci pe poştaşul? Atunci acest 

mini job este numai bun pentru tine. Este un job part time care îţi poate aduce banii 

necesari în cazul în care eşti la facultate sau la şcoală. 

82. Sondaje de opinie. Cu siguranţă ai fost abordat pentru diverse sondaje de opinie. Dacă 

ţi-a plăcut ideea înseamnă că este un pas înainte pentru a face acest lucru. Dacă ai timp 

liber şi ai nevoie de bani poţi lucra part time pentru diferite firme de sondaje de opinie. 

Tot ceea ce trebuie să faci este să zâmbeşti şi să abordezi lumea cu diferite întrebări. 

83. Animator pentru diverse petreceri pentru copii sau de Crăciun. Au un costum haios? Îţi 

place să vorbeşti cu copii? Atunci această postură ţi se potriveşte. Devino animator 

pentru diverse party-uri pentru copii sau pentru sărbătorile de iarnă. Este un job de 

ocazie care îţi poate asigura o sumă de bani măricică. 

84. Casa de amanet. Dacă chiar ai nevoie de bani imediat, casa de amanet poate fi o soluţie. 

Partea mai puţin bună este că primeşte în jur la 20-30% din valoarea bunului amanetat. 

Ai grijă atunci când apelezi la o astfel de metodă. 

85. Donează-ţi sperma. Da! Se poate şi asta, şi chiar poţi face foarte repede rost de o sumă 

frumuşică de bani (200 de lei pentru fiecare drum la banca de spermă). Acest lucru îl 

poţi face o dată pe săptămână. Atenţie! Pentru asta ai nevoie să fii apt medical din toate 

punctele de vedere. Documentează-te înainte de a face asta. 

86. Vânzător de flori. Ştiu ca această activitate este practicată de multe persoane de etnie 

romă însă nu poţi spune că nu este loc şi pentru tine. Dacă te îmbraci frumos şi îţi alegi 



 

13 
Realizat de Laurentiumihai.ro 

câteva locaţii mai bune din oraş poţi face câte o tură în fiecare seară sau doar în 

weekend. Trebuie doar să alegi florile potrivite şi să le vinzi cuplurilor pe care le vezi.  

87. Mergi la Casino. Te rog să înţelegi că această metodă o poţi aplica doar în momentul în 

care ai mulţi bani dar ai nevoie şi de mai mulţi bani într-un timp foarte scurt. Numai 

atunci poţi alege această metodă. Înainte să faci asta, caută un „consultant” (persoană 

care joacă destul de des) să te înveţe principiile de bază pentru a juca la casino. 

88. Ai maşină? Atunci promovează o firmă pe ea. Acoperă-ţi maşina cu fel de fel de 

stickere/autocolante pentru promovarea unui brand. Promovează-ţi serviciul de 

promovare pe propria maşină. Poţi câştiga undeva la 200-300 de lei pe lună. 

89. Lucrează part time ca agent de vânzări la care să fii plătit per comision. Cu siguranţă vei 

găsi firme care vor să aibă câţiva agenţi de vânzări pe care să-i plătească la rezultat. 

Poate ajunge chiar un job full time. 

90. Vinde-ţi părul. Dacă ai păr într-o cantitate destul de mare poţi începe să-l strângi şi să-l 

vinzi. Cu siguranţă ai văzut afişe cu persoane/firme care cumpără păr. Dacă crezi că ai o 

cantitate rezonabilă de păr poţi începe să-l vinzi. Sunt câţiva bani pe care îi poţi câştiga 

imediat. 

91. Ai calităţi de actorie? Ştii să cânţi? Arată-le şi altor oameni talentul tău. Mergi în centru 

şi dă-te în spectacol. Cu siguranţă vei fi remarcat de foarte multe persoane şi îţi vor lăsa 

bani. Nu este un mod de a cerşi ci doar un mod de a distra trecătorii din centrul oraşului. 

92. Reciclează! Bidoane, hârtie, cartoane, fier, etc. Strânge tot felul de lucruri ce pot fi 

reciclate. Nu pot spune că o să câştigi prea mult dar ai posibilitatea să ajuţi şi mediul cu 

această metodă. 

93. Mergi la pescuit. Este o metodă pentru cei pasionaţi de pescuit şi pentru cunoscătorii în 

domeniu. Pescuieşte, strânge peşti şi mai apoi vinde-i. Sunt nu vei mânca tu foarte mulţi 

peşti. Pescuitul este o activitate foarte relaxantă. 

94. Comerţ cu produse de casă. Vinde preparate precum dulceaţă, prăjituri de casă, 

conserve, murături sau chiar ouă, lapte, carne sau miere persoanelor care nu au timpul 

necesar și nici nu cresc animale în gospodăria lor. Din ce în ce mai multe persoane încep 

să caute astfel de oferte. Anunţă-ţi prietenii să dea sfoară-n ţară şi fă-ţi o listă cu clienţi. 
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95. Servicii de îngrijire corporală. Te pricepi la machiaj, coafură, masaj sau altele? Atunci e 

timpul să îţi cauţi clienţi. Începe cu prietenii tăi şi cu prietenii prietenilor tăi dacă au 

nevoie de aceste servicii. La început poţi percepe o taxă mai mică decât cea de la diverse 

saloane şi mai apoi să creşti preţul în funcţie de experienţa ta. 

96. MLM (Multi Level Marketing). Nu sunt adeptul acestei metode de a face bani dar nici 

nu sunt împotriva ei. Dacă îţi place ideea şi dacă găseşti un loc unde să-ţi placă atunci 

poate fi o metodă bună de a face bani. Câteva MLM-uri pe care le cunosc sunt: 

Herballife şi Talk Fusion. Sunt mii de asemenea „afaceri”, trebuie doar să dai un search 

pe Google. 

97. Personalizări obiecte. Dacă ai idee de design şi ești creativ poţi începe să personalizezi 

fel de fel de obiecte (căni, tricouri, pixuri, etc) pe care să le vinzi. Cu ajutorul unui site şi 

cu câteva metode de promovare poţi începe să îţi faci un salariu destul de frumuşel. 

Cere diferite oferte de tipărituri şi eliberează-ţi imaginaţia. Banii nu vor întârzia să apară. 

98. Contabilitate primară. Ştii cum stă treaba cu contabilitatea? Ai făcut liceul economic, 

facultatea sau un curs de specialitate? Dacă da, atunci poţi începe să realizezi venituri 

din această activitate. Tot ce ai de făcut este să-ţi găseşti câteva firme la început de 

drum şi de un program de contabilitate. Acest program face aproape toată treaba 

pentru tine. Este un serviciu care îţi poate aduce un venit destul de atrăgător în fiecare 

lună. 

99. Croitorie! Da, ai auzit bine! Un job atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Cu toţii ştim 

cât de mult ne întristăm atunci când ne rupem un pulover sau se strică un fermoar. 

Învaţă să „repari” fel de fel de haine. Prietenii tăi sigur vor avea nevoie de asta şi cu 

ajutorul lor vei îţi vei realiza şi o „bază de date” cu clienţi. Dacă înveţi să repari haine 

poţi începe şi să le tricotezi. Trebuie doar puţină pasiune în acest domeniu şi să fii la 

curent cu tot ce se întâmplă în modă. 

100. Cumpărare şi vânzare de antichităţi. Este o activitate destul de complicată pentru un 

începător. Trebuie să cunoşti destul de multe din punct de vedere al artei însă dacă 

ajungi să o înţelegi poţi genera foarte mulţi bani din acest comerţ. Sunt mulţi oameni 
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care vând antichități la preţuri sub piaţă. Tu trebuie să-i găseşti pe aceştia şi mai apoi 

să le vinzi altora la preţuri mai mari. 

101. Redu din cheltuieli. Ştiu că nu este o metodă directă de a câştiga bani dar este o idee 

foarte uşor de implementat. Tot ce ai nevoie este un buget personal pe care îl poţi 

descărca de AICI şi să începi să îţi planifici fiecare cheltuială. După acest lucru urmează 

reducerea cheltuielilor. Taie orice cheltuială care nu îţi va aduce niciun beneficiu. 

Citeşte articolul 10 idei practice care te vor ajuta sa economisesti mai multi bani pentru 

a afla cum să-ţi economiseşti mai bine banii. 

 

De Final 

Dacă ai ajuns la sfârşitul Ebook-ului îţi recomand să citeşti şi următoarele articole despre cum să 

economiseşti bani şi cum să-ţi administrezi banii mai bine: 

1. Sa Economisesc Bani sau Sa Castig mai multi Bani? 

2. 51 de Moduri in care Iti Poti Irosi Banii Zilnic 

3. 10 idei practice care te vor ajuta sa economisesti mai multi bani 

4. 10 modalitati de cum sa-ti administrezi banii personali 

5. 40 de Sfaturi Financiare pe care nu trebuie sa le uiti niciodata 

Sper că toate ideile pe care le-ai aflat în acest Ebook să te ajute! Acum urmează implementarea 

acestora! Aştept pe adresa contact@laurentiumihai.ro cât mai multe întrebări sau chiar reuşite 

din partea ta, în câștigarea și economisirea banilor. 

Pe final, nu uita să intri pe Pagina Articolului -> 101 Metode de Cum sa Faci Bani in Plus <- şi să 

laşi un comentariu cu părerea ta despre informaţiile din acest Ebook + împărtăşeşte-ne alte idei 

de a face bani pe care le-am omis în acest Ebook. 

Mult succes în implementarea ideilor! 

Laurențiu Mihai 

http://laurentiumihai.ro/buget-personal/
http://laurentiumihai.ro/cum-sa-economisesti-bani/
http://laurentiumihai.ro/sa-economisesc-bani-sau-sa-castig-mai-multi-bani/
http://laurentiumihai.ro/moduri-in-care-iti-poti-irosi-banii-zilnic/
http://laurentiumihai.ro/cum-sa-economisesti-bani/
http://laurentiumihai.ro/10-modalitati-de-cum-sa-ti-administrezi-banii-personali/
http://laurentiumihai.ro/sfaturi-financiare/
mailto:contact@laurentiumihai.ro
http://laurentiumihai.ro/metode-de-cum-sa-faci-bani/

