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l Cazinoul din Constanþa, exploatat în parteneriat cu un mare operator internaþional privat

Reporter: La finalul anului trecut,
v-aþi exprimat opinia cã nu doriþi sã
mai vindeþi Cazinoul din Constanþa.
Din contrã, aþi spus cã vreþi sã realizaþi
un parteneriat public-privat cu o firmã
interesatã de reabilitarea acestui mo-
nument ºi sã-l folosiþi pentru jocurile
de noroc. Care este stadiul demersuri-
lor privind reabilitarea Cazinoului?

Radu Mazãre: Dupã opinia celor
din branºã, de pe plan internaþional,
Cazinoul din Constanþa este înve-
chit din punct de vedere conceptual
modern. Actualele cazinouri sunt
foarte mari, cu facilitãþi extrem de
diversificate, atât în interior cât ºi
adiacent, sunt adevãrate mall-uri de-
dicate divertismentului ºi petrecerii
timpului liber. Cazinoul nostru, si-
gur, rãmâne o emblemã ºi poate fi
unul de lux, dar mai mic.

Pentru cã acest imobil a constituit
un punct fierbinte ºi în viaþa politi-

cã, am zis cã, dacã el nu se poate
vinde – cu toate cã Transelectrica,
Transgaz, rezervele noastre naturale
ºi altele mult mai importante se pot
vinde - atunci o sã ne asociem. Însã,
pânã când vom reuºi sã ne asociem
cu cineva, pentru ca nu cumva sã
existe riscul degradãrii excesive a
imobilului, l-am inclus pe o listã de
finanþare din fonduri europene în
vederea reabilitãrii. Avem nevoie de
aproximativ 7 milioane euro pentru
repararea lui, urmând ca, ulterior, sã
ne asociem cu un operator speciali-
zat pentru exploatare. Dacã între
timp gãsim pe cineva dispus sã facã
singur ºi investiþia necesarã reabili-
tãrii, atunci renunþãm la fondurile
europene. Din pãcate, nu sunt
convins cã ar exista cineva care sã in-
vesteascã 7 milioane de euro într-o
asociere numai pentru reabilitare. În
plus, pentru cumpãrarea clãdirii i-ar

mai trebui câteva milioane, ceea ce ar
ridica întreaga investiþie (achiziþie ºi
reabilitare) la vreo 10 milioane euro.

Aºa cã ne-am orientat spre finan-
þarea europeanã la propunerea priete-
nului meu Nicuºor Constantinescu
(preºedintele Consiliului Judeþean
Constanþa – n.r.). El mi-a propus sã-l
introducem pe o linie de finanþare cu
fonduri europene, pentru cã, în ulti-
mul exerciþiu, au mai rãmas câteva
regiuni care nu au cheltuit toþi banii
ºi au mai rãmas niºte locuri libere.
Noi aveam trecut proiectul de reabi-
litare a Cazinoului pe listã ºi pentru
cã obiectivul a fost preluat la Minis-
terul Dezvoltãrii (Elena Udrea, la
acea vreme ministru, promisese cã
reabiliteazã imobilul, dar nu a mai
reuºit, iar noul Guvern Ponta a sistat
fondurile alocate pentru Cazinoul din
Constanþa - n.r.) am fost nevoiþi sã-l
scoatem de pe lista de investiþii.

Acum, pentru cã l-am preluat din
nou în administrare, Cazinoul din
Constanþa este din nou în procedurã
de finanþare pe fonduri europene.

În momentul de faþã suntem în dis-
cuþii cu autoritatea de management
pentru includerea renovãrii cazinou-
lui într-o finanþare, alãturi de un alt
proiect amplu care vizeazã refacerea
falezei constãnþene. Aceasta ar
însemna cã, dupã doi-trei ani (pânã
semnãm contractele ºi se realizeazã
lucrãrile), sã încheiem o asociere cu
un operator privat. Pentru cã nu pu-
tem sã-l operãm noi, primarul sau
ºefii de servicii nu pot sã fie ºefi de
salã… Doar nu o sã exploateze Ma-
zãre sau Primãria Constanþa cazino-
ul… Sperãm cã pânã la 31 decem-
brie clãdirea sã fie complet renovatã.

DAN NEDELCU

(continuare în pagina 5)
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Poker-iºti autohtoni
au“spart casa” lacâteva
turnee internaþionale
Jucãtorii de poker din þara noastrã

au început sã-ºi facã un nume la
nivel internaþional. La începutul

lunii februarie, doi jucãtori de poker
autohtoni au prins finala turneului
Sunday Milion. Unul dintre ei,
“ragAAAila19", a terminat al treilea
ºi a încasat un premiu de 156.000 de
dolari. Þara noastrã a mai avut un re-
prezentant în finalã, “cristi888”, care
a încheiat turneul pe locul 5 ºi a înca-
sat 62.784 dolari. Nu mai puþin de
7.848 jucãtori au participat la turneul
online dotat cu un fond garantat de
p r e m i e r e d e
1.000.000 dolari.
1.569.600 dolari a
fost fondul total de
premiere, bani pe
care ºi i-au împãrþit
primii 1.170 jucã-
tori clasaþi.

În urmã cu un
an, un afacerist din
Bucureºti a ieºit pe
locul 3 la mega tur-
neul de poker din
Caraibe, unde a
câºtigat 1.350.000
de dolari. Anton
Ionel, care s-a lup-
tat în finalã cu 5
americani, un ca-
nadian ºi un pana-
mez, a dat lovitura
la turneul Poker-
Stars Caraibean
Adventure, unde fondul de premiere
a ajuns la peste 32 de milioane de
dolari. Aproape 8000 de jucãtori din
toatã lumea au fost la masa de poker
în cel mai tare cazinou din Baha-
mas. Anton s-a calificat la turneul
din Bahamas dupã ce a câºtigat un
turneu satelit de 33 de dolari pe inter-
net.

Nici doamnele nu mai stau depar-
te de masã de joc. Cel mai mare or-
ganizator de turnee de poker din
România, PokerFest, a bifat o pre-
mierã naþionalã: primul turneu de
poker pentru femei. Ladies’s Event
a deschis marele turneu PokerFest
Bucureºti 2013. Concursul destinat

exclusiv sexului frumos a avut loc
pe 11 februarie în sala Platinum a
Hotelului Howard Johnson din Ca-
pitalã. “Am gândit acest concurs
pentru a atrage acele concurente
care joacã poker pe internet ºi simt
cumva o piedicã în a participa la tur-
neele unde vin ºi bãrbaþi. Sper cã
acest Ladies’s Event sã devinã o tra-
diþie, aºa cum existã în þãrile unde
pokerul e ceva mai dezvoltat”, de-
clara Sorin Constantinescu, mana-
gerul turneului. Printre vedetele au-
tohtone care au participat la turneu

s-a numãrat ºi
Gina Pistol. Ea
joacã poker Te-
xas Holdém de
câþiva ani ºi i-a
avut ca parteneri,
în diferite concur-
suri, pe unii din-
tre cei mai cunos-
cuþi jucãtori din
România. La tur-
neu a fost prezen-
tã ºi Liz Lieu, o
celebritate în lu-
mea pokerului
mondial. Ameri-
cancã de origine
vietnamezã, Liz a
participat la cele
mai mari circuite
mondiale, unde a
încasat în jur de 1
milion de dolari,

fapt ce i-a atras titlul oficial de “Mare
Maestru al Meselor Finale” din par-
tea World Series of Poker. Într-o
întâlnire „unu la unu”, Gina a reuºit
sã o învingã pe Liz, reuºind sã-ºi
ataºeze o primã mare victorie la CV.

Revenind la câºtigurile autohto-
ne, o doamnã s-a impus la turneul
feminin din cadrul PokerStars Car-
ribean Adventure din Bahamas.
Dupã douã zile, Corina Lupaºcu a
reuºit sã se impunã în faþa celor 65
de concurente. Corina a plecat aca-
sã cu un premiu substanþial, în va-
loare de 25.000 de dolari, în finalã
impunându-se în faþa unei ameri-
cance. n

Pokerfest

Gina Pistol joacã poker
Texas Holdém de câþiva ani
ºi i-a avut ca parteneri, în
diferite concursuri, pe unii
dintre cei mai cunoscuþi
jucãtori din România.

Marvin Rettenmaier: “Strategia
în turnee ºi capacitatea de a citi
oamenii, cele mai puternice puncte”

Marvin Rettenmaier, un german de numai 25 de ani, a reuºit anul
trecut sã câºtige trei turnee din seria World Poker Tour (WPT), în
Las Vegas, Ciprul de Nord, precum ºi pe cel din Praga. Germanul

a învãþat tainele pokerului în Statele Unite ale Americii, unde a petrecut un
an pe vremea liceului.

Marvin se comportã în timpul pauzelor din turnee ca un adolescent rebel,
dar în momentul în care concursul reîncepe se transformã într-un adevãrat
prãdãtor, “devorându-ºi” adversarii care au curajul de a-i sta în faþã.

Despre calitãþile sale, Marvin Rettenmaier a declarat pentru Mediafax:
“Cred cã stau destul de bine la capitolul logicã ºi analizez foarte bine situa-
þiile. Mã adaptez destul de bine la diferitele tipuri de jucãtori. De asemenea,
cele mai puternice douã puncte ale mele sunt strategia în turnee ºi
capacitatea de a citi oamenii”.

Marvin Rettenmaier considerã cã, pe termen lung, norocul în poker tinde
cãtre zero: “Dacã aº juca un milion de turnee, ceea ce este mult chiar ºi
într-o viaþã, ºi aº fi favorit pentru cã sunt un jucãtor bun, atunci cu siguranþã
cã aº câºtiga. Dar dacã tu ºi cu mine am juca “heads-up” (n.r. - joc în doi),
atunci ai avea cam minimum 20-25 la sutã ºanse sã câºtigi împotriva mea,
chiar dacã eu sunt jucãtorul mai bun”. n

Ministerul Finanþelor vrea
sã adopte noi reglementãri
pentru jocurile de noroc
M

inisterul Finanþelor
Publice intenþioneazã
sã adopte noi regle-
mentãri în domeniul

jocurilor de noroc, care sã conducã
la eficientizarea activitãþilor de su-
praveghere, monitorizare ºi control,
astfel încât organizarea ºi exploata-
rea activitãþii de jocuri de noroc pe
teritoriul României sã se desfãºoare
în condiþii optime pentru toate pãrþi-
le implicate.

Reprezentanþii Ministerului Fi-
nanþelor ne-au declarat: „Jocurile de
noroc online, sunt tratate, din punct
de vedere fiscal, în acelaºi mod ca ºi
jocurile de noroc land- based.
Astfel, societãþile autorizate sã des-
fãºoare activitãþi de jocuri de noroc
datoreazã un impozit de 16% din
profitul obþinut, iar în cazul operato-
rilor de jocuri de noroc tip cazinou

ºi pariuri sportive, se aplicã un im-
pozit de 5% din veniturile obþinute
din acest tip de activitãþi, în cazul în
care impozitul pe profit datorat este
mai mic decât impozitul de 5% apli-
cat veniturilor”.

Totodatã, ope-
ratorii autorizaþi sã
desfãºoare activi-
tãþi din domeniul
jocurilor de noroc
datoreazã statului
taxele anuale pre-
zentate la pct.1 din
A n e x a n r . 1 l a
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea ºi
exploatarea jocurilor de noroc, mo-
dalitatea de calcul a acestora fiind
stabilitã prin anexele la Hotãrârea
Guvernului nr. 870/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 77/2009, precum ºi
de reglementãrile fiscale ºi contabi-
le în vigoare.

Tratamentul fiscal aplicabil ve-
niturilor realizate
de persoanele fizi-
ce din jocuri de
noroc este regle-
mentat de preve-
derile art. 75 alin.
(2), art. 76, art.
77 alin. (2)-(6)
d i n L e g e a n r .
571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Veniturile din jocuri de noroc se
impun, prin reþinerea la sursã, cu o
cotã de 25% aplicatã asupra venitu-
lui net, ne-au mai spus reprezentan-
þii Ministerului Finanþelor. Potrivit

prevederilor art.76 din Codul fiscal,
venitul net este diferenþa dintre ve-
nitul din jocuri de noroc ºi suma re-
prezentând venit neimpozabil.

În conformitate cu prevederile
art. 77 alin. (4) nu sunt impozabile
veniturile obþinute din jocuri de no-
roc, în bani ºi/sau în naturã, sub va-
loarea sumei neimpozabile stabilitã
în sumã de 600 lei, realizate de
contribuabil pentru câºtigurile din jo-
curi de noroc realizate într-o zi de la
acelaºi organizator sau plãtitor.

Obligaþia calculãrii, reþinerii ºi
virãrii impozitului revine plãtitori-
lor de venituri. Impozitul calculat ºi
reþinut la momentul plãþii este im-
pozitul final. Impozitul astfel cal-
culat ºi reþinut se vireazã la bugetul
de stat pânã la data de 25 inclusiv a
lunii urmãtoare celei în care a fost
reþinut. n

Industria de gambling,
nemulþumitã de pasivitatea

autoritãþilor

A
doua ediþie a Confe-

rinþei Române de
Gambling a stârnit di-
scuþii animate între

principalii operatori din domeniu
ºi reprezentanþi ai autoritãþii statu-
lui. Tematicile abordate au cu-
prins întregul spectru de probleme
cu care se confruntã aceastã indu-
strie pornind de la activitatea cu-
rentã ºi vulnerabilitãþile sistemu-
lui. O primã nemulþumire a celor
prezenþi a fost legatã de faptul cã
reprezentanþii comisiei din Mini-
sterul de Finanþe dedicate jocuri-
lor de noroc au refuzat sã dea curs
invitaþiei lansate de organizatori.
Printre participanþi s-au aflat de-
putaþii Mircea Cazan ºi Ion Tãm-
âian, Directorul General al Lote-
riei, Dan Ghiþã, Florentin Croitoru -
Comisar ªef Garda Financiarã - Cri-
stian Pascu, preºedinte la Asociaþia
Organizatorilor ºi Producãtorilor de
Jocuri de Noroc din România, Mi-

chelle Cummins - preºedinte la Ro-
manian Casino Asociation. S-a
ajuns la concluzia cã este necesar sã
fie creat un cadru legislativ adecvat,
care sã stimuleze aceastã industrie,
nu sã o inhibe. ”Se încearcã regle-
mentarea cadrului legal, iar noi sus-
þinem iniþiativele de acest gen. ªi în
acest domeniu importantã este poli-
ticã paºilor mãrunþi”, a declarat Sar-
miza Fetcu, Purtãtor de Cuvânt al
Direcþiei Generale Anticorupþie.

Directorul General al Loteriei
Române, Dan Ghiþã, susþine cã
„existã o lipsã de comunicare
între reprezentanþii statului ºi cei
ai industriei de domeniu”. Mi-
chelle Cummins a pus în discuþie
ºi problemele social - politice
care au influenþat negativ câºtigu-
rile industriei de profil, oferind ºi
un exemplu: demonstraþiile de la
Piaþa Universitãþii au dus la scã-
derea cu pânã la 70% a ocupãrii
Hotelului Intercontinental.

De asemenea nu a fost ocolit
nici subiectul pieþei negre a gam-
blingului, unde se ruleazã sume im-
portante, 300 – 400 milioane de
euro, bani care nu sunt impozitaþi
în niciun fel, subiectul fiind abor-
dat de preºedintele Pokerfest, Sorin
Constantinescu: “Constatãm cã
piaþa neagrã a crescut atât de mult,
sunt o grãmadã de aparate de slot
machines la negru prin toate
oraºele de provincie, prin sate, pen-
tru cã nu vor sã schimbe, sã fie li-
cenþe pe fiecare aparat în parte ºi
s-a pãstrat cu licenþã pe salã. Toatã
lumea dubleazã, tripleazã seriile,
mai ales companiile mici ºi, cei
care au licenþã pe 50 de aparate,
mai au încã 100 la negru, deci a
ajuns piaþa neagrã undeva la
30.000 de aparate care, inmulþiþi cu
800 de euro în medie pe aparat,
sunt 24 de milioane, ori 12 luni,
ajungem la o piaþã neagrã de peste
300 de milioane de euro anual”.

Cristian Pascu, preºedinte la
Asociaþia Organizatorilor ºi Pro-
ducãtorilor de Jocuri de Noroc
din România, se declarã optimist
ºi încã mai aºteaptã ca autoritãþi-
le sã manifeste mai mult interes
pentru acest domeniu: “Sperãm
sã impulsionãm autoritãþile sã nu
mai tergiverseze rezolvarea lor,
sã le clarifice prin adoptarea unor
reglementãri adecvate, aºteptate
de industria de jocuri de noroc”.
Reprezentanþii asociaþiilor din
domeniul jocurilor de noroc,
operatori independenþi, producã-
tori de echipamente pentru sãlile
de jocuri electronice sau casinou-
ri live, deþinãtori de spaþii ºi-au
exprimat de asemenea doleanþele
ºi punctele de vedere, volumul
nemulþumirilor fiind uriaº. Con-
cluzia a fost simplã ºi tristã, fãrã
mãsuri clare, aplicate rapid, in-
dustria de gambling are un viitor
sumbru. n

REZOLUÞIA CONFERINÞEI ROMÂNE DE GAMBLING - 2012
Având în vedere tendinþa evidentã de reducere a indus-
triei jocurilor de noroc din þara noastrã în general ºi a redu-
cerii sustenabilitãþii unei activitãþi rentabile în aceastã in-
dustrie, reprezentanþii asociaþiilor profesionale ºi opera-
torii independenþi, reuniþi cu ocazia Conferinþei Române
de Gambling - Bucureºti 9-10 februarie 2012, doresc sã
semnaleze un set minimal de mãsuri care pot con-
tribui la revitalizarea activitãþii, la crearea unui ca-
dru legislativ echitabil, stabil, coerent ºi aplicabil în
domeniul jocurilor de noroc. Acest set de mãsuri
va contribui la creºterea gradului de colectare a
impozitelor ºi taxelor, la reducerea gradului de eva-
ziune fiscalã, a pirateriei, precum ºi la reducerea
ambiguitãþii unor prevederi fiscale care ar putea
genera luarea de mãsuri disproporþionate din par-
tea unor organe de control.

Setul minimal de mãsuri
cuprinde urmãtoarele:

1. Adoptarea de cãtre Autoritãþi de mãsuri reale ºi
puternice pentru eliminarea „pieþei negre”, dintre
care amintim:
Ø Amplasarea unei plachete la intrarea în spaþiile
unde se desfãºoarã jocuri de noroc care sã preci-
zeze cã activitatea este legal reglementatã în acel
loc, dar ºi consecinþele ce decurg din participarea
la joc în spaþii ilegale.
Ø Notificarea mutãrii aparatelor de joc dintr-o locaþie în
alta, urmatã de controale încruciºate, care sã verifice ”ra-
dierea” efectivã din vechea locaþie.
Ø Responsabilizarea jucãtorului din sãlile ilegale, dupã
modelul legislativ specific jocurilor online.
2. Modificarea prevederilor referitoare la impozitul de
25% pe venitul din jocuri de noroc aplicat jucãtorilor
în scopul aplicabilitãþii în practicã a acestora. Aplica-
rea impozitului exclusiv la premiile din Jackpot-uri ºi

tombole redefinind astfel veniturile jucãtorilor din jo-
curile de noroc tip slot machine ca fiind numai aces-
tea. Reglementãri contabile specifice domeniului, cla-
re ºi aplicabile, care sã reflecte în mod real activitatea
conform normelor internaþionale adoptate, pornind de
la definirea noþiunii de “venit al activitãþii “ (consa-

crat ca Gross Gaming Revenue). Reglementãrile în vi-
goare prezintã România ca o þarã necompetitivã ca
destinaþie turisticã pentru jocurile de noroc ºi descu-
rajeazã investiþiile în sectorul jocurilor de noroc.
3. Eliminarea biletului de intrare sau cel puþin transfera-
rea responsabilitãþii achiziþionãrii acestuia în sarcina ju-
cãtorului.
4. Includerea în legislaþie a dreptului organizatorilor de a
plãti taxele aferente autorizaþiilor ºi licenþelor la nivelul
de la data emiterii respectivelor documente, pe toatã pe-

rioada de valabilitate a acestora.
5. Crearea cadrului legal pentru verificarea antreprenori-
lor din jocurile de noroc (inclusiv a provenienþei capitalu-
lui social) înaintea autorizãrii, ca mãsurã de evitare a pã-
trunderii Crimei Organizate în acestã industrie.
6. Reclamele la jocurile de noroc sã fie însoþite de mesaje

care promoveazã jocul responsabil.
7. Înfiinþarea unei Autoritãþi de reglementare în do-
meniul slot-machines, similarã cu modelul din legis-
laþia jocurilor online, autoritate din care sã facã par-
te reprezentanþi ai ANAF, Gãrzii Financiare, Mini-
sterului Finanþelor etc.
8. Stoparea interpretãrilor greºite ºi abuzive ale repre-
zentanþilor ANAF din teritoriu cu privire la noþiunile de
“ încasãri-venit” ºi “premii-cheltuieli” , care au avut
ca urmare falimentarea unor operatori din sectorul
slot-machine ºi a unor proliferare ar pune în pericol
activitatea tuturor firmelor licenþiate din acest sector.
9. Modificarea numãrului minim de slot-machine ce
pot fi exploatate într-o salã de joc dedicatã, la 10
maºini în provincie ºi pãstrarea limitei minime de 15
maºini în Bucureºti.
10. Modificarea prevederilor referitoare la me-
diatizarea spaþiilor de joc pentru locaþiile cu pânã
la 5 slot-machine, respectiv admiterea unei re-
clame stradale minimale ºi pentru aceastã cate-
gorie.
11. Eliminarea prevederilor legale care favorizeazã

C.N. Loteria Românã în piaþa concurenþialã a jocurilor de
noroc, creeazã situaþii de ajutor ilegal de stat ºi instituie
discriminãri în acest domeniu.
12. Posibilitatea transferãrii încasãrilor din jocurile de
noroc ale jucãtorilor prin sistemul bancar, mãsurã ce
poate transforma România într-o destinaþie mai atrac-
tivã pentru turismul de jocuri de noroc.
13.Nominalizarea clarã a instituþiilor statului ce pot con-
trola industria jocurilor de noroc ºi definirea limitelor lor
de competenþã. n

Societãþile autorizate
sã desfãºoare activitãþi
de jocuri de noroc
datoreazã un impozit
de 16% din profitul
obþinut.



Industria jocurilor de noroc
ar putea aduce beneficii mari
statului român

(Interviu cu doamna Michelle Cummins, General Manager

Casino Bucharest, reprezentant al Asociaþiei Europene a Cazinourilor)

l Operatorii din domeniu, aproape sufocaþi de fiscalitatea din România

Reporter: Stimatã doamnã, cum
a evoluat activitatea “Casino Bu-
charest” în aceastã perioadã de crizã
economicã? Care a fost strategia fo-
lositã de cãtre compania pe care o
conduceþi pentru a combate efectele
crizei economice?

Michelle Cummins: La începu-
tul crizei, în 2009, “Casino Bucha-
rest” s-a concentrat pe tãierea costu-
rilor în zonele care nu aduceau valo-
are afacerii. Scopul era reducerea
cheltuielilor în toate zonele care nu
afectau experienþa clienþilor sau
confortul angajaþilor. Din nefericire,
concomitent cu criza economicã
care a început sã afecteze cazinouri-
le, noua lege privind jocurile de no-
roc din 2009 a adus o creºtere a im-
pozitelor fixe pentru jocurile de no-
roc de aproximativ 400%.

Capacitatea noastrã de a lansa noi
produse ºi de a atrage clienþi din
strãinãtate a fost sever afectatã de
noua lege privind jocurile de noroc
din 2009, ºi astfel, pentru a supra-
vieþui, “Casino Bucharest” a trebuit
sã se concentreze pe diminuarea cos-
turilor.

“Casino Bucharest” a trebuit sã-ºi
reducã dimensiunile, micºorând nu-
mãrul de mese la minimul permis
prin lege, cu scopul de a diminua
povara fiscalã – fiecare masã este
impozitatã cu 250.000 lei/an în Bu-
cureºti. A trebuit, de asemenea, sã
scãdem în mod semnificativ costuri-
le salariale; am redus numãrul de
angajaþi cu 26% ºi salariile cu 25%
în 2010. Aceasta a fost cea mai difi-
cilã decizie dintre toate, deoarece
majoritatea angajaþilor noºtri au fost
prezenþi în companie de mulþi ani ºi
au dat dovadã de o loialitate ºi dedi-
caþie excepþionale. Sprijinul ºi loia-
litatea personalului în decursul aces-
tei perioade au fost o adevãratã in-
spiraþie.

Toate aceste eforturi nu au fost

suficiente pentru a compensa dublul
ºoc al creºterii semnificative a im-
pozitelor ºi al scãderii sumelor chel-
tuite de cãtre clienþi (o scãdere de
60% faþã de 2008). Drept consecin-
þã, “Casino Bucharest” a trebuit sã
se bazeze pe un sprijin financiar
consistent din partea firmei mamã,
“Casinos Austria International”, ca
sã supravieþuiascã.

Totuºi, dupã patru ani de crizã,
rãbdarea companiei mamã a înce-
put sã se epuizeze – creºterea eco-
nomiei ºi consumul s-au dovedit
mult prea lente ºi nesigure, ºi nu
existã niciun semn cã regimul legis-
lativ ºi fiscal va fi adaptat la nevoile
pieþei.

Fãrã stimulul extern (reduceri ale
poverii fiscale, stimulente pentru in-
vestiþii, îmbunãtãþiri în cadrul legis-
lativ), piaþa jocurilor de noroc nu va
avea posibilitatea sã-ºi revinã, iar
semnificativa contribuþie pe care
acest domeniu ar putea sã o aducã
cãtre bugetul statului precum ºi în
dezvoltarea turismului va fi pier-
dutã.

Reporter: A fost 2012 un an mai
slab decât ceilalþi în ce priveºte ve-
niturile?

Michelle Cummins: Veniturile
au fost relativ stagnante în 2012,
crescând cu mai puþin de 5%, insufi-
cient pentru a reveni din declinul de
peste 50% suferit începând din
2009.

Cu toate acestea, costurile de func-
þionare au continuat sã creascã ºi în
rezultatul financiar nu s-a vãzut ni-
cio îmbunãtãþire.

Reporter: Au scãzut sumele
cheltuite de jucãtori? Dar numãrul
de jucãtori?

Michelle Cummins: Faþã de pe-
rioada de vârf 2006-2008, numãrul
de vizitatori în cazinouri a scãzut cu
peste 60%. Criza economicã a avut
un impact semnificativ, dar mult

mai serios a fost cel al deciziei gu-
vernului de a introduce o taxã de in-
trare pe jucãtori, la vârful crizei,
care trebuie strânsã de la fiecare
vizitator ºi care a avut un
efect aproape devastator
asupra numãrului de
vizitatori.

Sumele pe care
jucãtorii sunt dis-
puºi ori sunt ca-
pabili sã le chel-
tuiascã au scã-
zut de aseme-
n e a î n m o d
semnificativ, la
fel ca ºi timpul
petrecut. Drept
urmare, veniturile totale din jocuri
de noroc au scãzut cu 60%.

Reporter: Ce ne puteþi spune des-
pre turismul de gambling? Sunt ju-
cãtori care vin în România doar pen-
tru a juca la cazinouri?

Michelle Cummins: În momen-
tul de faþã este foarte dificil pentru
România sã atragã jucãtori din strãi-
nãtate. Legea nu oferã nicio preve-
dere care sã permitã jucãtorilor sã
transfere fonduri prin bãnci, iar po-
vara fiscalã foarte mare nu permite
cazinourilor sã ofere stimulentele ºi
beneficiile pe care jucãtorii le pri-
mesc pe alte asemenea pieþe. Rata
de impozitare fiind mare, rãmân
foarte puþine fonduri disponibile
pentru investiþii în produs sau pen-
tru marketing ºi servirea jucãtorilor
strãini.

Reporter: Cum caracterizaþi re-
laþia industriei de gambling cu auto-
ritãþile?

Michelle Cummins: Industria
jocurilor de noroc este în continuare
privitã cu suspiciune ºi nu i se acor-
dã atenþia pe care o meritã. Oficiali-
tãþile se plâng în mod constant de
evaziunea fiscalã comisã în indus-
trie, dar nu iau singura decizie care
ar fi necesarã pentru a curãþa indus-
tria, respectiv sã introducã procesul
de diligenþã necesarã ºi sursa de fi-
nanþare pe timpul procesului de li-
cenþiere.

Propunerile serioase ºi responsa-
bile din partea industriei jocurilor
de noroc, pentru îmbunãtãþirea pie-
þei ºi pentru crearea unei situaþii din
care sã câºtige ºi statul ºi sectorul
privat, nu sunt luate în considerare
de cãtre autoritãþi. Haosul politic ºi
schimbãrile constante de guverne
de anul trecut au avut ºi ele un efect
negativ. Aº caracteriza relaþia ca
fiind nefuncþionalã ºi bazatã pe
neîncredere reciprocã. Este foarte
pãcat, deoarece o industrie a jocuri-

lor de noroc ar aduce beneficii mari
României.

Reporter: Ce ne puteþi spune des-
pre legislaþia româneascã a indus-
triei de gambling?
Michelle Cummins: Faþã de preve-
derile actuale din
Codul Fiscal refe-
ritoare la impozi-
tul pe profit pen-
tru jocurile de no-
roc, operatorii de
cazinouri sunt ne-
voiþi sã aplice un
impozit de 5% pe
veniturile înregis-
trate. Din cauza
lipsei unei defini-
þii corecte a veni-
turilor brute în ca-
zul jocurilor de
noroc, actuala
bazã de calcul a
veniturilor nu in-
clude ºi pierderile
cazinoului cãtre
jucãtori, ci doar
câºtigurile de la
aceºtia, astfel încât cazinourile plã-
tesc impozit pe venituri brute nerea-
le, majorate în mod fals. Operatorii
de jocuri de noroc plãtesc impozit
chiar dacã înregistreazã pierdere fi-
nanciarã, ºi asta în plinã crizã eco-
nomicã. Impozitul pe profit ar trebui
sã fie acelaºi pentru toate societãþile
româneºti, fãrã discriminare. Impo-
zitul alternativ de 5% pe veniturile
brute, prevãzut de Codul Fiscal pen-
tru operatorii de cazinouri, este dis-
criminatoriu ºi penalizator ºi trebuie
eliminat.

Nivelul actual al impozitelor ºi ta-
xelor de autorizare pentru jocurile de
noroc este punitiv, întrucât, pe de o
parte, ignorã condiþiile dramatice în
care se aflã piaþa specificã în acest
moment, iar pe de altã parte nu ia în
considerare dimensiunea ºi activita-

tea operatorului. Taxele fixe de auto-
rizare (impozit forfetar) actuale au
fost stabilite înainte ca recesiunea
globalã ºi criza economicã sã se facã
resimþite în România, ºi în acest mo-
ment nu mai pot fi susþinute. Pe piaþa

de jocuri de noroc
din România veni-
turile din jocuri de
noroc au scãzut cu
60% în ultimii doi
ani , în schimb
operatorii de cazi-
nouri plãtesc ace-
laºi nivel al taxe-
lor fixe, cum au
fost majorate în
2009.

Aºa cum am
arãtat, acest lucru
a fãcut ca cele mai
multe cazinouri sã
se închidã. În ceea
ce priveºte opera-
þiunile existente,
dintre acestea,
cele care au stan-
darde etice nu vor

supravieþui, iar cele care sunt mai pu-
þin etice se vor vedea nevoite sã ope-
reze în economia subteranã. Ambele
situaþii au un puternic impact negativ
asupra bugetului de stat.

În acelaºi timp, pentru a se elimi-
na evaziunea fiscalã ºi spãlarea de
bani, prin asigurarea calitãþii ºi stan-
dardelor etice ale persoanelor (fizice
ºi juridice) implicate în aceastã in-
dustrie, trebuie introdus un proces
comprehensiv de “due dilligence”
care sã verifice acþionarii reali pânã
la compania mamã deþinãtoare – ºi
nu numai reprezentanþii locali – pre-
cum ºi sursa fondurilor investite.
Aceste metode de prevenire ºi com-
batere a evaziunii fiscale ºi a spãlãrii
banilor sunt utilizate în toate þãrile
cu pieþe reglementate.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Criza economicã
a avut un impact
semnificativ, dar

mult mai serios a fost
cel al deciziei guvernu-
lui de a introduce o
taxã de intrare pe jucã-
tori, la vârful crizei,
care trebuie strânsã de
la fiecare vizitator ºi care
a avut un efect aproape
devastator asupra nu-
mãrului de vizitatori".

În momentul de
faþã este foarte
dificil pentru

România sã atragã
jucãtori din strãinãtate.
Legea nu oferã nicio
prevedere care sã
permitã jucãtorilor sã
transfere fonduri prin
bãnci, iar povara fiscalã
foarte mare nu permite
cazinourilor sã ofere
stimulentele ºi
beneficiile pe care
jucãtorii le primesc pe
alte asemenea pieþe".

Industria jocurilor de noroc este în continuare privitã cu
suspiciune ºi nu i se acordã atenþia pe care o meritã".
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Asia-Pacific,
motorul
creºterii pieþei
cazinourilor
Regiunea Asia-Pacific este sin-
gura a cãrei pondere în piaþa
jocurilor de noroc urmeazã sã
creascã în urmãtorii ani, potri-
vit unui raport al Pricewaterho-
useCoopers (PwC). Astfel,
zona urmeazã sã genereze
aproape jumãtate (43,4%) din
veniturile globale obþinute din
activitatea cazinourilor ºi
companiilor de gambling onli-
ne în anul 2015. În schimb,
piaþa din Europa, Orientul Mij-
lociu ºi Africa (EMEA) va pier-
de aproape patru puncte pro-
centuale pânã în 2015,
ajungând la o pondere de
10%.
Evoluþia din Asia Pacific este
determinatã de creºterea eco-
nomicã din regiune, care majo-
reazã veniturile populaþiei ºi
conduce la extinderea clasei
de mijloc, de ataºamentul cul-
tural al locuitorilor faþã de jocu-
rile de noroc, precum ºi de po-
sibilitatea tot mai mare de a lua
parte la astfel de jocuri, pe mã-
surã ce se deschid atât noi
centre, cât ºi noi facilitãþi în
centrele existente, aratã PwC.
Un exemplu în acest sens este
Singapore, unde, în 2009, nu
existau cazinouri, pentru ca, în
2011, acestea sã genereze
venituri de patru miliarde de do-
lari, iar, în 2015, urmând sã
ajungã la ºapte miliarde dolari,
potrivit estimãrilor companiei.
În schimb, activitatea de
gambling din EMEA a fost cel
mai puternic afectatã de si-
tuaþia economicã dificilã, ve-
niturile scãzând, între 2007 ºi
2010, cu 22%. În anul 2008,
regiunea a pierdut poziþia a
doua în favoarea Asiei-Paci-
fic. Recesiunea nu este sin-
gurul factor negativ care s-a
rãsfrânt asupra industriei jo-
curilor de noroc din Europa,
Orientul Mijlociu ºi Africa,
aratã PwC. O serie de regle-
mentãri ºi restricþii au dus, de
asemenea, la reducerea veni-
turilor în unele dintre þãrile re-
giunii. Un exemplu în acest
sens este Rusia, care, în anii
2006-2007, avea cea mai
mare piaþã a cazinourilor din
EMEA, pentru ca, în 2011,
aceasta sã ajungã cea mai re-
dusã, ca urmare a deciziei gu-
vernului de a închide majori-
tatea locaþiilor.
Cele mai mari pieþe de profil
din Europa sunt cele din Fran-
þa, evaluate la peste 3,8 miliar-
de dolari, Germania (douã mi-
liarde dolari) ºi Marea Britanie
(1,2 miliarde dolari). În anu-
mite þãri, jocurile de noroc se
desfãºoarã, în special, în afara
cazinourilor, noteazã PwC,
oferind, drept exemplu, cazul
Italiei, cu un volum de activi-
tate de cinci miliarde dolari, în
2010, din care doar puþin pe-
ste o sutã de milioane realiza-
te în cazinouri, ºi cel al Marii
Britanii, unde veniturile reali-
zate în sãli de jocuri au fost, în
acelaºi an, de douã ori mai
mari decât cele generate de
cazinouri.
În urmãtorii ani, piaþa jocurilor
de noroc din regiune ar urma sã
înregistreze o creºtere de apro-
ximativ douã procente,
ajungând la 18,34 miliarde do-
lari, în 2015.
Cazinourile din EMEA au ten-
dinþa sã atragã clienþi din inte-
riorul þãrilor de origine, ceea ce
oferã oportunitãþi pentru crea-
rea unei locaþii europene dupã
modelul Las Vegas, potrivit
PwC. Un astfel de proiect este
Gran Scala, care ar urma sã fie
realizat în regiunea Aragon din
Spania, termenul de finalizare
fiind prelungit pânã la jumãta-
tea anului viitor.
Dezvoltarea pieþei jocurilor de
noroc online din EMEA va fi
condusã, în urmãtorii ani, de
Europa de Vest ºi Africa de
Sud, potrivit PwC. În Europa
Centralã ºi de Est, probleme de
ordin legislativ ºi dimensiunea
redusã a pieþelor locale vor
încetini progresul.
Acordarea de licenþe de opera-
re la nivel naþional, precum ºi
acþiunile Comisiei Europene,
având drept scop deschiderea
pieþelor, vor duce la creºterea
numãrului de acorduri între þãri
cu privire la reglementarea do-
meniului. n

Eurovegas la Madrid
- investiþie de 20 miliarde de euro

n 200.000 de locuri de
muncã în 10-15 ani

Grupul american Las Vegas
Sands, care aparþine miliardarului
Sheldon Adelson, va construi un
complex uriaº de cazinouri - Euro-
vegas - în apropiere de Madrid, la
Alcorcon, valoarea totalã a proiec-
tului ridicându-se la peste 20 miliar-
de de dolari.

Sheldon Adelson a declarat, în
toamna anului trecut, cã a ales Ma-
drid în detrimentul Barcelonei pen-
tru construcþia complexului care va
avea 12 hoteluri, nouã teatre, trei te-
renuri de golf ºi o salã de congrese,
urmând ca în 10-15 ani sã fie create
pânã la 200.000 de locuri de muncã.

Investiþia se va întinde pe o supra-
faþã de 750 de hectare, ºeful guver-
nului regional, Ignacio Gonzalez,
sperând ca lucrãrile de construcþie
sã debuteze înainte de sfârºitul aces-
tui an. “Este cea mai importantã in-

vestiþie care va avea loc în Spania,
în urmãtorii ani”, a spus oficialul,
care a confirmat cã legislaþia regiu-
nii a fost modificatã pentru ca pro-
iectul sã poatã fi realizat.

Proiectul va fi realizat în trei eta-
pe, iar prima va fi finanþatã
de Las Vegas Sands, în pro-
porþie de 35%, din cele 6,8
miliarde euro necesare. O
licitaþie de oferte va fi lan-
satã în luna aprilie.

David Perez, primarul
din Alcorcon, a declarat
recent cã prima fazã a
complexului Eurovegas va genera
10.500 locuri de muncã în sectorul
construcþiilor.

Eurovegas va fi cel mai mare cen-
tru de petrecere a timpului liber, tu-
rism ºi conferinþe din Europa ºi unul
dintre cele mai mari din lume, pre-
cum ºi cea mai mare investiþie strãi-
nã în Spania, în ultima vreme.

Un parc tematic de recreere ºi de
divertisment este una din atracþiile

Eurovegas, care va mai cuprinde o
grãdinã botanicã, un zgârie-nori de-
numit “La Eme”, care va fi cel mai
mare din Spania.

Prima etapã va avea patru resor-
turi, care va cuprinde 12.000 camere

de hotel. Lucrãrile la cea de-a doua
fazã vor începe la un an ºi jumãtate
de la finalizarea primei etape, estima-
tã pentru finalul anului 2017. Intenþia
companiei este sã reinvesteascã profi-
turile generate de primele hoteluri ºi
cazinouri. A treia fazã de contrucþie
a Eurovegas ar putea fi terminatã
între 2025 - 2026.

Proiectul este susþinut puternic
de Partidul Popular de dreapta,

aflat la putere în Spania ºi în regiu-
nea Madrid, ºi de organizaþiile pa-
tronale, dar este criticat de opozi-
þia de stânga ºi de mai multe aso-
ciaþii din cauza “opacitãþii” sale.
Oponenþii proiectului afirmã cã
este o escrocherie ºi denunþã mo-

dificarea legislaþiei care creea-
zã, în opinia lor, “un paradis
fiscal” favorabil spãlãrii ba-
nilor.

Sheldon Adelson este al
optulea cel mai bogat om din

SUA, cu o avere estimatã de re-
vista Forbes la 24,9 miliarde dolari

(15,6 miliarde lire sterline). Adelson
deþine cazinouri în Las Vegas, Singa-
pore ºi Macao.

Barcelona World
– 6 miliarde de dolari

Un alt complex de divertisment ºi
cazinouri în valoare de 6 miliarde de
dolari urmeazã sã fie construit la
Barcelona, proiect prin care autori-

tãþile Cataloniei sperã sã relanseze
economia puternic îndatoratã a re-
giunii autonome spaniole.

Barcelona World va include hote-
luri de lux ºi parcuri tematice ºi va
reflecta cultura Braziliei, Rusiei,
Indiei, Chinei, Statelor Unite ºi Eu-
ropei. Proiectul va fi finanþat în
mare parte prin investiþii private ºi
va crea 20.000 de locuri de muncã la
deschiderea prevãzutã în 2016, po-
trivit oficialilor catalani.

Cel mai mare investitor la Barce-
lona World va fi grupul Veremonte,
al cãrui acþionar principal este un
magnat imobiliar, Enrique Banue-
los. Divizia de investiþii a Caixa-
Bank, a treia mare bancã din Spania
dupã capitalizarea de piaþã, a confir-
mat planul de a vinde terenul nece-
sar construcþiei complexului din
apropierea Barcelonei, pe malul
Mãrii Mediterane.

Ambele proiecte vizeazã pieþele
din UE ºi Rusia, precum ºi cele
adiacente. n
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Prin cenuºa imperiilor – grandoarea
ºi decadenþa cazinourilor istorice

P
erioada în care Bucureºtiului i se mai
spunea micul Las Vegas pare destul
de departe ºi ºansele sã se revinã la
acea stare de fapt sunt destul de mici,

din diverse cauze. Dincolo de zecile de cazino-
uri care s-au deschis ºi închis, într-un ritmalert,
în ultimii 23 de ani, þara noastrã a avut câteva
astfel de stabilimente celebre la nivel europe-
an, a cãror valoare arhitecturalã este una de pa-
trimoniu, respectivele clãdiri intrând în istoria
localitãþilor în care au fost construite. Din pã-
cate, istoria nu este întotdeauna respectatã.

Constanþa

Cel mai cunoscut, dar ºi cu o „viaþã” foar-
te zbuciumatã cazinoul din Constanþa

s-a transformat în subiect de dispute politice.
A fost construit între 1904 - 1909 ºi inaugurat
în luna august a anului 1910. În zona în care
se aflã astãzi mai fusese, între 1880-1902, o
construcþie de lemn, o cazinã, cum se numea
– loc pentru spectacole de teatru, baluri, loc
de recreare pentru turiºti. Construcþia unui
edificiu cu funcþii asemãnãtoare marilor cazi-
nouri europene a început prin anul 1904. Ini-
þial, planurile sunt întocmite de cãtre arhitec-
tul Petre Antonescu, ulterior Primãria încre-
dinþând modificarea lor unui arhitect de ori-
gine francezã, Daniel Renard.

În anul 2007, Cazinoul din Constanþa a fost
dat în concesiune de administraþia localã, pen-
tru 49 de ani, companiei israeliene Qeenco
Leisure Internaþional, operator internaþional ce
deþine cazinouri de lux în întreaga lume, fiind
singura firmã interesatã de obiectivul respec-
tiv. Redevenþa negociatã a fost de 140.000 de
euro pe an, iar investitorul era obligat cã în

primii 5 ani de la sem-
narea contractului de
concesiune sã investeas-
cã în renovare ºi con-
solidare ºi sã-l intro-
ducã în circuitul inter-
naþional al cazinouri-
lor. Procedura de con-
cesionare a Cazinou-
lui din Constanþa a
demarat în ianuarie
2006, s-au desfãºurat
douã etape ale licitaþiei internaþionale ºi pentru
cã s-a prezentat o singurã firmã, a urmat des-
fãºurarea negocierii directe. Dupã ce a cheltuit
2 milioane de euro prin începerea reabilitãrii
clãdirii emblematice a Constanþei, compania
israelianã a renunþat la investiþie.

În ultimii trei ani cazinoul s-a „plimbat”
între Ministerul Turismului ºi autoritãþile lo-
cale, disputele dintre Elena Udrea ºi Radu
Mazãre pe aceastã temã fiind celebre. În 2011,
Consiliul Local Constanþa a dat Cazinoul în
administrarea Guvernului României, dupã
care drumul a fost parcurs în sens invers.

Bucureºti
(Palace – Vernescu)

Casa Lenº - Vernescu se aflã pe celebra
Cale a Victoriei, ºi a fost ridicatã în jurul

anului 1820. La vremea respectivã, aceasta
era cea printre cele mai impunãtoare con-
strucþii bucureºtene. La început, clãdirea i-a
aparþinut boierului Filip Lenº, iar din1886
edificiul a devenit proprietatea unui politi-
cian al vremii, Gunã Vernescu, la solicitarea
cãruia arhitectul Ion Mincu a efectuat resta-
urarea totalã (1887 -1889).

În anul 1990, premierul Petre Roman a dat
Casa Vernescu în proprietatea Uniunii Scrii-
torilor din România, însã printr-o Hotãrâre
de Guvern din 2000 s-a stabilit cã imobilul
este în proprietatea publicã a statului, admi-
nistratorul fiind Ministerul Culturii.

Potrivit actului normativ din 2000, imobi-
lul este dat însã în folosinþã cu titlu gratuit
Uniunii Scriitorilor pe o perioadã de 49 de
ani. Între 1993 - 1995, Casa Vernescu a fost
refãcutã ºi modernizatã, iar Uniunea Scriito-

rilor a închiriat imo-
bilul unui operator de
cazinouri, clãdirea
purtând numele de
Casino Palace / Casa
Vernescu.

Anul t recut , în
luna mai, Comisia
de Autorizare a Jocu-
r i l o r d e N o r o c
(CAJN) a decis -
dupã ce Compania

Queen Investments Inc, care opereazã ºi
controleazã Casino Palace din Bucureºti,
ºi-a cerut luni insolvenþa - sã anuleze licen-
þa de operare a cazinoului de pe Calea Vic-
toriei. Cum Primãria Capitalei are în plan
sistematizarea Cãii Victoriei, existã un pro-
iect care prevede translatarea întregii clãdiri
cu aproximativ 10 metri.

Vatra Dornei

Cazinoul din Vatra Dornei, a fost construit
din chetã publicã, printre cei care au

contribuit afiºându-se însuºi împãratul Franz
Joseph. Ridicat la sfârºitul secolului XIX, cu
destinaþie precisã, lumea bunã a Vienei, care
venea la bãi la Vatra Dornei ºi avea nevoie de
distracþie. Arhitectura semãna izbitor cu cea
a Cazinoului din Baden – Austria. Clãdirea
cazinoului a fost construitã în perioada
1896-1898, iniþial numindu-se Pavilionul
Central al Bãilor, îndeplinind de-a lungul
timpului mai multe funcþiuni: salã de jocuri
de noroc, salã de concerte ºi spectacole, pre-
cum ºi pe final club muncitoresc. Cazinoul
Bãilor din Vatra Dornei a fost inclus în Lista

monumentelor istorice din judeþul Suceava,
elaboratã în anul 2004. În cazinou se afla o
salã de teatru, o bi-
bliotecã, un restau-
rant, o cofetãrie, spa-
þii de utilitate publicã.
În timpul celui de-Al
Doilea Rãzboi Mon-
dial, clãdirea cazino-
ului a fost folositã de
armatele germane în
scopuri mil i tare.
Dupã instaurarea re-
gimului comunist,
Cazinoul a fost naþio-
nalizat ºi transformat în club muncitoresc ºi
centru al staþiunii balneare.

În ianuarie 2003, Arhiepiscopia Sucevei ºi
Rãdãuþilor, în calitate de administrator juri-
dic al Fondului Bisericesc Ortodox Român
din Bucovina, a revendicat clãdirea cazinou-
lui. Cazinoul din Vatra Dornei, clãdirea Sec-
þiei de Boli Infecþioase au fost retrocedate
Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor, prin
Hotãrârea de Guvern nr. 437 din 14 octom-
brie 2004, elaboratã în urma analizãrii cererii
de cãtre Comisia specialã de retrocedare a
unor bunuri imobile care au aparþinut cultelor
religioase din România. La momentul retro-
cedãrii, clãdirea cazinoului era o ruinã. Prin-
tre celebritãþile care au trecut pragul cazinou-
lui din Vatra Dornei au fost împãratul Franz
Joseph, arhiducele Franz Ferdinand, Lucian
Blaga, Nicolae Iorga, Corneliu Zelea Codrea-
nu, generalul Gheorghe Argeºanu, Nichifor
Crainic, A.C. Cuza, Ion Antonescu, Eugen
Jebeleanu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu,
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Din nefericire,
anii de glorie sunt de mult apuºi, în acest mo-
ment cazinoul din Vatra Dornei este doar o
ruinã monument istoric.

Sinaia

Cazinoul din Sinaia reprezintã ºi astãzi
unul dintre simbolurile staþiunii. Impu-

nãtoarea clãdire a fost construitã în doar
câteva luni, principalul acþionar al cazinou-
lui fiind baronul de Marçay, totodatã acþio-
nar la cazinoul din Monte Carlo.

Inaugurarea a avut loc în iulie 1912, la
spectacolul de deschidere, a existat ºi un

concert susþinut de
George Enescu, la
care au asistat fami-
lia regalã ºi Titu Ma-
iorescu, pe atunci
prim-ministru al þãrii.
Astãzi, monumentul
se aflã în subordinea
Consiliului Local al
oraºului Sinaia ºi
adãposteºte Centrul
Internaþional de Con-
ferinþe, care dispune

de 12 sãli care gãzduiesc evenimente de cor-
poraþie ºi evenimente cu caracter privat.

Herculane

Cazinoul a fost ridicat în perioada
1862-1864, dupã planurile unui arhitect

german. Conceput ca stabiliment de bãi, este
un edificiu de specific secolului XIX. Ca-
zinoul a fost prevãzut cu salã de spectacole,
restaurant ºi bazar. În anul 1956, întreaga
clãdire a fost cuprinsã de un incediu de pro-
porþii, în urma cãruia au cãzut cele cinci sta-
tui de pe frontispiciu. Nici refacerea interioa-
rã nu a mai redat întocmai aspectul iniþial. Un
afacerist local, Valeriu Verbinschi, a cumpãrat
cazinoul în 2009, cu 580.000 de euro, iar pen-
tru a intra în posesia clãdirii, a primit avizul
Consiliului Judeþean Caraº-Severin. Noul pro-
prietar ºi-a propus sã investeascã 6 milioane
de euro pentru a reface complet clãdirea cãreia
sã-i redea strãlucirea din perioada când era cel
mai cunoscut cazinou din sud–estul Europei.n
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Cristian Pascu: “Sperãm sã reluãm
dialogul cu Ministerul Finanþelor”

Interviu cu domnul Cristian Pascu, Preºedinte Executiv AOPJNR (Asociaþia Organizatorilor ºi Producãtorilor de Jocuri de Noroc din România)

Reporter: Cum a evoluat piaþa
de gambling în România în 2012?
Puteþi face o comparaþie cu alte þãri?

Cristian Pascu: În 2012, piaþa de
gambling din România a avut evo-
luþii diferite în funcþie de tipurile de
joc de noroc desfãºurate. Astfel,
segmentul de lux, cazinourile live,
au continuat curba descendentã.
Criza economicã, suprapusã peste
taxarea fiscalã mult prea mare intro-
dusã din 2009, a fãcut sã mai avem
un numãr de numai 7 cazinouri, 5 în
Bucureºti ºi 2 în provincie, faþã de
cele 22 de cazinouri existente înain-
te de 2008. Chiar ºi cu acest numãr
redus, cazinourile care au supravie-
þuit, cu una sau douã excepþii, sunt
în regim de avarie, la break-even
point (la zero profit) sau chiar în
pierdere.

Jocul de bingo în salã se menþine
firav reprezentat cu cele 14 sãli la
nivel naþional (maximul istoric de
peste 100 de sãli a fost atins la
sfârºitul anilor '90), în timp ce jocul
de bingo televizat a reuºit “perfor-
manþa” de a rãmâne iarãºi dator la
bugetul de stat, dupã doi ani de
funcþionare, chiar entuziastã la un
moment dat, ºi a reuºit “sã supere”
în aºa mãsurã autoritãþile de regle-
mentare încât din varã a fost, pen-
tru a doua oarã în istoria acestui fe-
nomen, interzis prin lege.

Sectoarele reprezentate de pariuri-
le sportive ºi operarea de slot-machi-
ne sunt cele care, poate paradoxal, au
avut o evoluþie pe un trend ascen-
dent. Desigur, nu s-au produs modi-
ficãri spectaculoase faþã de anii ante-
riori afectaþi de crizã ºi de taxele mã-
rite din 2009, dar
numãrul de agenþii
de pariuri a crescut
uºor, casele de pa-
riuri existente ºi-au
consolidat poziþia
pe piaþã, a crescut
concurenþa dintre
ele pentru poziþio-
narea cât mai bunã
în topul din dome-
niu.

La operatorii de
slot - machine nu-
mãrul acestora s-a
pãstrat oarecum
constant în jurul
cifrei de 400 de
operatori rãmaºi pe piaþã dupã
2009 (maximul în 2008 era de circa
1200 operatori), dar numãrul de
echipamente, de maºini de joc cu
câºtiguri a crescut de la circa
53.000 la aproximativ 59.000 în
cursul anului 2012. Creºterea se
datoreazã impactului asupra pieþei
noastre a evoluþiei sectorului în þã-
rile emergente, dupã Rusia, Ucrai-
na, Polonia, cu acest sector interzis

sau drastic limitat, a urmat din to-
amnã ºi închiderea Ungariei pentru
aceastã activitate. Nu e de mirare
cã într-o globalizare ºi circulaþie li-
berã europeanã, multe maºini de
joc împreunã cu operatorii lor din
þãrile menþionate, rãmaºi fãrã
obiectul muncii, au “invadat” piaþa
noastrã.

De asemenea, o parte din opera-
tori care dispun de fonduri de inve-
stiþii în domeniu au considerat nece-
sar sã-ºi extindã activitatea, pentru
ca timpurile mai bune pe care toatã
lumea le aºteaptã sã îi gãseascã cu o
cotã de piaþã consolidatã. Putem
spune cã s-a ajuns la o saturaþie a
densitãþii maºinilor pe piaþã, încer-
cãri de a forþa nota ºi a deschide “ în
coasta concurenþei” nu reuºesc sã
aibã ºi succes financiar întotdeauna,

numãrul de jucãtori nu creºte
cu aceeaºi dinamicã ºi nu se
produce decât o redistribuire
între mai mulþi a aceleiaºi
mase monetare. “Canibalis-
mul” în domeniu, sau chiar
politica evidentã de dumping
prin supraofertã, nu mulþu-
meºte în final decât eventual

bugetul de stat care are de încasat,
cel puþin pentru o perioadã, taxe de
autorizare de la mai multe unitãþi de
slot-machine, metoda “care rezistã
mai mult pe pierdere pânã închide
concurenþa” se mai practicã încã,
deci cu aceste rezerve trebuie sã in-
terpretãm dinamica crescãtoare a
sectorului.

Efect pozitiv pentru operatori al
acestei abundenþe de oferte de echi-
pamente este preþul mult mai accesi-
bil al maºinilor de joc, chiar second
hand, dar în stare foarte bunã, care se
gãsesc la preþuri reduse cu mai mult
de 50% faþã de anul de referinþã 2008
de exemplu.

Reporter: Anul 2012 a fost ca-
racterizat de turbulenþe pe scena po-
liticã. Au influenþat acestea relaþia

industriei jocurilor
de noroc cu autori-
tãþile? Care au fost
principalele direcþii
d e l u c r u a l e
AOPJNR în 2012?
Cum caracterizaþi
comunicarea cu ins-
tituþiile statului?

Cristian Pascu:

Din pãcate desele
schimbãri politice
care au dus ºi la
schimbãri la nive-
lul Ministerului Fi-
nanþelor ºi, impli-
cit, al Comisiei de
Autorizare Jocuri

de Noroc, au influenþat demersuri-
le noastre, ale Asociaþiilor de pro-
fil reprezentante ale industriei, în
eforturile de a corecta acele regle-
mentãri inaplicabile, greºite, din le-
gislaþia actualã. Ilustrativ este fap-
tul ce din cele 13 puncte cuprinse
în Rezoluþia primei Conferinþe
Române de Gambling nu s-a reuºit
realizarea prin amendare legis-
lativã, la nivel de cod fiscal, legis-

laþie primarã sau secundarã speci-
ficã, a nici unui punct!

AOPJNR a militat ºi a reuºit, în
cea mai mare mãsurã, pe parcursul
anului 2102, sã convinã cu asocia-
þiile partenere un punct de vedere
comun, cât mai unitar în faþa auto-
ritãþilor de reglementare, o condiþie
absolut necesarã pentru a avea
ºanse de a ne impune cerinþele,
pentru a nu mai repeta greºeala din
2009 când pe fondul unor interese
ºi glasuri diferite a fost posibilã
adoptarea unor bariere legislative
în calea operatorilor mici ºi mijlo-
cii la început, pentru ca apoi regle-
mentãrile inaplicabile, cum ar fi
impozitarea câºtigurilor jucãtorilor
cu 25%, sã afecteze toþi operatorii
deopotrivã.

Comunicarea cu instituþiile sta-
tului a continuat, dar a avut ºi de
suferit sub anumite aspecte, con-
cret în ultimul semestru al anului
trecut consideram complet neave-
nitã interzicerea participãrii aso-
ciaþiilor de profil la ºedinþele luna-
re ale comisiei de autorizare, chiar
ºi numai de la partea de dezbatere
introductivã. Sperãm sã avem o
continuitate de mandat pe 4 ani a
echipei de la Finanþe, sã reluãm
sub toate formele dialogul sub im-
periul stabilitãþii ºi predictibilitã-
þii, sã corectãm împreunã ceea ce
factorii tehnici de la minister cu-
nosc ºi ºtiu la fel de bine ca cei din
industrie cã trebuie îndreptat, dar
de multe ori neimplicarea acestora
conjugat cu factorul politic, a dus
la menþinerea acelor reglementãri
neaplicabile sau interpretabile,
generatoare de “ºantaj fiscal”,

amenzi ºi sancþiuni imposibil de
evitat de cãtre organizatori.

Un alt palier prioritar al AOPJNR
a fost lãrgirea bazei membrilor aso-
ciaþiei, apelul adresat operatorilor la
“implicare”. Doar în acest mod, prin
unirea eforturilor
majoritãþii, ne pu-
tem apãra interese-
le, putem evita ca
monopolul de stat
sã treacã în mâna
unui grup restrâns
devenind monopol
particular, doar
împreunã suntem
mai puternici.

Reporter: Care este situaþia jocu-
rilor de noroc online în acest mo-
ment? Care sunt problemele ºi cum
vedeþi competiþia cu operatorii din
alte þãri?

Cristian Pascu: Jocurile on-line
sunt legal reglementate din decem-
brie 2010, au ºi norme de aplicare
din august 2011, dar reprezintã în
continuare un domeniu din care
România pierde zilnic sume impor-
tante care ar trebui sã ajungã la bu-
getul de stat! Nu avem nicio licenþã
de on-line eliberatã pânã în pre-
zent, nu avem încã condiþiile de
aplicare pentru licenþã îndeplinite,
prin lipsa desemnãrii operatorului
de monitorizare, o entitate cu sarcini
complexe ºi care trebuie sã riºte o
investiþie mare prin condiþiile de
eligibilitate, poate prea drastice,
impuse de lege! Avem, însã, o ne-
pãsare condamnabilã ºi amendabilã
faþã de lege a multitudinii de opera-
tori internaþionali licenþiaþi în alte
þãri membre UE sau chiar nelicen-

þiaþi, care cu sfidarea legii sau
abuzând de interpretarea în intere-
sul propriu a mult invocatei “liberi
circulaþii a serviciilor”, îºi fac o re-
clamã agresivã pe toate formele de
media, la serviciile lor de jocuri on-
line nelegale în România fãrã licen-
þa statului nostru!

Apetenþa jucãtorilor români faþã
de aceste jocuri cu aceastã formã de
distribuþie ne clasificã pe un loc
fruntaº în Europa, deci suntem în
mod direct pe un loc similar la pier-
deri la buget ºi la concurenþa neloia-
lã pe care jocul on-line o practicã
faþã de jocurile din locaþiile terestre,
jocul de tip land-based care plãteºte
taxe ºi impozite.

Aceasta este prioritatea legisla-
tivã numãrul 1 ºi se poate debloca
prin condiþii realiste ºi mai atracti-
ve pentru operatori pentru a obþine
licenþa pentru România, cum ar fi,
de exemplu, eliminarea impozitu-
lui de 25% pentru jucãtori (dezide-
rat cerut pentru slot-maºini ºi cazi-
nou ºi de sectorul land-base), pen-
tru a face competitiv jocul pe
site-urile licenþiate faþã de cele
accesibile care nu taxeazã câºti-
gurile.

Reporter: Ce modificãri legisla-
tive pentru reducerea evaziunii fis-
cale aþi propus ºi în ce mãsurã au
fost luate în considerare?

Cristian Pascu: Este cunoscutã
realitatea dar ºi “legenda” funcþio-
nãrii maºinilor “la negru” - realita-
tea existã, dar legenda amplificã nu-
mãrul acestora, fãrã dovezi concrete
din teritoriu, acolo unde de multe
ori, la controale, fenomenul “se eva-

porã”, nu se gãsesc
slot-machine fãrã
licenþã ºi nu avem
nicio infracþiune
de acest fel pentru
care o persoanã sã
fi fost condamnatã
la închisoarea pre-
vãzutã de lege!

Pentru limitarea
fenomenului, am

propus responsabilizarea deþinãtori-
lor de spaþiu, cei fãrã a cãror com-
plicitate, chiar dacã greu de dovedit,
nu s-ar putea amplasa maºini fãrã
autorizaþii în teritoriu! De aseme-
nea, pe baza site-ului Ministerului
Finanþelor accesibil cu locaþiile
unde se gãsesc maºinile autorizate,
s-ar putea face un filtru mai atent de
cãtre organele abilitate pentru depi-
starea maºinilor nelicenþiate în loca-
þiile care existã fizic în teritoriu ºi nu
apar pe site! De prea multe ori con-
troalele organelor de control au vi-
zat tot locaþiile autorizate unde s-au
mulþumit sã dea amenzi – deloc
mici, de altfel, conform unui exces
de zel legislativ la acest capitol – ce-
lor care muncesc autorizat ºi mai ºi
greºesc, dar flagelul care ar trebui
cu prioritate curmat, operarea
maºinilor “la negru”, ilegal, a fost
trecut cu vederea din neglijenþã, ne-
pãsare, sau ºi mai grav, complicitate
localã.

Reporter: Vã mulþumesc! n

“Un alt palier prioritar al
AOPJNR a fost lãrgirea bazei
membrilor asociaþiei, apelul

adresat operatorilor
la «implicare»”.

Teme
actuale de
dezbatere
pentru
sectorul de
slot-machine

1) Definirea noþiunii de

“încasare”, respectiv GGR

sau cifrã de afaceri sau veni-

tul operatorilor ca ºi “sold"

zilnic, lunar sau anual, al

maºinilor de joc;

2) “Sindromul Rm.Vâlcea ”

– caz în care prin solicitarea

evidenþei câºtigurilor se cere

identificarea fiecãrei persoa-

ne care primeºte o platã la

aparatele de joc, în caz con-

trar nu se iau în considerare

plãþile cãtre jucãtori, înregis-

tate de contoarele de ieºire ca

ºi cheltuialã deductibilã fis-

cal, de unde rezultã falimen-

tul operatorilor prin valoarea

sumelor imputate;

3) Legalitatea contrac-

telor de asociere pentru

spaþiul de desfãºurare a

activitãþii, asociere cu de-

þinãtorul primar de spaþiu

d o a r p en t ru u t i l i za rea

spaþiului ºi nu pentru ex-

ploatarea în comun a apa-

ratelor sau a altor tipuri

de jocuri de noroc (pariuri),

permisã doar între deþinã-

torii de licenþã;

4) Jocul responsabil - im-

pact social, mediatizarea re-

gulilor de bazã în sãli, sintetic

prin afiºe, flyere, ca primã

etapã de implicare activã a

organizatorilor;

5) Evaziunea fiscalã ºi con-

curenþa neloialã datoratã

maºinilor fãrã licenþã din

piaþã. Soluþii de reducere a

fenomenului?

6) Impozitul neaplicabil de

25% asupra “câºtigului” ju-

cãtorului - redefinirea veni-

tului impozabil la slot-machi-

ne ca fiind exclusiv numai ve-

nitul din premii de tip jack-

pot ºi tombole;

7) Biletele de intrare - res-

ponsabilizarea jucãtorului;

8) Taxe de autorizare lo-

cale;

9) Concurenþa neloialã a

C.N. Loteria Românã. VLT

sau SLOT-MACHINE? n

Criza economicã, suprapusã peste taxarea fiscalã mult
prea mare introdusã din 2009, a fãcut sã mai avem un
numãr de numai 7 cazinouri, 5 în Bucureºti ºi 2 în pro-

vincie, faþã de cele 22 de cazinouri existente înainte de 2008”.

“Din pãcate desele
schimbãri politice
care au dus ºi la
schimbãri la nivelul
Ministerului
Finanþelor ºi,
implicit, al Comisiei
de Autorizare Jocuri
de Noroc, au
influenþat
demersurile noastre”.

Zonã specialã fiscalã
pentru jocurile de noroc pe litoral

(urmare din pagina 1)

Reporter:Aþi gãsit deja o firmã
interesatã de o astfel de asociere?

Radu Mazãre: Sunt mai multe
firme cu care am discutat: niºte

companii americane,
una ruseascã (care are
sediul tot în SUA), iar
acum douã zile mi-a
spus cineva cã ar mai fi
interesaþi ºi niºte inve-
stitori din Golf, din Qa-
tar. Dar de la interesul
manifestat al companii-
lor pânã la investiþia
e fec t ivã avem ca le
lungã.

Pentru asociere va trebui sã fa-
cem un anunþ de selecþie internaþio-
nalã, conform procedurilor legale.
Eu sunt interesat sã ajungã aici un
operator mare pe plan internaþional,
care sã ºi aducã clienþi. Pentru cã nu
este rentabil sã investeºti o sumã fo-

arte mare de bani în aceastã clãdire
ºi apoi sã organizezi nunþi machedo-
neºti.

Reporter: O datã cu reabilita-
rea Cazinoului vor fi construite ºi
hoteluri, în proximitate, pentru ca-
zare?

Radu Mazãre: Avem în vedere
ca, în momentul în care ne asociem
cu cineva pentru operare, sã oferim
partenerului ºi terenul ocupat de ac-
tuala parcare situatã la poarta 1 de
intrare în portul Constanþa (peste 2
ha – n.r.), pentru a putea construi
acolo un mic hotel de lux care sã
deserveascã cazinoul.

Pe de altã parte, o investiþie
separatã va fi fãcutã ºi în portul tu-
ristic Tomis, unde urmeazã sã fie
construit un hotel Hilton, în-
cepând, probabil, din primãvarã.
ªtiu cã a fost semnat contractul de
achiziþie între partenerii de afaceri
zilele trecute.

Reporter: Credeþi cã turismul
de gambling poate fi un segment
exploatat de Constanþa ºi de lito-
ral?

Radu Mazãre: Sigur, dar în anu-
mite condiþii. Mã strãduiesc sã gã-
sesc posibilitatea de a crea o “zonã
specialã” pentru jocurile de noroc.
Încercãm sã promovãm o legislaþie,
fãrã a intra însã în contradicþie cu
normativele Uniunii Europene, în
aºa fel încât zona turisticã de coastã
a României sã beneficieze de o fis-
calitate mai bunã pentru jocurile de
noroc. Am ºi acordul primului minis-
tru Victor Ponta. Nu mã întrebaþi de
vreo sumã sau procent de taxare,
pentru cã nu ºtiu deocamdatã sã dau
elemente concrete.

Pentru moment, este foarte greu sã
aflu care sunt “portiþele” din legisla-
þia europeanã. La asta lucrãm acum.
Am înþeles cã nu mai pot fi create
zone speciale noi. În acelaºi timp, am

vãzut cã, lângã Madrid, se constru-
ieºte proiectul “EuroVegas”, pentru
care spaniolii au fãcut o legislaþie
specialã. Este o investiþie de zeci de
miliarde de euro pe care o realizeazã
cel mai mare deþinãtor de cazinouri
din Las Vegas.

Cred cã turismul de gambling,
suprapus (puþin pe zona staþiunii
Mamaia, a oraºului Constanþa ºi
poate ºi pe o parte din Delta Dunã-
rii) peste turismul de niºã, de dis-
tracþie, pe care noi îl promovãm, ar
închide complet pachetul turistic.
În acelaºi timp existã mai multe
pieþe externe pe care am putea sã le
accesãm, extrem de importante
având în vedere mãrimea lor. Sunt
pieþele din Rusia, Turcia, precum ºi
cele din zona arabã, în special din
Golful Persic. Din pãcate însã, la
toate avem probleme cu vizele,
pentru cã noi suntem “capra curajo-
asã cu coada-n sus”. n

“În 2012, piaþa de
gambling din România
a avut evoluþii diferite
în funcþie de tipurile
de joc de noroc
desfãºurate”.

“Pentru asociere
va trebui sã
facem un anunþ
de selecþie
internaþionalã,
conform
procedurilor
legale”.
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SLOTS

Peste 150 milioane de euro, taxele
ºi impozitele colectate din industria
jocurilor de noroc în 2012

(Interviu cu domnul Dan Iliovici, Executive Manager ROMSLOT)

Reporter: Când a fost înfiinþatã
asociaþia ROMSLOT ºi care este ro-
lul ei în piaþa de gambling? Care
sunt principalele obiective ºi direcþii
de acþiune ale ROMSLOT?

Dan Iliovici: ROMSLOT - Aso-
ciaþia Românã a Organizatorilor de
Sloturi, a fost înfiinþatã în 2011 la
iniþiativa unor operatori din Româ-
nia. Scopul principal al asociaþiei
este acela de a repre-
zenta ºi proteja inte-
resele membrilor sãi,
indiferent de mãri-
mea lor sau de tipul
de salã în care îºi in-
staleazã aparatele, de
a promova o condui-
tã eticã a organizato-
rilor de sloturi ºi de a
se preocupa în mod
activ de bunãstarea
jucãtorilor la sloturi,
de a participa activ ºi
constructiv la elaborarea ºi imple-
mentarea reglementãrilor legate de
domeniul jocurilor de noroc

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã referitoare la piaþa de
gambling din România comparativ
cu alte þãri?

Dan Iliovici: Piaþa de gambling
din România este bine conturatã ºi
destul de stabilã. Principalele pro-
vocãri din activitatea asociaþiei sunt
legate de crearea unui cadru legisla-
tiv coerent, echitabil ºi aplicabil în
domeniul jocurilor de noroc de tip
slot machine.

În România industria jocurilor de
noroc de tip slot machine este soli-
dã, având multe investiþii în econo-
mie ºi ajutând la crearea a peste
30.000 de locuri de muncã.

La nivel mondial, industria de
gambling a cunoscut o stagnare ºi, în
unele zone, chiar o reducere a activi-
tãþii deoarece criza economicã a lãsat
urme în toate domeniile, excepþie

fãcând zona Asiei de Sud-Est unde
au existat creºteri spectaculoase.

Reporter: Cum comentaþi relaþia
industriei de gambling cu autoritãþi-
le române?

Dan Iliovici: Relaþia industriei cu
autoritãþile române s-a caracterizat
printr-un dialog constant ºi con-
structiv. ROMSLOT a demonstrat
cã este un partener de dialog credi-

bil ºi a apreciat mo-
dul deschis ºi direct
în care s-a desfãºurat
aceastã comunicare,
atât cu reprezentanþii
Guvernului ºi ai Co-
misiei de Autorizare
a Jocurilor, cât ºi cu
parlamentari din co-
misiile de specialita-
te.

Reporter: Se vor-
beºte cã în acest do-
meniu evaziunea fis-

calã este foarte mare. Cât este adevãr
ºi cât fabulaþie?

Dan Iliovici: Nu am suficiente
informaþii pentru a vã da un rãspuns
generalizat, dar pot sã vã spun ca
ROMSLOT promoveazã o atitudine
eticã ºi corectã a membrilor sãi, un
business legal ºi transparent, ºi, nu
în ultimul rând, o atitudine respon-
sabilã a organizatorilor de sloturi
faþã de jucãtori.

Reporter: Care sunt tendinþele
legislative, legate de industria gam-
blingului?

Dan Iliovici: Tendinþele actuale
atât la nivel naþional cât ºi mondial
sunt de reglementare a pieþei de
gambling on line, deoarece aici pro-
gresul tehnic s-a dezvoltat înaintea
legislaþiei, ºi de abia în ultima perio-
adã se vãd iniþiative care sã alinieze
ºi sã legifereze acest domeniu. Sunt
puþine þãri în lume ºi mai ales în Eu-
ropa unde acest canal de distribuþie
de gambling a fost reglementat în

mod efectiv ºi eficient.
Reporter: Ce dificultãþi întâmpinã

producãtorii de echipamente de joc?
Dan Iliovici: Principala dificulta-

te cu care se confruntã producãtorii
de echipamente de joc este concu-
renþa neloaialã datoratã fenomenu-
lui pirateriei informatice ºi tehnolo-
gice. S-a ajuns la unele cazuri în
care este foarte greu de diferenþiat
un produs original de unul contrafã-
cut, chiar ºi de cãtre cei cu experien-
þã în domeniu.

În plus, orice problemã întâmpi-
natã de cãtre organizatorii de sloturi
se reflectã în mod direct asupra acti-
vitãþii producãtorilor.

Reporter: La cât estimaþi cã se ri-
dicã piaþa jocurilor de noroc în Româ-
nia? Cum au evoluat cifrele în ultimii

ani, pe perioada crizei financiare?
Dan Iliovici: Din datele pe care

le avem pot sã vã spun cã, dacã în
2009 taxele ºi impozitele colectate
din industria jocurilor de noroc se
ridicau la peste 100 milioane de
euro, în 2010 ajunseserã la aproape
173 milioane de euro. În 2011 criza
economicã ºi-a fãcut simþitã prezen-
þa ºi pe primele 9 luni din 2011 ajun-
seserã la aproape 120 milioane euro
(conform AOPJNR). În 2012 apro-
ximãm taxe ºi impozite colectate de
peste 150 milioane de euro.

Reporter: Care sunt principalele
dificultãþi întâmpinate pe piaþa jocu-
rilor de noroc din þara noastrã?

Dan Iliovici: Principalele dificul-
tãþi ale industria sloturilor din
România sunt cele legate de imposi-

bilitatea aplicãrii impozitului de
25% pe câºtigurile unui jucãtor, pre-
cum ºi problemele privind biletul de
intrare în sãlile de joc. Chiar ºi auto-
ritãþile recunosc faptul cã este impo-
sibil de calculat dacã un jucãtor
depãºeºte limita de 600 lei pe zi ºi
pe organizator, iar biletul de intrare
de multe ori naºte conflicte cu jucã-
torii care nu vor sã-l achiziþioneze,
sau pur ºi simplu nu-ºi declarã sco-
pul de a juca la intrarea în salã.

Avem sancþiuni disproporþionate
pentru operatorii de sloturi care nu
respectã aceastã reglementare pri-
vind biletul de intrare, mergând
pânã la suspendarea licenþei de or-
ganizator.

Reporter: Care sunt diferenþele
în ceea ce priveºte regimul fiscal în
România faþã de statele europe-
ne/SUA?

Dan Iliovici: În România, pe
lângã taxa de autorizare a sloturilor
(aproximativ 1.800 de euro), impu-
nerea numãrului de aparate pe loca-
þie, precum ºi impozitul de 25%
aplicat jucãtorilor, sau amenzile
foarte mari aplicate pentru contra-
venþii minore mai existã ºi biletul de
intrare în sãlile de joc.

Nicãieri în lume impozitul nu se
aplicã la câºtigurile pe 24 ore ºi ni-
cãieri nu existã un bilet de intrare în
sãlile de joc.

Reporter: Cum comentaþi zvo-
nurile potrivit cãrora, prin cazinouri,
se spalã bani?

Dan Iliovici: Cred cã cei mai în
mãsurã sã rãspundã la aceastã între-
bare sunt cei direct implicaþi în ope-
rarea de cazinourilor. În cazul slotu-
rilor, unde sumele jucate ºi câºtigu-
rile sunt limitate de valoarea unui
spin al aparatului, care de multe ori
este chiar sub un BAN, riscul inci-
denþei spãlãrii banilor este extrem
de redus.

Reporter: Vã mulþumesc! n

CE ESTE ROMSLOT

În luna octombrie 2010, la
iniþiativa unor operatori
de sloturi din România, au

început demersurile de înfiin-
þare a Asociaþiei ROMSLOT -
Asociaþia Organizatorilor de
Sloturi.

Asociaþia ºi-a început în
mod oficial activitatea în pri-
mele zile ale anului 2011.

Asociaþia ROMSLOT s-a
nãscut în principal din nevo-
ia de a avea o structurã orga-
nizaþionalã care sã susþinã
interesele operatorilor de
sloturi din România în faþa
autoritãþilor statului, cât ºi
pentru a participa activ la
elaborarea ºi implementarea
cadrului legislativ ºi de re-
glementare specific acestei
activitãþi.

În luna noiembrie 2011
ROMSLOT a devenit mem-
bru oficial al Euromat – Euro-
pean Gaming and Amuse-
ment Federation, ce reuneºte
asociaþii profesionale similare
din 20 þãri ale continentului
european.

ROMSLOT promoveazã
un Cod de conduitã responsa-
bilã a celor care apeleazã la
aparatele de tip slot-machine
ºi un Cod de eticã a operato-
rilor care oferã asemenea ser-
vicii, pe baza integritãþii ºi
profesionalismului acestora.
Asociaþia doreºte sã susþinã
interesele membrilor sãi ºi
sã promoveze adoptarea de
soluþii legislative echitabile
ºi implementabile în dome-
niul sloturilor ºi jocurilor de
noroc. n

Pariurile, ºansã ºi blestem pentru sport
Pariurile sportive sunt un feno-

men de mare amploare, miliar-
de de euro fiind pariate anual

pe diverse competiþii sportive. Dacã
lucrurile s-ar desfãºura conform legi-
lor, pariurile ar reprezenta o ºansã
pentru sport, multe din firmele din
domeniu sponsorizând competiþii
importante ºi cluburi sportive.

Din pãcate, existã ºi o piaþã nea-
grã, partea nevãzutã a icebergului,

care învârte sume astronomice ºi
care, pe lângã faptul cã nu plãteºte
niciun fel de impozite, se ocupã ºi
de chestiuni oneroase, corupând
sportivi sau chiar echipe întregi.
Fotbalul autohton a intrat ºi el în
moriºca pariurilor ilegale, existând
mai multe semne de întrebare în
acest sens.

Ofiþerul de integritate al Federa-

þiei Române de Fotbal (FRF), Ioan
Hurdubaie, a declarat cã UEFA a
comunicat forului de la Bucureºti
cã existã suspiciuni în privinþa a
cinci meciuri din Liga a II-a din
România, în cazul altor 14 jocuri
suspectate rezultatul verificãrilor
fiind negativ. UEFA foloseºte un
sistem de detectare a fraudelor pen-
tru pariuri, care vizeazã toate
întâlnirile din primele douã divizii

ale asociaþiilor
membre, precum
ºi partidele din
competiþiile eu-
r o p e n e , î n-
sumând 29.000
de meciuri þinute
sub observaþie
anual.

Dacã sunt de-
tectate activitãþi
suspecte ale pa-
riorilor în cazul
unor meciur i ,
UEFA anchetea-
zã imediat situa-
þiile ivite. Ioan
Hurdubaie a pre-
cizat cã legislaþia
din România nu
prevede ca faptã
penalã trucarea
meciurilor: “Am
prezentat Comite-
tului Executiv al
FRF un plan de
mãsuri pe latura
p r e v e n t i v ã a
împiedicãrii în
rândul jucãtorilor
tineri de a partici-
pa la meciurile
aranjate. De ase-

menea, am întreprins mãsuri de
conºtientizare cãtre conducãtorii de
cluburi, arbitri ºi sindicatul fotba-
liºtilor profesioniºti. Am solicitat
DNA ºi Poliþiei române ajutorul în
cazurile suspecte de a fi aranjate
pentru pariuri. Totuºi, existã un mic
impediment pentru cã România nu
are incriminatã ca faptã penalã tru-
carea meciurilor. Este prevãzutã

doar o abatere în regulamentul dis-
ciplinar al FRF. Totuºi, pe linie
penalã, pedepsele pot ajunge între
cinci ºi 20 de ani, ele fiind încadrate
la alte fapte”.

O reþea criminalã bãnuitã cã a tru-
cat 380 de meciuri de fotbal, între
care ºi partide din Liga Campionilor
ºi din preliminariile Cupei Mondia-
le, a fost desfiinþatã, a anunþat, la
începutul lunii februarie, oficiul eu-
ropean de poliþie Europol. “Este clar
cã este vorba de cea mai mare an-
chetã din toate timpurile privind
presupuse meciuri trucate”, a decla-
rat directorul Europol, Rob Wain-
wright. Nu mai puþin de 425 de ar-
bitri, conducãtori de cluburi ºi jucã-
tori sunt bãnuiþi cã au participat la
meciuri trucate.

Cele mai multe meciuri trucate
s-au jucat în campionatele din Tur-
cia, Germania ºi Elveþia, a precizat
Europol, subliniind cã sunt vizate ºi
alte meciuri din alte campionate. De
altfel, imediat poliþia ungarã a anun-
þat cã 50 de persoane sunt suspectate
cã au trucat 33 de meciuri de fotbal
din campionatul intern. Investigaþia
din Ungaria a dus la confiscarea a
320.000 de euro dupã 12 percheziþii
ºi la arestarea a trei fotbaliºti ºi patru
arbitri. Uniunea Europeanã de Fot-
bal (UEFA) ºi Interpol colaboreazã
de mai mult timp pentru a distruge
reþelele transfrontaliere care se ocu-
pã cu trucarea meciurilor ºi pariurile
ilegale.

Nu doar fotbalul este afectat de
aceastã problemã. Mai mulþi hand-
baliºti ai echipei Montpellier sunt
bãnuiþi a fi implicaþi într-o presu-
pusã trucare a meciului cu Cesson
din 12 mai 2012 pentru a obþine
câºtiguri din pariuri. În decembrie
2012, Nikola Karabatici, o mare
vedetã a handbalului mondial, ºi
alþi ºase jucãtori implicaþi în cazul
meciului trucat al echipei Mont-
pellier în beneficiul pariurilor
sportive au fost suspendaþi ºase
meciuri de cãtre comisia de disci-
plinã a ligii naþionale de handbal
din Franþa. n

Cluburile, obligate sã le încheie contracte de muncã fotbaliºtilor
Cluburile de fotbal din România vor fi obligate sã înche-
ie cu jucãtorii contracte de muncã, în urma cãrora vor
plãti impozite cãtre statul român conform legislaþiei în
vigoare, a declarat prim vicepreºedintele Asociaþiei Fot-
baliºtilor Amatori ºi Nonamatori, Emilian Hulubei.
Acordul semnat de UEFA ºi de asociaþiile patronale ºi
sindicale la nivel european în ceea ce priveºte contrac-
tul cadru care va trebui implementat într-un an în fotba-
lul românesc a creat nemulþumiri în rândul conducãto-
rilor de cluburi, potrivit preºedintelui LPF, Dumitru Dra-
gomir.
Emilian Hulubei spune cã obligativitatea încheierii
contractelor de muncã ºi implicit achitarea taxelor pe
care le presupun aceste acte îi îngrijoreazã pe condu-
cãtorii grupãrilor din Liga I.
Acordul semnat la Bruxelles de UEFA, de Uniunea Li-
gilor Profesioniste de Fotbal Europene (EPFL), de Aso-
ciatia Cluburilor Europene (ECA) ºi de Federaþia Inter-
naþionalã a Fotbaliºtilor Profesioniºti - Divizia Europa
(FIFPRO - divizia Europa) stabileºte cerinþe minime
pentru contractele fotbaliºtilor profesioniºti din Euro-
pa. Potrivit acestora, se aplicã legislaþia naþionalã a
þãrii unde clubul este înregistrat legal, dacã nu se con-
vine explicit utilizarea unei alte legislaþii. Legislaþia na-
þionalã a muncii poate conþine prevederi obligatorii,
care nu pot fi modificate de jucãtor ºi de club ºi de
care trebuie sã se þinã cont.
Orice încetare prematurã a contractului trebuie sã fie
motivatã (justã cauza). În cazul unor perioade prelun-
gite datorate accidentãrii/bolii sau incapacitãþii perma-
nente a jucãtorului, clubul îi poate prezenta jucãtorului
o notificare/un preaviz rezonabil. Contractul defineºte
toate obligaþiile financiare ale clubului, cum ar fi sala-
riul (regulat, lunar, sãptãmânal, pe bazã de performan-
þã), alte beneficii financiare (bonusuri, recompense
pentru experienþã, apariþii internaþionale), alte benefi-
cii (care nu sunt financiare, cum ar fi maºinã, cazare ºi
masã), asigurare medicalã ºi de sãnãtate pentru acci-
dente ºi boalã (obligatorie prin lege) ºi platã salariului
pe perioada incapacitãþii (definirea va fi fãcutã prin in-
cluderea consecinþelor cu privire la salariile plãtite) ºi
costurile pentru fondul de pensii/asigurãri sociale (obli-
gatorii prin lege sau contract colectiv de muncã). De
asemnea clubul ºi jucãtorul convin cã plata taxelor sã
se facã conform legislaþiei naþionale.
Contractul mai reglementeazã ºi impactul financiar în
cazul schimbãrilor majore în veniturile clubului (de
exemplu promovarea/retrogradarea).
Noul tip de contract explicã politica de sãnãtate ºi si-
guranþã a clubului, care include asigurarea obligatorie
ce acoperã bolile, accidentãrile ºi examinarea medica-
lã/dentarã regulatã precum ºi tratamentul medi-
cal/dentar cu personal calificat, în timpul sarcinilor
care þin de executarea contractului.
Printre obligaþiile jucãtorului sunt prevãzute urmãtoa-
rele: sã nu prejudicieze reputaþia clubului sau fotbalu-

lui (de exemplu prin declaraþii în mass media), sã nu
practice jocuri de noroc sau alte activitãþi conexe cât
timp practicã fotbalul. Dacã jucãtorul încalcã oricare
din obligaþiile sale din contract, clubul îi poate impune
o serie de penalitãþi, în funcþie de gravitatea faptei,
conform regulamentelor disciplinare. Clubul îºi arogã
dreptul de a lua orice mãsuri împotriva jucãtorului de-
scoperit vinovat de practici de dopaj, þinând seama de

principiul managementului individual al cazurilor.
Clubul ºi jucãtorul trebuie sã respecte Contractul
Colectiv de Muncã, dacã este acceptat conform
legii de angajatori ºi angajaþi, iar clubul ºi jucãtorul
aprobã acest fapt prin semnãtura lor pe contract.
Acordul dintre Uniunea Asociaþiilor Europene de Fot-
bal (UEFA), Uniunea Ligilor Profesioniste de Fotbal Eu-
ropene (EPFL), Asociatia Cluburilor Europene (ECA) ºi
Federaþia Internaþionalã a Fotbaliºtilor Profesioniºti -
Divizia Europa (FIFPRO - divizia Europa) a fost semnat
la Bruxelles la sfârºitul anului trecut. n

Dan Iliovici

"În România
industria jocurilor
de noroc de tip slot
machine este solidã,
având multe investiþii
în economie ºi
ajutând la crearea a
peste 30.000 de
locuri de muncã".

Unul din cele mai mari câºtiguri din
istoria pariurilor din þara noastrã a fost
obþinut în decembrie 2010, de cãtre un
jucãtor din Alba Iulia, care a câºtigat nu
mai puþin de 500.000 de lei vechi pe un
bilet cu 21 de meciuri, pe care pariase 20
de lei. ªi pariurile online pot aduce
câºtiguri frumoase. Un bucureºtean de
59 de ani a câºtigat 25.000 euro mizând
un singur euro! El a pariat pe un bilet cu
4 scoruri exacte.
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Incertitudinea cadrului legislativ, principala
dificultate privind vânzãrile din gambling

(Interviu cu domnul Dragoº Buriu, Director General Newton Slots)

Reporter: Când a fost înfiinþatã
Newton Slots, ce produse ºi servicii
oferã ºi care este profilul clienþilor
dumneavoastrã? Ce cotã de piaþã
deþine Newton Slots în þara noastrã?

Dragoº Buriu: Newton Slots
este numele unui brand ce acoperã
serviciile câtorva firme din grupul
pe care îl controlez. Acesta a luat
fiinþã în urmã cu 5 ani ºi acoperã
servicii complete de gaming, de la
vânzare de echipamente pânã la
consultanþã în vederea licenþierii. O
cotã de piaþã este greu de stabilit,
însã, dacã luãm în calcul faptul cã în
2012 am vândut peste 2500 de jocuri
ºi cã în acelaºi an au fost licenþiate
aproape 20.000 de echipamente, pot
deduce cã am avut o cotã de piaþã de
12,5%.

Reporter: În ce plajã de preþuri
variazã echipamentele de joc pe
care le distribuiþi? Cum faceþi faþã
concurenþei?

Dragoº Buriu: Plaja de preþuri
variazã între 1000 euro ºi 6000 euro
per Slot Machine. Încercãm sã ofe-
rim echipamente pentru toate buge-
tele ºi tocmai aceasta este caracteris-
tica ce ne-a oferit un avantaj în faþa
concurenþei. Clienþii ºtiu cã pot veni
la Newton ºi cã vor gãsi o gamã largã
de produse ºi servicii, cu sloturi de
ultimã generaþie la preþuri accesibile.

Reporter: Care sunt principalele
obiective ºi direcþii de acþiune ale
Newton Slots?

Dragoº Buriu: Obiectivul nostru
anul acesta este sã ne extindem atât
portofoliul de produse, cât ºi pe cel
de clienþi. Departamentul de dezvol-
tare lucreazã deja la douã produse
noi pe care le vom introduce pe pia-
þã la mijlocul anului, unul dintre ele
fiind o perfecþionare a unui produs
pe care îl deþinem deja, iar cel de-al
doilea un produs este complet nou.
De asemenea, pe partea de vânzãri
slot machines, anul trecut am înche-

iat un parteneriat cu firma ISMS, li-
der la nivel mondial în vânzarea de
echipamente pre-owned. Astfel
ne-am consolidat poziþia pe piaþã ºi
am adus un plus de credibilitate pro-
duselor noastre.

Reporter: Cum v-a afectat criza
economicã ºi ce mãsuri aþi luat pen-
tru contracararea efectelor ei?

Dragoº Buriu: Criza economicã
în 2009 nu a venit singurã în acest
domeniu. În acelaºi an, guvernul a
mãrit taxele cu mai mult de 500%,
aºa cã operatorii au fost destul de
grav afectaþi. Gambling-ul este un
domeniu destul de închis, cei care
au supravieþuit au trebuit sã împartã
o bucatã mai micã din piaþã. În ceea
ce ne priveºte, continuând sã fim de
partea operatorilor, am încercat sã le
oferim echipamente cât mai compe-

titive cu care sã îºi creascã media
încasãrilor ºi sã ne rãmânã fideli.

Reporter: Care sunt principalele
dificultãþi pe care le întâmpinaþi pe
piaþa jocurilor de noroc din þara noastrã?

Dragoº Buriu: Principala dificul-
tate în partea de vânzãri a gam-
bling-ului este incertitudinea cadrului
legislativ. Periodic apar diferite zvo-
nuri privitoare la modificãri ale legii
jocurilor de noroc ºi la eventuala apa-
riþie a unor noi taxe. În momentul în
care operatorii aud astfel de zvonuri,
aceºtia intrã în defensivã ºi opresc in-
vestiþiile pânã când acele zvonuri sunt
infirmate. Aºadar cel mai mare aliat
pe care l-am putea avea ar fi un cadru
legislativ stabil, fãrã surprize. Numai
în acest mod am putea avea o direcþie
stabilã ºi un plan pe termen lung.

Reporter: Cum comentaþi relaþia

industriei de gambling cu autoritãþi-
le române?

Dragoº Buriu: Dupã cum ºtiþi,
recent, a avut loc o schimbare de gu-
vern. Încã nu suntem siguri cum va
fi relaþia cu noua conducere a comi-
siei de jocuri de noroc. Ne dorim ca,
indiferent de intenþiile dumnealor,
sã luãm parte la consultãri prin in-
termediul AOJPNR (Asociaþia
Organizatorilor ºi Producãtorilor de
Jocuri de Noroc din România) ºi sã
ni se ofere posibilitatea sã ne pre-
zentãm poziþia cu privire la modul în
care funcþioneazã domeniul jocuri-
lor de noroc în România.

Reporter: La cât estimaþi cã se
ridicã piaþa jocurilor de noroc în
România? Cum au evoluat cifrele în
ultimii ani, pe perioada crizei finan-
ciare?

Dragoº Buriu: Piaþa în România
este împãrþitã între operatorii multi-
naþionali ºi operatorii locali. În ceea
ce îi priveºte pe primii, nu pot face o
estimare obiectivã deoarece aceºtia
beneficiazã de preþuri preferenþiale.
Aº putea estima doar cã aceºtia de-
þin echipamente de aproximativ 100
milioane euro având o cotã de piaþã
de 30%. În ceea ce priveºte cea de-a
doua categorie, care deþine celelalte
70 de procente din piaþã, valoarea
estimatã ar fi undeva la 60 milioane
euro. Aici puteþi sesiza diferenþa de
echipare dintre operatorii corporate
ºi cei locali. În ceea ce priveºte ni-
velul încasãrilor ºi acestea se
estimeazã între 50
lei/slot/zi ºi 400
lei/slot/zi.

Reporter: Care
sunt tendinþele le-
gislative, legate de
industria gamblin-
gului? Ce ne puteþi
spune despre jocu-
rile de noroc online
în România?

Dragoº Buriu:

În acest moment se
discutã înlocuirea
i mp o z i t u l u i p e
câºtig cu o taxã
fixã care sã fie su-
portatã de operato-
ri. Din cauza unor
neclaritãþi în pri-
vinþa modului de
aplicare al acestui
impozit sunt jude-
þe în þarã unde ANAF a aplicat san-
cþiuni drastice, sancþiuni ce au dus
la desfiinþarea acelor societãþi, sta-
tul pierzând în acest mod niºte ope-
ratori licenþiati care aduceau veni-
turi la bugetul de stat. În ceea ce
priveºte domeniul online, din
cunoºtinþele mele, acesta este blo-
cat în acest moment din acelaºi mo-

tiv. Dacã jucãtorii români vor fi ur-
mãriþi pe site-urile licenþiate de Mi-
nisterul de Finanþe atunci aceºtia
vor migra cãtre site-uri de sub alte
jurisdicþii.

Reporter: Care sunt diferenþele
în ceea ce priveºte regimul fiscal în
România faþã de statele europe-
ne/SUA?

Dragoº Buriu: În statele europe-
ne legislaþia diferã. Dacã în þãri pre-
cum Ungaria jocurile au fost interzi-
se, în þãri precum Austria ºi Germa-
nia miza este limitatã. În ceea ce pri-
veºte legislaþia din Statele Unite,
ºtiu cã toate cazinourile sunt conec-
tate la un server central de unde co-

misia din Neva-
da urmãreºte to-
ate încasãri le
operatorilor.

R e p o r t e r :

Cum comentaþi
zvonurile potri-
vit cãrora, prin
caz inour i , se
spalã bani?

Dragoº Bu-

riu: Nimic nu
p o a t e f i m a i
f a l s . E s t e u n
domeniu atât de
strict ºi avem
parte de atât de
multe controale
din partea auto-
ritãþilor încât
astfel de mane-
vre financiare
sunt practic im-

posibile. Cu toþii ne imaginãm
acest domeniu ca fiind unul apar-
þinând mafioþilor ºi celor care au
altfel de obiective însã, vã pot
spune cu siguranþã cã acesta nu
este foarte diferit de orice dome-
niu de business în care antrepre-
norii sunt în cãutarea profitului.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Dragoº Buriu: “Criza economicã în 2009 nu a venit singurã în acest domeniu. În acelaºi an,
guvernul a mãrit taxele cu mai mult de 500%, aºa cã operatorii au fost destul de grav afectaþi”.

“În statele europene
legislaþia diferã. Dacã în
þãri precum Ungaria
jocurile au fost interzise, în
þãri precum Austria ºi
Germania miza este
limitatã. În ceea ce priveºte
legislaþia din Statele Unite,
ºtiu cã toate cazinourile
sunt conectate la un server
central de unde comisia din
Nevada urmãreºte toate
încasãrile operatorilor”.

EVOLUÞIA SECTOARELOR DE JOCURI DE NOROC
Tipul

activitãþii
Iun.
2009

Sept.
2010

Sept.
2011

Sept.
2012

CAZINOURI (sãli) 22 15 9 9

PARIURI SPORTIVE (operatori) 26 14 11 14

SÃLI DE BINGO 16 13 13 12

BINGO TV (operatori) - 2 1 -

SLOT-MACHINE:

Operatorideslot-machines 1.200 400 400 412

Numãrul de slot-machines 60.000 50.000 49.000 56.252

Taxe
400 euro/an
+10% GGR,

lunar

2.000
euro/an,

trimestrial

2.000
euro/an,

trimestrial

1.950
euro/an,

trimestrial
sursa: AOPJNR
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