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I. PARIURI ONLINE vs OFFLINE 
 

Probabil te întrebi de ce acest eBook se referă la pariurile online 

și nu la cele offline. Motivele sunt destul de simple și sunt strict 

legate de o serie de avantaje de care vei avea parte atunci când 

vei începe să pariezi în mediul online. 

În era tehnologiei, cea în care poți plăti orice tip de factură cu 

ajutorul PC-ului sau al telefonului, în care îți poți rezerva bilete la 

film sau în care poți comanda orice produs direct de pe internet, 

este de la sine înțeles faptul că pariurile online sunt deja 

prezentul, dar și viitorul. 

Avantajele pariurilor online 

 

✓ Ai un control mult mai bun asupra pariurilor plasate; 

✓ Scapi de grija cozilor formate în cadrul sucursalelor stradale; 

✓ Beneficiezi de bonusuri exclusive, pe care nu le vei putea 

obține în offline; 

✓ Poți aplica cu ușurință o mulțime de strategii ce îți pot crește 

șansele de câștig; 

✓ Ai posibilitatea de a paria din orice loc, la orice oră, doar cu 

ajutorul telefonului; 

✓ Urmărești mult mai eficient desfășurarea partidelor și poți 

beneficia de funcția Cash Out; 

✓ Poți plasa un pariu în doar câteva secunde; 

✓ Uiți de grija programului agențiilor stradale; 

✓ Ești mult mai concentrat, deoarece pariezi din confortul pe 

care ți-l creezi. 
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VEZI AICI TOPUL CASELOR DE PARIURI 

ONLINE! 

II. TIPURI DE PARIURI - Fotbal 
 

În rândurile de mai jos îți voi prezenta care sunt principalele tipuri 

de pariuri pe care vei putea miza atunci când alegi să o faci 

online, pe sportul rege. 

Pariurile 1x2 

 

Probabil pariurile de tipul 1x2 sunt cele mai cunoscute de către 

pariorii începători. Acestea sunt simplu de judecat, fiind vorba 

despre rezultatul unui meci de fotbal, de exemplu: 

• 1 – victorie echipa gazdă; 

• X – rezultat de egalitate; 

• 2 – victorie echipa oaspete; 

 

SFATUL SPECIALISTULUI: 

Pariurile 1x2 nu se numără printre cele mai recomandate. Este 

greu de anticipat rezultatul unui meci strâns. În plus, atunci când 

vei dori să pariezi pe victoria echipei cu cele mai bune șanse la 

victorie, cota va avea o valoare scăzută. 

Pariurile Șansă Dublă 

 

Pariurile de tipul șansă dublă reprezintă în general o variantă 

mai sigură față de pariurile pe soliști (1x2). Acestea acoperă 

https://www.pontul-zilei.com/top-case-de-pariuri-online/
https://www.pontul-zilei.com/top-case-de-pariuri-online/


 
 www.Pontul-Zilei.com | II. 

TIPURI DE PARIURI - Fotbal 
5 

 

practic două rezultate ale evenimentului din cele trei posibile și 

vor fi de forma: 1x, 2x sau 12. 

 

• 1x – victorie echipa gazdă sau se termină egal; 

• 2X – victorie echipa oaspete sau se termină egal; 

• 12 – victorie oricare dintre cele două echipe; 

Pariurile pe Numărul de Goluri 

 

Dacă vrei să pariezi pe numărul de goluri dintr-un meci de fotbal, 

vei avea la dispoziție mai multe variante. Toate dintre acestea 

sunt ușor de interpretat. Mai jos, îți voi exemplifica care sunt cele 

mai comune dintre acestea: 

• Peste 2.5 – Acest pariu va fi câștigător în situația în care în 

meciul ales se vor marca cel puțin trei goluri (Ex. Scor: 1-

2, 3-0, 2-2 ș.a.); 

• Sub 2.5 – După cum probabil deja ți-ai dat seama, pariul de 

față este opusul celui de mai sus. El va fi câștigător atunci 

când în partida pe care ai mizat se vor înscrie cel mult 

două goluri (Ex. Scor: 1-1, 2-0, 0-0, 1-0); 

• TG 2-4 – Un tip de pariu des întâlnit la agențiile offline, dar 

care poate fi găsit și la cele din mediul online. Aici vorbim de 

totalul golurilor dintr-un meci, care ar trebui să fie 

cuprins între 2 și 4 goluri ( Ex. Scor: 2-1, 2-2, 3-0); 

Pentru a aprofunda mai bine aceste tipuri de pariuri, care sunt 

extrem de populare, te invit să citești un articol dedicat, în care 

am explicat mai pe larg toți acești termeni.  

APASĂ AICI PENTRU ARTICOL 

 

https://www.pontul-zilei.com/articole-pariuri-sportive/ce-inseamna-sub-peste-15-25-35-45/
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Pariurile Pauză/Final 

 

Pariurile de tipul pauză/final sunt destul de complicat de ghicit. 

Ele sunt totuși atractive pentru pariori, iar asta datorită valorii 

ridicate a cotelor de care sunt însoțite. 

Acestea vor fi găsite în general sub următoarea formă: 1/1, 1/x, 

x/1, 2/2, 2/x, x/2, 1/2 sau 2/1. 

Practic, tu va trebui să ghicești rezultatul din prima repriză a 

meciului, dar și deznodământul final al acestuia. 

Un pariu câștigător de tipul x/1 va fi: Rezultat de egalitate la 

pauză, echipa gazdă se impune la final. 

 

SFATUL SPECIALISTULUI: 

Sfatul meu este ca pariurile de tipul pauză/final să fie jucate cu 

mize moderate, deoarece șansele de câștig sunt destul de mici. 

Pariurile pe Scor Corect 

 

Dacă tu consideri că ești sigur de rezultatul unui meci, atunci poți 

opta pentru acest pariu, deși nu este de recomandat, decât cu 

mize mici. 

Așa cum numele o spune, pariurile de tipul scor corect se referă 

la ghicirea rezultatului unui meci de fotbal. Cotele au valori bune, 

însă și șansele de reușită sunt destul de scăzute. 
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Pariurile pe marcatori 

Chiar dacă este complicat în principiu să ghicești marcatorul 

dintr-un anumit meci de fotbal, pariul de acest gen este mult mai 

sigur decât cel legat de scorul corect. 

Spre exemplu, poți paria pe faptul că un anumit jucător va 

deschide scorul, va marca oricând în meci, va marca cel puțin 

două gouluri, va marca cel puțin trei goluri. 

 

Pariurile pe Cartonașe sau Cornere 

 

Când vine vorba de pariurile pe cartonașe sau cornere, cele 

mai populare sunt de tipul: totalul acestora, echipa cu mai multe 

cornere/cartonașe, total cornere/cartonașe pe echipă. 

Sunt pariuri des jucate, care dispun de cote în general bune. 

Pentru a avea succes atunci când pariezi pe cartonașe sau 

cornere, te sfătuiesc să analizezi foarte bine forma echipelor, 

statisticile rezultatelor directe, media cartonașelor acordate de 

arbitru și nu numai. 

 

Cele prezentate mai sus sunt doar tipurile de pariuri pe fotbal 

cele mai populare în rândul jucătorilor. Evident, numărul 

acestora este mult mai mare, însă consider că aceste piețe vor fi 

un început bun pentru tine în lumea pariurilor online. 

PLASEAZĂ PARIURI LA BETANO ȘI AI UN 

SUPER BONUS DE BUN VENIT!  

https://www.pontul-zilei.com/Betano-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Betano-Ebook
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III. TIPURI DE PARIURI – Tenis 
 

Tenisul este al doilea sport ca popularitate atunci când vine vorba 

de parierea în mediul online. Pentru a-ți veni în ajutor, îți voi 

prezenta pe scurt care sunt cele mai populare tipuri de pariuri pe 

care le vei putea juca pe tenis. 

Pariurile pe Câștigător 

 

Bănuiesc că nu este nimic complicat în ceea ce privește parierea 

pe câștigătorul unui meci de tenis. Ai doar două variante! Se 

impune Jucătorul A sau se impune Jucătorul B. 

Pariurile pe Numărul de Seturi 

 

Un joc de tenis poate avea fie 3 seturi, fie 5 (depinde de turneu și 

dacă tabloul este masculin sau feminin). Vei găsi în oferta 

agențiilor online pariuri de tipul: 

• 2/3/4/5 Seturi în Meci – Trebuie să ghicești numărul 

exact de seturi din meci; 

• Peste/Sub 2.5/3.5/4.5 Seturi în Meci – Se aplică 

aceleași criterii pe care le-am explicat în capitolul legat de 

parierea pe numărul de goluri dintr-un meci de fotbal. 

În plus, vei avea posibilitatea în multe dintre cazuri să pariezi pe 

numărul de seturi obținute de unul dintre jucători. 

Pariurile pe Numărul de Game-uri 

 

Pariorii profesioniști mizează de multe ori pe numărul de game-

uri dintr-un meci de tenis. Vei găsi o mulțime de cote pentru 
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aceste tipuri de pariuri, deoarece numărul game-urilor poate să 

difere în funcție de cât de echilibrat/dezechilibrat este duelul pe 

care vei miza. 

Precum în cazul seturilor, ai posibilitatea să pariezi și pe numărul 

de game-uri pe care unul dintre jucători le va obține. 

De altfel, multe agenții oferă pariuri legate de numărul de game-

uri care se pot disputa într-un anumit set. 

Pariurile de tip Handicap 

 

În tenis, pariurile de tip handicap sunt bazate tot pe seturi și 

game-uri. Vei putea paria pe faptul că Jucătorul A se impune la 

un handicap de -1.5 seturi, ceea ce ar însemna că biletul va fi 

câștigător la un scor de 2-0 sau 3-1, de exemplu. 

Pariurile pe Scor Corect 

 

Așa cum sunt convins că ai anticipat, parierea pe scor corect la 

tenis se referă la anticiparea numărului de seturi obținute de 

către jucători. Variantele sunt: 2-0, 3-0, 2-1, 3-1, 3-2. 

CLICK AICI ȘI PARIAZĂ PE TENIS LA 

SUPERBET!  

https://www.pontul-zilei.com/Superbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Superbet-Ebook
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IV. TIPURI DE PARIURI – Alte Sporturi 
 

Dacă vrei să pariezi pe alte sporturi în afară de fotbal și tenis, află 

că tipurile de pariuri pentru acestea diferă în funcție de regulile 

fiecăruia. 

Totuși, baza este aceeași. Pariurile principale, indiferent de sport, 

vor fi pe câștigătorul meciului, numărul de 

goluri/coșuri/seturi, numărul de reprize câștigate, 

handicapuri și lista poate continua. 

Deoarece sunt convins că ai înțeles ideea de bază, nu voi 

continua cu prezentarea tipurilor de pariuri pentru fiecare sport în 

parte. 

SFATUL SPECIALISTULUI: 

Pariază doar pe sporturile la care te pricepi! Documentează-te 

serios înainte de a miza pe un eveniment dintr-un sport despre 

care nu deții multe cunoștințe. 

 

LA UNIBET AI O OFERTĂ BOGATĂ DE PARIURI 

PE ALTE SPORTURI! 

 

 

 

 

https://www.pontul-zilei.com/Unibet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Unibet-Ebook
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V. SFATURI PENTRU PARIEREA PE 

FOTBAL 
 

Acum că ai descoperit care sunt principalele pariuri pentru fotbal, 

îți voi prezenta câteva sfaturi oferite de specialiștii Pontul Zilei. 

Sfaturile lui Tudor 

 

Tudor Popa – Fondator Pontul-Zilei.com  

& Tipster Profesionist Fotbal 

Tudor Popa este fondatorul proiectului Pontul-Zilei.com 

și, în același timp, tipster profesionist specializat pe fotbal 

cu o vechime de peste 10 ani în domeniu.  

În rândurile de mai jos, poți citi câteva dintre sfaturile pe 

care acesta le recomandă pariorilor aflați la început de 

drum, dar și celor care au mai avut contact cu lumea 

pariurilor online. 
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➢ NU paria pe campionate de fotbal pe care nu le 

cunoști; 

➢ Încearcă să pariezi cât mai simplu, pe bilete formate 

din pariuri pe care le consideri cât mai sigure; 

➢ Dacă nu ești sigur de forma echipelor, dar vrei să 

pariezi pe un anumit eveniment, fă-o LIVE! 

Urmărește desfășurarea jocului și pariază în funcție 

de aceasta; 

➢ Folosește ori de câte ori se poate opțiunea Cash Out! 

Aceasta te ajută să ai un profit sigur înainte de 

finalul evenimentului sau să-ți micșorezi eventualele 

pierderi; 

➢ Pariază des pe numărul de goluri, este o variantă 

mai sigură decât miza pe soliști; 

➢ Nu evita ligile inferioare! Acestea oferă de cele mai 

multe ori un spectacol fotbalistic bun, având o medie 

ridicată de goluri la aproape fiecare partidă; 

Așadar, acestea sunt doar câteva dintre sfaturile pe care 

tipsterul profesionist Tudor Popa ți le recomandă. 

Dacă vrei să fii la curent cu toate ponturile sale, 

accesează link-ul de mai jos! 

APASĂ AICI PENTRU BILETELE LUI TUDOR 

https://www.pontul-zilei.com/author/tudor/
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Sfaturile lui Andrei 

 

Andrei Tudorache – Editor Pontul-Zilei.com 

& Tipster Fotbal 

După aceste pagini scrise, a venit vremea să ne cunoaștem! Sunt 

implicat în proiectul Pontul-Zilei.com de ceva ani, ocupând 

principalul rol de editor. 

Nu sunt tipster profesionist, însă din când în când ofer ponturi din 

fotbal ce au, din fericire, o rată pozitivă de câștig. 

Așadar, cred că îți pot oferi câteva sfaturi care te pot ajuta pe 

termen lung să îți crești șansele de a face profit din parierea pe 

acest sport care ne leagă pe toți. 

➢ Stabilește un buget zilnic pentru pariat, pe care să NU îl 

depășești indiferent de situație; 

➢ În cazul în care în una dintre zile nu ai reușit să obții profit, 

oprește-te! NU încerca să recuperezi investiția în aceeași zi, 

deoarece există șanse foarte mari de a agrava situația; 

➢ Pariază doar banii pe care ți-i permiți să îi pierzi; 
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➢ Dacă ai o echipă favorită, despre care deții multe informații, 

pariază des pe aceasta. Același sfat este valabil și pentru 

campionate; 

➢ NU uita! Pariurile sunt un joc de noroc, NU o sursă sigură de 

venituri; 

➢ Cel mai important, DISTREAZĂ-TE! Pariurile sunt doar un 

joc! 
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VI. SFATURI PENTRU PARIEREA PE 

TENIS 
 

Pentru a completa secțiunea de sfaturi de pariere, am decis să 

abordăm pe scurt și tenisul, al doilea sport ca preferințe în 

rândurile pariorilor români. 

Sfaturile lui Cristi 

 

Cristi Militaru – Cofondator Pontul-Zilei.com 

& Tipster Profesionist Tenis 

Sfaturile din tenis vin de la Cristi Militaru, cofondator Pontul-

Zilei.com și tipster profesionist pe tenis, cu peste 10 ani de 

experiență. 

➢ NU paria în funcție de locul din clasament pe care un jucător 

de tenis îl ocupă. Acest aspect este de multe ori irelevant; 

➢ Acordă atenție la suprafața de joc pe care se desfășoară 

meciul pe care vrei să pariezi; 

➢ NU paria împotriva jucătorilor de tenis pe care nu îi cunoști; 
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➢ Informează-te corect înainte de a miza pe tenis. Adună date 

despre jucători, cum ar fi: forma de moment, suprafața de 

joc favorită, meciuri directe, ultimele rezultate obținute pe 

suprafața în cauză, ultimele rezultate obținute la turneul în 

cauză sau chiar la turneele la care a participat înainte de 

acesta; 

➢ Alege câțiva jucători și învață-le stilul de joc! Te va ajuta pe 

viitor, atunci când vei paria pe meciurile acestora; 

➢ NU paria în funcție de cotele oferite de agențiile de pariuri, 

acestea pot fi de multe ori înșelătoare. 

Dacă vrei să urmărești zi de zi biletele din tenis pe care Cristi le 

oferă pe site-ul Pontul-Zilei.com, atunci te invit să accesezi link-ul 

de mai jos! 

APASĂ AICI PENTRU BILETELE LUI CRISTI 

https://www.pontul-zilei.com/author/erc/
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VII. PARIURILE LIVE 
 

Pariurile LIVE sunt acelea care pot fi jucate în timpul desfășurării 

unui eveniment. Ele au devenit extrem de populare în rândul 

pariorilor români, deoarece oferă o serie de avantaje. 

În plus, îți recomand călduros să pariezi LIVE în mediul online, 

deoarece controlul asupra acestora va fi unul total, spre deosebire 

de situația în care o vei face la agențiile stradale. 

Avantajele Pariurilor LIVE 

 

✓ Poți juca un număr nelimitat de pariuri LIVE; 

✓ Le poți plasa într-un mod rapid (în mediul online); 

✓ Plasezi pariuri în funcție de desfășurarea partidei. Poți 

urmări meciul la TV sau pe platformele agențiilor online; 

✓ Dacă ai plasat un bilet pre-meci și acesta dă semne că va fi 

pierzător, poți juca contră folosind sistemul de pariere LIVE; 

✓ Cu ajutorul pariurilor LIVE poți face un profit consistent, într-

un timp scurt; 

✓ Casele de pariuri online oferă o piață foarte largă de pariuri 

LIVE pentru majoritatea evenimentelor. 

Sfaturi pentru Pariurile LIVE 

 

Acum că ai aflat care sunt principalele avantaje ale pariurilor 

LIVE, este momentul să îți ofer și câteva sfaturi utile, care te vor 

ajuta ca pe termen lung să obții un profit cât mai bun. 

✓ Fii disciplinat! NU încerca să pariezi abuziv, chiar dacă unele 

dintre bilete vor fi pierzătoare; 
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✓ Urmărește atent statisticile LIVE ale meciului înainte de a 

paria; 

✓ NU te lăsa păcălit de mirajul cotelor; 

✓ Pariază cu înțelepciune, NU cu sufletul (atunci când joacă 

echipa favorită); 

✓ Stabilește un target și oprește-te atunci când l-ai atins; 

✓ Folosește întotdeauna opțiunea Cash Out – indiferent de 

valoarea câștigului! 

PARIAZĂ CU UN CLICK AICI LA BETFAIR – 

CEA MAI MARE CASĂ DE PARIURI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pontul-zilei.com/Betfair-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Betfair-Ebook
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VIII. STRATEGII DE PARIURI 
 

A venit momentul să avansăm discuția într-o zonă ceva mai 

aprofundată, anume cea în care îți voi prezenta câteva dintre cele 

mai populare strategii de pariuri pentru începători. 

Strategia Martingale 

 

Martingale este poate cea mai cunoscută strategie pentru 

pariuri, fiind de altfel și extrem de ușor de aplicat. 

Ea constă în dublarea mizezi de fiecare dată atunci când pariul 

este pierdut. Singura condiție este ca fiecare dintre pariuri să aibă 

o valoare a cotelor de peste 2.0. 

EXEMPLU: 

PAS MIZĂ COTĂ PARIU PROFIT 

1 100 lei 2.20 PIERZĂTOR -100 lei 

2 200 lei 2.50 PIERZĂTOR -300 lei 

3 400 lei 2.40 PIERZĂTOR -700 lei 

4 800 lei 2.60 CÂȘTIGĂTOR +580 lei 

 

SFATUL SPECIALISTULUI: 

Chiar dacă strategia Martingale îți va asigura un profit garantat 

atunci când pariul este câștigător, ea este recomandată doar 

pariorilor ce dispun de o bancă foarte mare. Așadar, joacă 

doar cu mize moderate! 
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Strategia Fibonacci 

 

Strategia Fibonacci a fost dezvoltată de un matematician și, 

precum Martingale, poate oferi un profit garantat pe termen lung. 

Principiul este următorul: atunci când pariul este pierzător, miza 

următorului pariu va fi formată din suma precedentelor două 

mize. Atunci când obținem un pariu câștigător, se va reveni la 

miza inițială. Pentru ca strategia să dea rezultate, ar fi bine să 

pariezi pe cote ce au o valoare de minim 3.0. 

EXEMPLU: 

PAS MIZĂ COTĂ PARIU PROFIT 

1 100 lei 3 PIERZĂTOR -100 lei 

2 100 lei 3 PIERZĂTOR -200 lei 

3 200 lei 3 PIERZĂTOR -400 lei 

4 300 lei 3 PIERZĂTOR -700 lei 

5 500 lei 3 CÂȘTIGĂTOR +300 lei 

 

SFATUL SPECIALISTULUI: 

Precum în cazul strategiei Martingale, ai nevoie de o bancă 

ridicată atunci când folosești Fibonacci. Asigură-te, pentru orice 

eventualitate, că îți permiți să pierzi o serie lungă de pariuri. 
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Strategia D’Alembert 

 

Ultima strategie pe care ți-o voi prezenta se numește 

D’Alembert. Aceasta este chiar mai simplu de aplicat față de 

cele de mai sus.  

Trebuie doar să adaugi o unitate mizei atunci când pariul este 

pierzător și să scazi una atunci când el este câștigător. 

EXEMPLU: 

PAS MIZĂ COTĂ PARIU PROFIT 

1 100 lei 2 PIERZĂTOR -100 lei 

2 200 lei 2 PIERZĂTOR -300 lei 

3 300 lei 2 CÂȘTIGĂTOR 0 lei 

4 200 lei 2 PIERZĂTOR -200 lei 

5 300 lei 2 CÂȘTIGĂTOR +100 lei 

 

APLICĂ STRATEGIILE LA NETBET ȘI 

PROFITĂ DE BONUSUL LA PRIMA 

DEPUNERE! 

 

 

 
 

 

https://www.pontul-zilei.com/Netbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Netbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Netbet-Ebook
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IX. CASE DE PARIURI RECOMANDATE 
 

Probabil ți-ai dat deja seama că a venit momentul să începi să 

pariezi ca un jucător de top! Pentru asta, ar trebui să ai cont la 

o casă de pariuri recomandată de specialiști. 

În rândurile de mai jos, îți prezint unele dintre cele mai apreciate 

agenții online și avantajele de care vei avea parte atunci când vei 

alege să joci la una dintre ele. 

Te sfătuiesc să te documentezi bine înainte de a alege una dintre 

acestea și să pariezi la casa/casele care îți satisface/satisfac cel 

mai bine pretențiile. 

Casa de pariuri BETANO 

 

➢ Opțiunea Cash Out; 

➢ Ofertă bogată de pariere; 

➢ Pariuri LIVE și streaming LIVE; 

➢ Retragere rapidă a câștigurilor; 

➢ Parierea de pe mobil – Aplicații Android & IOS. 

DESCHIDE CONT LA BETANO CU UN CLICK 

AICI! 

https://www.pontul-zilei.com/Betano-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Betano-Ebook
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Casa de pariuri BETFAIR 

 

➢ Asigurare bilet – Miză returnată atunci când pierzi; 

➢ Pariuri de tip Exchange – Singura agenție care le oferă; 

➢ Opțiunea Cash Out; 

➢ Ofertă bogată de pariuri LIVE și pre-meci; 

➢ Aplicație pentru mobil. 

DESCHIDE CONT LA BETFAIR CU UN CLICK 

AICI! 

 

Casa de pariuri NETBET 

 

➢ Aplicație pentru mobil; 

➢ Ofertă bogată de pariuri LIVE; 

➢ NetBet TV – Urmărești gratuit meciuri; 

➢ Opțiunea Cash Out; 

➢ Bonusuri cu ocazia meciurilor și turneelor importante. 

https://www.pontul-zilei.com/Betfair-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Betfair-Ebook
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DESCHIDE CONT LA NETBET CU UN CLICK 

AICI! 

Casa de pariuri FORTUNA 

 

➢ Peste 100 de opțiuni de pariere/meci; 

➢ Early Cash Out; 

➢ Poți depune/retrage prin intermediul agențiilor stradale; 

➢ Suport clienți disponibil 24/7; 

➢ Ofertă bogată pentru pariuri LIVE. 

DESCHIDE CONT LA FORTUNA CU UN CLICK 

AICI! 

 

Casa de pariuri MAXBET 

 

➢ Metode de plată variate; 

➢ Încredere susținută de cei peste 15 ani de activitate; 

➢ Interfață de pariere intuitivă; 

https://www.pontul-zilei.com/Netbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Netbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Fortuna-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Fortuna-Ebook
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➢ Bonusuri și promoții regulate; 

➢ Ofertă bogată de pariere. 

DESCHIDE CONT LA MAXBET CU UN CLICK 

AICI! 

Casa de pariuri UNIBET 

 

➢ Aplicație pentru mobil ușor de folosit; 

➢ Secțiune de casino, inclusiv LIVE; 

➢ Unibet TV – Urmărești meciurile gratuit; 

➢ Ofertă bogată de pariuri LIVE și pre-meci; 

➢ Multiple bonusuri periodice pentru clienți. 

DESCHIDE CONT LA UNIBET CU UN CLICK 

AICI! 

 

Casa de pariuri SPORTINGBET 

 

➢ Ofertă bogată de pariuri sportive; 

https://www.pontul-zilei.com/Maxbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Maxbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Unibet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Unibet-Ebook
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➢ Prezentarea de statistici și rezultate pentru competiții; 

➢ Calendar pentru evenimentele din acea zi; 

➢ Multiple piețe pentru pariurile LIVE; 

➢ Bonusuri pentru clienți. 

DESCHIDE CONT LA SPORTINGBET CU UN 

CLICK AICI! 

Casa de pariuri SUPERBET 

 

➢ Ofertă bogată de pariuri sportive; 

➢ Ofertă generoasă de jocuri virtuale, LOTO și nu numai; 

➢ Poți depune/retrage bani din agențiile offline; 

➢ Încredere bazată pe experiența din mediul offline; 

➢ Una dintre cele mai apreciate case de pariuri din România. 

DESCHIDE CONT LA SUPERBET CU UN CLICK 

AICI! 

 

https://www.pontul-zilei.com/Sportingbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Sportingbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Superbet-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Superbet-Ebook
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Casa de pariuri 888SPORT 

 

➢ Platformă de pariere intuitivă; 

➢ Valoare a cotelor bună, similară cu cele oferite de Unibet; 

➢ Secțiune Casino foarte bine pusă la punct; 

➢ Opțiunea Cash Out; 

➢ Diferite promoții periodice. 

DESCHIDE CONT LA 888 CU UN CLICK AICI! 

Casa de pariuri ADMIRAL 

 

➢ Ofertă bună de pariuri LIVE; 

➢ Aplicație pentru mobil și tabletă; 

➢ Secțiune Casino LIVE; 

➢ Ofertă bogată de pariuri pre-meci; 

➢ Interfață ușor de utilizat a site-ului. 

DESCHIDE CONT LA ADMIRAL CU UN CLICK 

AICI! 

 

https://www.pontul-zilei.com/888-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Admiral-Ebook
https://www.pontul-zilei.com/Admiral-Ebook
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Acum că ai descoperit care sunt casele de pariuri recomandate de 

specialiștii Pontul-Zilei.com, nu-ți rămâne decât să te apuci de 

joc! 

Citește detaliile atent despre fiecare agenție în parte și alege să 

joci la cea care ți se potrivește! 

Dacă vrei să vezi un top amănunțit al caselor de pariuri online, 

dar și ce bonusuri oferă fiecare dintre acestea, accesează link-ul 

de mai jos! 

VEZI AICI TOP CASE DE PARIURI ONLINE! 

  

https://www.pontul-zilei.com/top-case-de-pariuri-online/
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X. PONTURI PARIURI DE LA 

PROFESIONIȘTI 
 

www.Pontul-Zilei.com a luat naștere în anul 2016, din dorința 

de a ajuta, în mod absolut gratuit, pariorii de pretutindeni. 

În scurt timp, Pontul-Zilei a ajuns să fie lider în ceea ce privește 

oferirea de ponturi pentru pariuri. 

Echipa este una profesionistă, formată din iubitori ai fenomenului, 

cu o vastă experiență personală în jurnalism, pariuri și sport. 

Acum că ai parcurs toți pașii necesari de a deveni un parior de 

top, a venit timpul să joci la un nivel ridicat! 

Te invit să descoperi în fiecare zi ponturile oferite de echipa 

noastră, deoarece ele au o marjă de câștig de peste 70%. 

IATĂ CE VEI GĂSI PE SITE-UL NOSTRU: 

• Avancronici și ponturi pentru cele mai importante 

meciuri ale zilei, indiferent de sport sau competiție – 

CLICK AICI și descoperă-le! 

 

• Bilete zilnice din Fotbal, Tenis și Alte Sporturi – Apasă 

chiar AICI! 

 

• Cele mai tari oferte, bonusuri și promoții de la agenții 

– Click pe ACEST LINK! 

TE AȘTEPTĂM SĂ CÂȘTIGI ALĂTURI DE NOI! 

http://www.pontul-zilei.com/
https://www.pontul-zilei.com/category/ponturi-pariuri/
https://www.pontul-zilei.com/category/ponturi-pariuri/
https://www.pontul-zilei.com/category/ponturi-pariuri/
https://www.pontul-zilei.com/category/biletul-zilei/
https://www.pontul-zilei.com/category/biletul-zilei/
https://www.pontul-zilei.com/category/pariuri-online/
https://www.pontul-zilei.com/category/pariuri-online/

