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Sectorul nostru de gambling trebuie 
să ţină pasul cu progresele din UE

Legislaţia fi scală, cea din domeniul 
publicităţii şi reglementările privind 
combaterea spălării banilor sunt punc-
tele pe care industria de gambling 
trebuie să se concentreze în acest an, 
consideră Doru Gheorghiu, directorul 
executiv al Romanian Bookmakers.

Legat de fi scalitate, domnia sa ne-a 
spus că impunerile semnifi ca-
tive pe care ANAF le-a aplicat 
după controalele efectuate în 
anii trecuţi în piaţă au avut la 
bază premise greşite privitoa-
re la defi niţia venitului opera-
torului de jocuri de noroc şi 
nu au generat venituri supli-
mentare pentru buget, ci au 
provocat colapsul unor com-
panii, respectivele sume rămânând pe 
hârtie. În acest context, în continuare 
specialiştii din domeniu spun că este 
necesară defi nirea explicită a venitu-
lui operatorului de jocuri de noroc ca 
Gross Gamming Revenue (GGR), res-
pectiv încasări minus premii plătite, 
ca să nu mai avem situaţii confuzive, 
cum a fost cea din cadrul controalelor 
ANAF la operatorii de pariuri.

Printre alte necesităţi ale domeniului 
se numără nevoia de reglementări mai 

restrictive în zona promovării şi mar-
keting-ului, consideră Doru Gheor-
ghiu, care ne-a transmis: “Ca nivel al 
pieţei, ne situăm pe un nivel mediu, 
dacă ne raportăm la ţările care deţin o 
legislaţie specială privind jocurile de 
noroc şi nu au prevederi radicale în 
sens restrictiv, respectiv cu interdic-

ţii totale sau parţiale privind 
acest domeniu. Benefi ciem 
de un cadru legislativ special 
foarte coerent şi consider că 
aceasta este raportarea corectă 
în legătură cu domeniul aces-
ta, respectiv să îl legiferezi 
corect, să îl taxezi efi cient şi 
să îl controlezi, de asemenea, 
tot efi cient”.

Cadrul legal din domeniul 
gamblingului din ţara noastră este 
dat ca exemplu de bune practici la 
nivelul statelor UE, susţine Dan Ili-
ovici, preşedintele Ofi ciului Naţio-
nal pentru Jocuri de Noroc (ONJN). 
Domnia sa spune că această pia-
ţă este una concurenţială, stabilă, 
unde avem reglementări clare şi 
proceduri transparente.

La nivel european, tendinţele pie-
ţei de gambling sunt de orientare a 

operatorilor către mediul online şi 
de deschidere a pieţelor naţionale, 
este de părere Adrian Georgescu, 
CEO Novomatic.

Sectorul gamblingului autohton 
trebuie să ţină pasul cu progresele 
de la nivelul UE, iar acest lucru se 
va putea întâmpla doar prin investi-
ţii - în aparate noi, în software mai 
performant, în design mai atractiv, 
în angajaţi mai profesionişti, su-
bliniază Dan Ghiţă, preşedintele 
ROMBET.

Conform lui Adrian Georgescu, la 
noi, sectorul jocurilor de noroc, alături 
de alte activităţi recreative, a contri-
buit semnifi cativ la creşterea cifrei de 
afaceri în rândul serviciilor de piaţă 
prestate populaţiei, cu un procent cres-
cut, de 23,9% în 2017 faţă de 2016. 

În ceea ce priveşte piaţa neagră a 
gamblingului, aceasta se afl ă la cel 
mai redus nivel de la revoluţie şi până 
astăzi, este de părere Odeta Nestor, 
preşedintele Asociaţiei Organizato-
rilor de Jocuri de Noroc la Distanţă 
şi fost preşedinte al Ofi ciului Naţio-
nal pentru Jocuri de Noroc (ONJN). 
Domnia sa ne-a spus că, în dome-
niul jocurilor de noroc online, dacă 

în 2014 au fost identifi cate 4.000 de 
slot-machines care funcţionau ilegal, 
în acest an au fost identifi cate doar 200 
de sloturi la negru. 

Anul trecut, au fost emise autoriza-
ţii de exploatare a jocurilor de noroc 
tip slot-machine clasa A pentru 68.025 
posturi de joc, iar pentru jocurile de 
noroc tip slot-machine clasa B, au-
torizaţii de exploatare pentru 3.521 
posturi de joc. 

Odeta Nestor ne-a precizat că, anul 
trecut, doar taxele de licenţă şi auto-
rizaţiile au însumat aproximativ 300 
de milioane de euro în 2017.

Operatorii de cazinouri susţin că 
impozitele pe care le plătesc anual 
sunt foarte mari, un cazinou din ţara 
noastră achitând taxe la stat în va-
loare cuprinsă între 6 şi 7 milioane 
de euro pe an, conform lui Amiran 
Dzanashvili, CEO Grand Casino 
Marriott.

Din această cauză, dacă până acum 
aveam 19 cazinouri în Bucureşti, în 
prezent mai sunt doar patru - Grand 
Casino Marriott, cel de la Radisson 
(Platinum), cazinoul Palace de la Casa 
Vernescu şi cel din incinta Sheraton 
(Queen Casino). n
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În 2017, au fost aplicate 
1.012 contravenţii, amenzile 
# ind în valoare totală 
de 9.576.000 lei, potrivit 
președintelui ONJN.
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1,2 miliarde euro - valoarea de piaţă a sectorului 
jocurilor de noroc estimată pentru 2017
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milioane euro - taxele anuale plătite 
la stat de un cazinou de la noi

milioane euro - taxele de licenţă şi 
autorizaţiile plătite, în 2017, de industrie

milioane lei - prejudiciul statului în urma 
ilegalităţilor din domeniu

dintre jucătorii din cazinourile din 
ţara noastră sunt străini

n  SORIN 
CONSTANTINESCU, 
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“Numărul 
participanţilor la 
turneele noastre de 
poker a crescut de 
peste 20 de ori”
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DORU GHEORGHIU, ROMANIAN BOOKMAKERS:

“Vom susþine în 2018 câteva
modificãri legislative foarte importante

pentru industrie”
l Codul Fiscal, reclama ºi publicitatea la jocuri sau legislaþia privind combaterea spãlãrii banilor sunt, în opinia directorului

executiv al Romanian Bookmakers, Doru Gheorghiu, zonele pe care reprezentanþii industriei de profil trebuie sã se
concentreze în acest an

Reporter: Stimate domnule
Gheorghiu, cum a evoluat piaþa jo-
curilor de noroc în ultimul an?

Doru Gheorghiu: 2017 ne-a ofe-
rit o imagine completã asupra efec-
telor ultimelor modificãri ale legisla-
þiei speciale. Astfel, piaþa de jocuri
de noroc online a fost în plinã dez-
voltare, graþie reglementãrii sale la
finalul lui 2015. Aceasta ar fi cea
mai notabilã observaþie de fãcut ra-
portat la 2017.

De asemenea, avem acum peisajul
integral al efectelor acþiunilor de
control ale ANAF asupra companii-
lor de pariuri efectuate pe baza acelei
deja notorii interpretãri greºite asu-
pra venitului operatorului de jocuri
de noroc. Multe companii de pariuri
au dispãrut, dar, nota bene, marile
brand-uri ºi operaþiuni de profil au
rezistat acestui ºoc ºi au rãmas în pe-
isaj, cu mari pierderi însã. Ce trebuie
sã reþinem dupã cele întâmplate este
ceea ce Romanian Bookmakers a tot
semnalat începând cu 2015: inter-
pretãrile ANAF au provocat tocmai
statului un dezavantaj în termeni de
colectare! Impunerile astronomice,
emise pe premisele greºite privitoare
la definiþia venitului operatorului de
jocuri de noroc nu au generat ve-
nituri suplimentare pentru buget, ci
au provocat colapsul unor companii,
astfel cã sumele aºa-zis colectate au
rãmas pe hârtie. Acum aceste sume
nu vor mai putea fi recuperate nicio-
datã ºi s-au pierdut ºi colectãrile care
ar fi fost generate în cazul unei abor-
dãri sã îi spunem normale.

Reporter: Dacã tot vorbim de-
spre autoritatea fiscalã, credeþi cã le-
gislaþia fiscalã din prezent este feri-
cit formulatã din perspectiva opera-
torului de jocu-
ri de noroc?

Doru Ghe-

orghiu: Existã
câteva aspecte
care se cer a fi
analizate de cã-
tre izvoarele de
legislaþie ºi, în
principal, la ni-
velul Ministe-
rului Finanþelor
Publice. Astfel,
este necesarã în
continuare de-
finirea explicitã a venitului operato-
rului de jocuri de noroc ca Gross
Gamming Revenue (GGR), respec-
tiv, pe scurt, încasãri minus premii
plãtite. Asta, pentru a nu mai avea si-
tuaþii confuzive cum a fost cea din
cadrul controalelor ANAF la opera-
torii de pariuri. Chiar pariurile au
fost excluse din enunþul Articolului
18 al Codului Fiscal. A defini expli-
cit venitul operatorului de jocuri de
noroc reprezintã, ºi pe mai departe, o
preocupare a noastrã.

Apoi, tot în acest Articol 18 se re-
gãsesc în continuare cazinourile.
Statul trebuie sã înþeleagã cã, eli-
minând ºi cazinourile din acest arti-
col, îi câºtigã drept rezidenþi fiscali
pe operatorii de cazinou online, care
acum preferã sã aibã aceastã rezi-
denþã în Malta, Gibraltar sau alte sta-
te tocmai din cauza acestui articol de
Cod Fiscal.

În fine, trebuie modificat, în opi-
nia noastrã, ºi Articolul 132 privind
obligaþiile declarative, în sensul
exceptãrii jocurilor denorocde laaceste
obligaþii. Aceastã activitate presupu-
ne un numãr foarte mare de tranzac-
þii de o valoare relativ micã. Astfel,
aceste obligaþii declarative, respec-
tiv a prelua, a stoca ºi a comunica
ANAF datele fiecãrui venit înregi-
strat de clienþi reprezintã un efort
operaþional dificil de întreprins. Mai
important, acest efort este inutil pen-
tru ambele pãrþi, respectiv atât pen-
tru operator, cât ºi pentru autoritatea
fiscalã, din moment ce impozitul pe

veniturile din jocuri de noroc se reþi-
ne la sursã ºi este impozit final.

Romanian Bookmakers ºi alte or-
ganizaþii profesionale din domeniu
au propus ºi susþin câteva amenda-
mente privind cele de mai sus. Spe-
rãm sã putem oferi în curând veºti
bune industriei pe aceste aspecte.

Reporter: Cum caracterizaþi
acest sector? Ce lipsuri are domeniul
de gambling ºi ce soluþii existã, în
opinia dumneavoastrã, pentru rezol-
varea lor?

Doru Gheorghiu: Avem nevoie
de reglementãri mai restrictive în
zona promovãrii ºi marketing-ului.
Astfel, consider în continuare, dupã
cum aceasta este poziþia Romanian
Bookmakers de ceva timp, cã vizibi-
litatea domeniului este prea agresivã
în prezent, ceea ce se repercuteazã în
mod direct asupra sustenabilitãþii
acestei activitãþi.

Mãsura responsabilitãþii sociale o
dã nu doar a afirma permanent cã þi-o
doreºti ºi o susþii, ci ºi s-o probezi
concret. Cum vorbim despre o acti-
vitate adresatã exclusiv adulþilor ºi
cum ne dorim cu toþii o diminuare a
impactului privind adicþia de jocuri
de noroc, o mãsurã concretã ar fi
restrângerea metodelor ºi a canalelor
de promovare a jocurilor de noroc.
ONJN a emis recent Codul Etic de
Comunicare Responsabilã în Dome-
niul Jocurilor de Noroc. Un set de re-
guli coerent, dat fiind cã este vorba
de autoreglementare. Sunt sceptic
privind adoptarea sa benevolã de cã-
tre companii. Avem nevoie de emite-
re sau modificare de legislaþie pe
acest aspect. Cred cã aceasta este
zona în care putem vorbi de lipsuri
ce trebuie remediate cât mai curând.

Reporter: Cum ne situãm faþã de
celelalte þãri europene, în acest do-
meniu?

Doru Gheorghiu: Ca piaþã, ne si-
tuãm pe un nivel mediu, dacã ne ra-
portãm la þãrile care deþin o legislaþie
specialã privind jocurile de noroc ºi
nu au prevederi radicale în sens re-

strictiv, respec-
tiv cu interdic-
þii totale sau
parþiale privind
acest domeniu.

Beneficiem
de un cadru le-
gislativ special
foarte coerent
ºi consider cã
aceasta este ra-
portarea corec-
tã în legãturã
cu domeniul
acesta, respec-
tiv sã îl legife-

rezi corect, sã îl taxezi eficient ºi sã îl
controlezi, de asemenea, tot eficient.
Din perspectiva statului ºi a societã-
þii, orice extremã faþã de aceastã linie
de mijloc te va confrunta cu grave
efecte negative. A-l interzice sau re-
stricþiona þi-ar genera criminalitate ºi
o piaþã neagrã, iar a-l liberaliza exce-
siv l-ar scoate din zona de activitate
de divertisment ºi ar exacerba
fenomenul adictiv. Prin urmare,
România se situeazã bine pe piaþa de
gambling.

Reporter: Ce perspective are
aceastã piaþã, la noi?

Doru Gheorghiu: Faþã de nivelul
actual al pieþei nu se vor schimba foar-
te multe dacã vom pãstra actualul ca-
drul legislativ, cu ceva ajustãri nece-
sare.

Dacã piaþa de jocuri tradiþionale
este deja saturatã ºi înregistreazã o
creºtere lentã, dar nesemnificativã
în ultimii ani, este de aºteptat ca ºi
piaþa de online sã atingã un nivel
de, sã-i spunem, “anduranþã”.
Dupã mine, acest lucru se va
întâmpla la finalul lui 2019, pânã
când vor mai apãrea actori noi în
online, iar companiile de jocuri tra-
diþionale vor încheia pe deplin
efortul construcþiei de platforme în
mediul virtual. De acolo mai de-
parte este de aºteptat sã nu se mai
producã mari evoluþii. Dar, repet,
cu condiþia pãstrãrii unui cadrul le-
gislativ predictibil.

Reporter: Au avut loc exituri, in-

solvenþe, falimente sau noi investiþii
în domeniu?

Doru Gheorghiu: În domeniul
pariurilor tradiþionale nu ar fi nimic
notabil de semnalat pentru 2017, în
afara efectelor deja pe larg denunþate
cu fiecare ocazie de cãtre Romanian
Bookmakers ale controalelor
ANAF.

Reporter: Ce aºteptãri are Roma-
nian Bookmakers pentru perioada
care urmeazã, atât din punct de vede-
re legislativ, cât ºi al eradicãrii eva-
ziunii fiscale, al investiþiilor noi din
piaþã ºi al numãrului de jucãtori?

Doru Gheorghiu: Cred cã am
rãspuns mai devreme: piaþa este sa-
turatã, deci volumul afacerilor sau
numãrul de clienþi nu cred cã vor
evolua în sens pozitiv sau negativ
în mod semnificativ în acest an,
miºcãrile care pot apãrea putând fi
mai curând de genul fuzionãrii sau
achiziþiei unor organizatori. Pri-
vind evaziunea fiscalã, ea este efi-
cient combãtutã prin efectele ac-
tualei legislaþii. Chiar mai mult,
combaterea evaziunii se va obþine
prin adoptarea de cãtre ONJN a se-
tului de condiþii tehnice privind in-
terconectarea slot-machines. Spe-
rãm sã se producã în curând ºi acest
demers.

Reporter: La cât se ridicã, acum,
piaþa neagrã ºi ce estimãri aveþi pen-
tru anii urmãtori, în segmentul pariu-
rilor?

Doru Gheorghiu: Conceptul de
piaþã neagrã este, actualmente, o
fantezie, dacã vorbim de pariuri
sportive. Centra-
lizarea informati-
cã a operaþiunilor
de pariuri la nive-
lul ONJN asigurã
pentru autorita-
tea de stat pe do-
meniu posibilita-
tea de a verifica
în timp real orice
tranzacþie fãcutã
în orice agenþie,
astfel cã, pentru
pariurile tradiþio-
nale este greu
spre imposibil sã
poþi orchestra o
operaþiune subte-
ranã, în prezent,
în România.

Reporter: La
ce valoare se ridi-
cã piaþa pariurilor?

Doru Gheorghiu: Dacã vorbim
doar de pariurile tradiþionale, cifra
valorii de piaþã, privitã ca GGR, se
situeazã undeva în jurul a 150 mi-
lioane de euro. Piaþa de paruri onli-
ne este încã o necunoscutã ca valoa-
re de piaþã. Pe acest început de an
documentãm un studiu de impact

economic al industriei de jocuri de
noroc, alãturi de alte organizaþii
profesionale din domeniu. Vom
avea rezultate cu o mai mare acura-
teþe despre dimensiunile pieþei în
primul semestru al acestui an.

Reporter: În mai va intra în vigoa-
re Regulamentul privind protecþia
datelor personale. Cum va afecta
acesta firmele din domeniu? Consi-
deraþi cã este oportunã aplicarea lui
în gambling? Sunt firmele din do-
meniu pregãtite sã facã faþã unei
asemenea provocãri? Cum caracte-
rizaþi GDPR?

Doru Gheorghiu: Va genera
multe migrene managerilor sau ad-
ministratorilor de afaceri, pentru cã
reglementãrile aduse de GDPR sunt
foarte drastice, dupã cum foarte se-
vere sunt ºi consecinþele neconfor-
mãrii. Foarte puþine companii din
domeniu se pot lãuda în acest mo-
ment cã sunt în regulã din punctul
de vedere al acestui regulament im-
pus la nivelul Uniunii Europene sau
mãcar aproape de aceste standarde.
Va presupune un efort operaþional
de efectuat contra-cronometru ºi
susþinut de investiþii în logisticã
specificã ºi resursã umanã.

Reporter: Ce programe de inte-
res public dedicate prevenirii ºi
combaterii dependenþei de jocuri de
noroc se aflã în derulare? Ce face
entitatea pe care o reprezentaþi în
acest sens?

Doru Gheorghiu: Este deja re-
cunoscut în spaþiu public cã Aso-
ciaþia Joc Responsabil ºi progra-

mul cu acelaºi nume reprezintã
cel mai consistent demers pe ace-
astã zonã. Venim în 2018 cu câte-
va proiecte deosebit de interesante
sub emblema “Joc Responsabil”,
cum este, de pildã, campania
“Antrenat de Majorat”, adresatã
tinerilor care se apropie de vârsta
de la care vor avea acces la moda-

litãþile de divertisment adresate
adulþilor.

Apoi, intenþionãm sã extindem
instrumentele de asistenþã oferite
jucãtorilor cu probleme. Mã refer
la o extindere a numãrului de cabi-
nete, a numãrului de ºedinþe sau
dezvoltarea de instrumente cu
care sã ne adresãm adicþ iei
dobândite prin accesarea jocurilor
de noroc online. Studiem, alãturi
de organizaþiile profesionale par-
tenere, toate aceste direcþii de evo-
luþie a programului.

Reporter: Un proiect de modifi-
care a Legii combaterii spãlãrii bani-
lor se aflã pe circuitul de aprobare.
Cum caracterizaþi acest proiect ºi
cum va influenþa el piaþa de gam-
bling?

Doru Gheorghiu: Este unul din-
tre subiectele de actualitate pentru
domeniul jocurilor de noroc ºi nu
numai, din cauza faptului cã obliga-
þiile de raportare care se doresc a fi
impuse operatorilor de jocuri de no-
roc devin mult mai severe. Roma-
nian Bookmakers a semnalat condu-
cerii Oficiului Naþional de Prevenire
ºi Combatere a Spãlãrii Banilor cã
transpunerea Directivei UE 849/
2015 în legislaþia naþionalã trebuie
întreprinsã printr-o abordare bazatã
pe risc. Chiar Directiva încurajeazã
asta. Astfel, trebuie ca fiecare dome-
niu sã fie evaluat prin prisma riscului
de spãlare de bani ºi adus sub noile
norme doar dacã se impune în mod
real. Existã mari diferenþe privind
acest grad de risc între diversele
tipuri de jocuri. Astfel, în opinia
noastrã, argumentatã deja cãtre
ONPCSB, pariurile, fie ele online
sau tradiþionale, prezintã cel mai
scãzut risc, astfel cã ar fi just sã facã
subiectul exceptãrii totale sau parþia-
le de sub prevederile noii legislaþii.
Din pãcate însã, intenþia ONPCSB
este aceea de a prelua în legislaþia
naþionalã Directiva 849/2015 inte-
gral în forma emisã ºi abia apoi sã
dea curs, eventual, unor iniþiative de
modificare bazate pe evaluãri de
risc. Cu alte cuvinte, strângem cât
putem ºurubul, ca apoi, poate sã îl
slãbim din nou, în loc sã îl strângem
de la început exact cât trebuie! Vom
mai avea însã consultãri cu
ONPCSB ºi sper sã gãsim împreunã
abordarea potrivitã în timpul scurt
rãmas pânã la transpunerea efectivã
a Directivei 949.

Reporter: Care este profilul jucã-
torului român, comparativ cu cel eu-
ropean?

Doru Gheorghiu: Din perspecti-
va pariurilor, alegerile românilor
sunt oglinda preferinþelor în materie
de sporturi. Astfel, fotbalul este, evi-
dent, cel mai “gustat”. Apoi, românii
joacã mult tenis, iar ºi mai jos pe listã
regãsim handbalul, baschetul ºi alte
sporturi.

Reporter: Pe ce pariazã oamenii,
care este suma medie pariatã ºi care

sunt câºtigurile medii?
Doru Gheorghiu:

Media mizei per bilet ar
fi mai micã de 2 euro. În
ce priveºte premiile plã-
tite, la pariuri câºtigurile
sunt frecvente ºi mici.
99 % din biletele decla-
rate câºtigãtoare presu-
pun premii situate sub
1000 lei.

Reporter: Care este
viitorul în acest dome-
niu?

Doru Gheorghiu:
Dacã legislaþia rãmâne
una predictibilã ºi asigu-
rã echilibrul din prezent,
piaþa va rãmâne la ace-
iaºi parametri dupã ce
zona de online va atinge
saturaþia care se mani-

festã acum în sectoarele de jocuri de
noroc tradiþionale. Astfel, nu trebuie
sã ne aºteptãm la dezvoltãri semnifi-
cative în urmãtorii ani. Repet, însã,
nevoia ca actele normative incidente
domeniului sã nu mai sufere modi-
ficãri drastice, ci doar normale
ajustãri.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Romanian Bookmakers – Patronatul

Organizatorilor de Pariuri din România

este organizaþia profesionalã reprezen-

tativã pentru sectorul pariurilor în cotã

fixã. Din aceastã posturã, Romanian

Bookmakers se regãseºte implicatã cu

un rol central în cele mai ardente su-

biecte ale industriei de gambling autoh-

tone.

"Dacã piaþa de jocuri
tradiþionale este deja
saturatã ºi înregistreazã
o creºtere lentã, dar
nesemnificativã în
ultimii ani, este de
aºteptat ca ºi piaþa de
online sã atingã un nivel
de, sã-i spunem,
«anduranþã»".

"Din perspectiva

pariurilor, alegerile

românilor sunt

oglinda preferinþelor

în materie de sporturi.

Astfel, fotbalul este,

evident, cel mai

«gustat». Apoi,

românii joacã mult

tenis, iar ºi mai jos pe

listã regãsim

handbalul, baschetul

ºi alte sporturi".

Denumire

Taxe plãtite
de operatorii
de jocuri de
noroc (lei):

Taxe pentru
organizarea si
exploatarea
jocurilor de noroc,
datorate pâna la
01.01.2014

1.067.116

Taxe pentru
jocurile de noroc
platite in contul
unic

47.148

Regularizari
periodice ale taxei
anuale de
autorizare a
jocurilor de noroc

231.806.263

Sume incasate de
organizatorii de
jocuri de noroc din
taxa de acces

20.691.120

Taxa pentru
obtinerea licentei
de organizare a
jocurilor de noroc

46.726.184

Taxa anuala
pentru obtinerea
autorizatiei de
exploatare a
jocurilor de noroc

833.664.206

Taxa speciala
pentru videoloterie 29.416.902

Taxa de viciu
pentru jocurile de
noroc
caracteristice
slotmachine

127.611.641

Taxa de timbru
social asupra
jocurilor de noroc

11.843

ANAF:Statul,
prejudiciat cu peste
60 milioane lei, în
urma ilegalitãþilor din
gambling

l ANAF a întocmit
ºase acte de sesizare a
organelor de urmãrire
penalã l Din taxele
încasate din domeniul
jocurilor de noroc, s-au
colectat 1,3 miliarde
lei, anul trecut

Inspectorii Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF) au
efectuat, anul trecut, 218 controale
fiscale la contribuabilii care au ca ac-
tivitate principalã “Activitãþi de jo-
curi de noroc" ºi au stabilit sume su-
plimentare în valoare totalã de
83.385.870 lei, identificând abateri
de la legislaþia financiar-contabilã,
dupã cum ne-au spus reprezentanþii
ANAF. Aceºtia ne-au precizat cã,
pentru sancþionarea acestora, au fost
dispuse sancþiuni în valoare totalã de
848.585 lei ºi confiscãri totale de
37.732 lei. De asemenea, au fost
identificate prejudicii totale de
60.765.450 lei cauzate bugetului de
stat, fiind întocmite ºase acte de
sesizare a organelor de urmãrire
penalã.

Sursele citate ne-au precizat:
“Impozitarea companiilor care orga-
nizeazã jocuri online, precum ºi a ce-
lor care organizeazã jocuri tradiþio-
nale intrã sub incidenþa prevederilor
Tiltului II «Impozitul pe profit» sau
Titlului III «Impozitul pe veniturile
microintreprinderilor» din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterio-
are, în funcþie de nivelul veniturilor
realizate. Societãþile comerciale care
activeazã pe piaþa jocurilor de noroc
intrã sub incidenþa prevederilor Le-
gii nr. 158/2008 privind publicitatea
înºelãtoare ºi publicitatea compara-
tivã republicatã. Pânã în prezent, în
cazul societãþilor care activeazã în
acest domeniu, nu au fost constatate
ºi sancþionate fapte care ar putea
constitui contravenþii, conform
prevederilor legii menþionate ante-
rior”. La nivelul ANAF, a fost supus
analizei proiectul de Lege pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
102/2005 privind înfiinþarea, orga-
nizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Supraveghere a Prelu-
crãrii Datelor cu Caracter Personal,
precum ºi pentru abrogarea Legii
nr.677/2001 pentru protecþia persoa-
nelor cu privire la prelucrarea date-
lor cu caracter personal ºi libera cir-
culaþie a acestor date, ne-au informat
reprezentanþii Agenþiei. În acest
sens, în cadrul ANAF a fost
constituit un un grup de lucru.

Anul trecut, din taxele încasate
din domeniul jocurilor de noroc a
fost colectatã la buget o sumã de
aproape 1,3 miliarde lei, conform ta-
belului ataºat. n
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“Cadrul nostru legal - dat ca exemplu
de bune practici în statele UE”

(Interviu cu Dan Iliovici, preºedintele ONJN)

Reporter: Cum caracterizaþi ac-
tivitatea din piaþa jocurilor de no-
roc?

Dan Iliovici: Cadrul legal din do-
meniul jocurilor de noroc din þara
noastrã este dat ca exemplu de bune
practici la nivelul statelor UE, aºa
cum am observat la toate conferin-
þele ºi expoziþiile internaþionale la
care am participat. La fel ºi modul
de organizare ºi funcþionare al auto-
ritãþii responsabile cu gestionarea
acestui domeniu special – Oficiul
Naþional pentru Jocuri de Noroc
(ONJN).

Probabil strâns legat de cele men-
þionate mai sus, este ºi “rãspunsul”
pieþei de gambling, evoluþia din ul-
timii ani - o dezvoltare organicã, pe
o piaþã concurenþialã, stabilã, unde
avem reglementãri clare ºi proceduri
transparente. Sunt aspecte apreciate
de orice investitor, indiferent de in-
dustrie. Este o piaþã cu operatori
din ce în ce mai responsabili în
ceea ce priveºte protecþia minori-
lor, a persoanelor cu risc în dezvol-
tarea unor probleme de joc. Mai
sunt multe de fãcut pentru a preve-
ni ºi diminua efectele negative ale
practicãrii excesive a jocurilor de
noroc, dar considerãm cã suntem
pe calea cea bunã.

Reporter: Câte firme de jocuri
online sunt licenþiate ºi câte esti-
maþi cã vor obþine licenþã în urmã-
toarea perioadã?

Dan Iliovici: La finele anului
trecut exista un numãr de 21 de
operatori economi-
ci licenþiaþi pentru
jocuri la distanþã.
Analizând evolu-
þia pieþei în ultimii
trei ani, apreciem
cã va cont inua
dezvoltarea orga-
nicã a industriei,
inclusiv pe zona
sectorului online,
fãrã sã putem însã
estima câte com-
panii vor aplica pentru o licenþã.
Aceasta þine ºi de dezvoltarea teh-
nologicã, de dinamica generalã a
domeniului gamblingului la nivel
mondial.

Reporter: Câte licenþe aþi acor-
dat pentru societãþile de servicii co-
nexe ºi în ce constau aceste servi-
cii?

Dan Iliovici: Pe site-ul Oficiului
avem liste cu toþi operatorii licen-
þiaþi clasa I, operatorii de jocuri de
noroc, precum ºi cu cei licenþiaþi
clasa a II-a. În aceastã categorie in-
trã producãtorii de mijloace de joc,
importatorii ºi distribuitorii de ase-
menea mijloace, procesatorii de
plãþi, firmele de certificare ºi veri-
ficare a mijloacelor de joc, afiliaþii.
În acest moment, sunt acordate 306
de licenþe clasa a II-a.

Situaþia este dinamicã - sunt
unele firme care renunþã la activi-

tate, altele noi care obþin licenþã.
În acest moment, sunt ºase socie-
tãþi comerciale licenþiate ca certi-
ficatori.

Reporter: Care este modul de
impozitare a companiilor de jocu-
ri online? Dar a celor care organi-
zeazã jocuri tradiþionale? Consi-
deraþi cã mai este nevoie de regle-
mentãri pe acest segment?

Dan Iliovici: Revin la primul rã-
spuns - cadrul legal. Inclusiv siste-
mul de impozitare din domeniul
gamblingului din þara noastrã este
unul echilibrat, transparent, uºor
de înþeles ºi de aplicat. Suntem un
exemplu printre þãrile Europene.
ªi, cum spuneam anterior, investi-
torii, mediul de afaceri apreciazã
stabilitatea ºi predictibilitatea
unei pieþe. Dat fiind faptul cã a tre-
cut relativ puþin timp de la intrarea
în vigoare a noilor reglementãri
din domeniu (2015/2016), nu con-
siderãm oportunã sau necesarã
aducerea de noi modificãri cadru-
lui legal existent.

Reporter: Ce lipsuri are dome-
niul jocurilor de noroc ºi ce soluþii
existã, în opinia dumneavoastrã,
pentru rezolvarea lor?

Dan Iliovici: Cred cã putem spu-
ne cã cea mai mare ”nerealizare”
este faptul cã încã nu s-a înfiinþat
fundaþia ºi fondul pentru jocuri de
noroc responsabile social. Am lu-
crat intens în ultima perioadã la
acest lucru, iar întârzierea este datã,
în principal, de problemele legale
pe care le ridicã modul de înfiinþare
ºi funcþionare al acestor instituþii.
Suntem în curs de definitivare a ca-
drului normativ ºi sperãm ca în cel
mai scurt timp fundaþia ºi fondul sã
fie gata.

Reporter: Ce programe de inte-
res public dedicate prevenirii ºi

combaterii dependenþei de jocuri
de noroc se aflã în derulare? Ce
face ONJN în acest sens?

Dan Iliovici: În prezent sunt
mai multe programe de tip joc
responsabil derulate de câteva
asociaþii ale industriei de gam-
bling, unele având o activitate re-
marcabilã, cu nimic mai prejos
decât proiecte similare din þãri cu
tradiþie din Europa. Pe de altã par-
te, suntem siguri cã toate aceste
proiecte/programe de educare,
prevenþie ºi îndrumare a jucãtori-
lor cu probleme vor dobândi o am-
ploare mult mai mare dupã înfiin-
þarea fondului ºi fundaþiei de inte-
res public dedicate unui joc re-
sponsabil social.

Oficiul a transmis membrilor
Consiliului Consultativ de pe
lângã ONJN un draft de Act consti-
tutiv ºi de Statut ale fundaþiei ºi,
în paralel, lucrãm la înfiinþarea

instituþiei fondului. Sperãm ca
în scurt timp sã venim cu veºti
bune ºi sã avem primele proiec-
te.

Tot din aria preocupãrilor Oficiu-
lui privind jocul responsabil este ºi
atenþia acordatã publicitãþii, a acþiu-
nilor promoþionale, aºa cum am
menþionat anterior.

Reporter: La cât se ridicã,
acum, piaþa neagrã din domeniu ºi
ce estimãri aveþi pentru anii urmã-
tori?

Dan Iliovici: Piaþa neagrã a cu-
noscut o diminuare semnificativã
în urma adoptãrii noului cadrul le-
gal. De la zero operatori de jocuri
online licenþiaþi înainte de 2015,
am ajuns la peste 20, astãzi. De
asemenea, s-a diminuat foarte
mult numãrul aparatelor slot-ma-
chine operate la negru. Aici am

beneficiat ºi de o colaborare foarte
bunã cu operatorii care funcþionea-
zã legal ºi care ne-au semnalat lo-
caþii unde existau indicii cã sunt
exploatate aparate neautorizate.

Pentru cei corecþi, aceasta este o
formã de concurenþã neloialã - ei
plãtesc taxe, impozite, iar cel ce
opereazã la negru nu plãteºte ni-
mic.

Inclusiv jucãtorii au înþeles nu
numai cã este ilegalã participarea
la jocuri pe site-urile neautorizate,
dar cã ei înºiºi sunt protejaþi doar
dacã joacã pe site-uri legale. Ce
garan þ i e poa te
avea un jucãtor cã
îºi va putea recu-
pera banii de pe un
site înregistrat/li-
cenþiat într-o þarã
exoticã?!

Reporter: Ce
rezultate a obþi-
nut ONJN, anul
trecut, în vederea
eradicarii evaziunii fiscale?

Dan Iliovici: Oficiul a de-
sfãºurat anul trecut un numãr de
13.093 acþiuni de control, la nivel
naþional. Obiectivele noastre sunt
cele din domeniul jocurilor de no-
roc, legalitatea activitãþilor ºi so-
licitãrile jucãtorilor privind pre-
supuse abuzuri ale operatorilor.

În cursul controalelor, orice in-
fracþiune gãsitã, inclusiv cele de
naturã fiscalã, sunt sesizate par-
chetelor ºi instituþiilor abilitate.

Reporter: Câte amenzi au fost
date ºi care este valoarea totalã a
acestora?

Dan Iliovici: În anul 2017, au
fost aplicate 1.012 contravenþii,
amenzile fiind în valoare totalã
de 9.576.000 lei.

Reporter: Câte aparate de tip
slot machine activeazã, legal, în
piaþã ºi câte echipamente esti-
maþi cã funcþioneazã ilegal,
comparativ cu începutul anului

trecut?
Dan Iliovici: În 2017 au fost

emise autorizaþii de exploatare a
jocurilor de noroc tip slot-machi-
ne clasa A pentru 68.025 posturi
de joc, iar pentru jocurile de no-
roc tip slot-machine clasa B, au-
torizaþii de exploatare pentru
3.521 posturi de joc.

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre reglementãrile din zona
publicitãþii în gambling ºi despre
modul în care este/nu este re-
spectatã legislaþia în domeniu?

Dan Iliovici: Publicitatea în
domeniul jocurilor de noroc este
reglementatã în legislaþia speci-
ficã, însã sunt unele aspecte im-
portante care necesitã o mai bunã
explicitare. Ne referim la princi-
piile prevãzute de OUG 77/2009
cu privire la modalitãþile în care
se desfãºoarã reclama ºi publici-
tatea în acest domeniu ºi în spe-
cial la protecþia minorilor ºi pre-
venirea accesului acestora la jo-
curile de noroc.

În perioada imediat urmãtoa-
re, Oficiul va definitiva ºi va su-
pune dezbaterii publice un Cod
etic de comunicare comercialã
responsabilã privind jocurile de
noroc. Sunt mãsuri care, odatã
adoptate ºi puse în aplicare de
cãtre operatorii de jocuri de no-
roc, vor duce la o abordare mult
mai responsabilã a modului în
care se face publicitate în acest
domeniu.

Reporter: În 25 mai va intra în
vigoare Regulamentul privind
protecþia datelor personale. Sunt
firmele din domeniu pregãtite sã
facã faþã unei asemenea provo-
cãri?

Dan Iliovici: Firmele licenþia-
te la ONJN sunt operatori de date
cu caracter personal, deoarece

sunt obligate sã
identifice ºi sã le-
gitimeze jucãto-
rii, pentru preve-
n i rea accesulu i
minorilor la jocu-
r i l e d e n o r o c .
Aºadar, la intrarea
în vigoare a noii
legislaþii, toate en-
titãþile înregistra-

te ca operator de date de caracter
personal va trebui sã aplice aceste
mãsuri.

Reporter: Un proiect de mo-
dificare a Legii combaterii spã-
lãrii banilor se aflã pe circuitul
de aprobare. Cum caracterizaþi
aceastã iniþiativã legislativã?

Dan Iliovici: Pe site-ul Oficiu-
lui Naþional pentru Combaterea
Spãlãrii Banilor se aflã în dezba-
tere publicã un proiect de lege
pentru prevenirea ºi combaterea
spãlãrii banilor ºi finanþãrii tero-
rismului, precum ºi pentru modi-
ficarea ºi completarea unor acte
normative, urmând ca, în urma
analizãrii acestuia ºi a consultãrii
organizatorilor de jocuri de noroc,
Oficiul sã transmitã eventuale pro-
puneri pe marginea proiectului.

Reporter:Cum caracterizaþi
piaþa pariurilor sportive?

Dan Iliovici: Dupã modificãrile
legislative din perioada 2015-2016,
activitatea de pariuri tradiþionale
(landbase) a cunoscut o dezvoltare
ascendentã. Principalul motiv a fost
prevederea conform cãreia apara-
tele de joc tip slot-machine nu mai
pot fi amplasate în locaþii de genul
baruri/restaurante, ci doar în spaþii
dedicate jocurilor de noroc, de ge-
nul sãlilor de pariuri (maxim 5 apa-
rate) sau în sãli dedicate pentru slo-
turi. Prin aceastã mãsurã s-a avut în
vedere o mai bunã protecþie a mi-
norilor, cãrora nu li se mai permite
accesul în niciun fel de astfel de
spaþiu de joc.

Reporter: Au circulat informa-
þii potrivit cãrora ONJN ar urma sã
treacã din nou la MFP. Nu ar fi pri-
mul transfer al ONJN de la un mi-
nister la altul…

Care este stadiul actual al acestui
transfer ºi de ce este nevoie ca
ONJN sã tot fie transferat de la un
minister la altul?

Dan Iliovici: Dupã cum a infor-
mat ºi ziarul dumneavoastrã, a
existat o propunere privind trece-
rea Oficiului la Ministerul Finanþe-
lor Publice, dar aceasta a fost retra-
sã ulterior.

Reporter: Vã mulþumesc!n

Cadrul legal din domeniul gamblingului

din þara noastrã este dat ca exemplu de

bune practici la nivelul statelor UE, susþi-

ne Dan Iliovici, preºedintele Oficiului

Naþional pentru Jocuri de Noroc

(ONJN). Aceastã piaþã este una concu-

renþialã, stabilã, unde avem reglemen-

tãri clare ºi proceduri transparente, a

completat domnia sa, într-un interviu.

"În anul 2017, au
fost aplicate 1.012
contravenþii,
amenzile fiind în
valoare totalã de
9.576.000 lei".

Codul etic de
comunicare
responsabilã în
domeniul jocurilor
de noroc

ONJN a elaborat Codul etic al co-
municãrii responsabile în domeniul
jocurilor de noroc (Ethical code on
Responsible Communication in
Gambling English version Feb
2018). Acest set de reguli se consti-
tuie ca un ansamblu de norme de
autoreglementare în ceea ce pri-
veºte comunicarea comercialã în
domeniul gamblingului, în baza
cãruia organizatorii de jocuri de
noroc urmeazã sã îºi adapteze
practicile, astfel încât sã se asigure
cã acestea sunt în concordanþã cu
criteriile stabilite în prezentele
norme de conduitã.

În cadrul ºedinþei Consiliului
Consultat iv, din data de
22.02.2018, au avut loc consultãri
cu privire la recenta publicare a Co-
dului etic de comunicare responsa-
bilã în domeniul jocurilor de noroc.
Urmare a discuþiilor din cadrul
Consiliului, s-a constatat necesita-
tea clarificãrii unor aspecte, asupra
cãrora ONJN considerã cã este
oportun sã îºi exprime poziþia.

1. Publicarea Codului etic pe
site-ul ONJN are scop consultativ,
prin urmare, are menirea sã ofere
posibilitatea ca toate pãrþile impli-
cate în domeniul jocurilor de no-
roc, jucãtorii, precum ºi toþi cei vi-
zaþi spre a fi protejaþi, sã ia la
cunoºtinþã despre preocuparea
Oficiului cu privire la comunicarea
responsabilã în acest domeniu ºi sã
exprime un punct de vedere.

2. Codul etic se doreºte a fi un set
de reguli de autoreglare, privitor la
comunicarea comercialã, în sensul
adaptãrii acesteia la necesitatea
asigurãrii unei protecþii corespun-
zãtoare împotriva efectelor nocive
pe care le poate antrena practicarea
excesivã a jocurilor de noroc.

3. ONJN propune varianta asu-
mãrii Codului etic de cãtre organi-
zatorii de jocuri de noroc, având în
vedere cã actorii importanþi din toa-
te sectoarele vieþii sociale, cu deo-
sebire din sectoarele vieþii econo-
mice, ºi-au structurat strategiile de
dezvoltare cu luarea în considerare
a componentei etice a dezvoltãrii
durabile, factor ce a condus la o
îmbunatãþire a rezultatelor econo-
mice ale acestora.

4. Este necesar ca ONJN sã aibã
cunoºtinþã despre mãsura în care
aceste reguli sunt însuºite de cei
cãrora le sunt adresate ºi despre
modul în care, odatã asumate, sunt
respectate, întrucât, în acest fel, va
avea imaginea impactului asupra
domeniului ºi confirmarea faptului
cã dezideratul jocului responsabil
poate fi realizat fãrã folosirea unei
formule coercitive.

Respectarea de cãtre fiecare
operator de jocuri de noroc a prin-
cipiilor enunþate mai jos reprezintã
angajamentul voluntar al compa-
niilor de profil în probarea unei re-
ale responsabilitãþi sociale.

Oficiul Naþional pentru Jocuri
de Noroc susþine ºi promoveazã
aceste principii, elaborate de echi-
pa «Joc Responsabil», cel mai im-
portant program din România de
prevenþie ºi tratare a manifestãrilor
adictive în practicarea de jocuri de
noroc.

Principiile de responsabilitate
socialã ale industriei de jocuri de
noroc din România:

1. Promoveazã-þi afacerea ca
mijloc de distracþie, nu ca pe o mo-
dalitate de a câºtiga bani.

2. Alocã resursã umanã care sã
aibã drept principalã sarcinã deru-
larea de acþiuni de responsabillita-
te socialã ºi protecþie a clientului.
Asigurã ºi un buget pentru asta!

3. Instruieºte-þi permanent anga-
jaþii referitor la cele mai recente
practici în legãturã cu Jocul Respon-
sabil.

4. Oferã cu limite bãuturi sau
servicii care ar putea încuraja jocul
excesiv.

5. Informeazã-þi permanent ºi cu
onestitate clienþii despre pericolele
problemelor de joc ºi cum se tratea-
zã acestea.

6. Asigurã-te cã identifici la timp
jucãtorii cu probleme.

7. Acþioneazã imediat când ai
identificat un jucãtor cu probleme.

8. Coopereazã cu familia în ca-
zul jucãtorilor cu probleme.

9. Asigurã-te cã în sala de joc ac-
cesul minorilor este strict interzis!

10. Cautã permanent parteneria-
tul cu autoritãþile ºi participarea
benevolã la acþiunile care vizeazã
responsabilitatea socialã.

ONJN

"În 2017 au fost emise autorizaþii de
exploatare a jocurilor de noroc tip
slot-machine clasa A pentru 68.025
posturi de joc, iar pentru jocurile de
noroc tip slot-machine clasa B,
autorizaþii de exploatare pentru
3.521 posturi de joc".

Încasãrile la buget, în 2017, din taxele
speciale aferente jocurilor de noroc

TOTAL TAXÃ LICENÞÃ
organizatori jocuri de noroc 39.035.356 lei

TOTAL TAXÃ LICENÞÃ
clasa a II-a 8.064.306 lei

TOTAL TAXÃ
AUTORIZARE 855.509.952 lei

TOTAL TAXÃ
REGULARIZARE 255.224.040 lei

TOTAL TAXÃ VICIU 127.078.013 lei
TOTAL TAXÃ
VIDEOLOTERIE 29.419.399 lei

TOTAL TAXE JOCURI
DE NOROC anul 2017
pentru 698 operatori
economici din care 377
organizatori de jocuri de
noroc ºi 321 operatori
economici clasa a II-a

1.314.331.066 lei
(295.322.113

euro)

SURSA: Date oficiale
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“Operatorii trebuie sã se axeze în viitor
pe sectorul online”

(Interviu cu domnul Dragoº Buriu, CEO SLOT MONITOR SA – reprezentant NEWTON SLOTS)

Reporter: Cum a evoluat piaþa jo-
curilor de noroc în ultimul an?

Dragoº Buriu: Conform cifre-
lor publicate de INS pentru anul
2017, jocurile de noroc se aflã pe
locul 6 în clasamentul celor mai
mari creºteri ale cifrelor de afaceri,
cu un procent de 23,9%. Putem
spune clar cã piaþa jocurilor de
noroc evolueazã. Avem un cadru le-
gislativ ce a facilitat intrarea noilor
companii pe piaþã, a favorizat o
concurenþã sãnãtoasã între opera-
tori ºi de aici axarea acestora pe
servicii. Sã nu mai vorbim de acce-
lerarea dezvoltãrii tehnologice
care, cel puþin pe partea de gam-
bling online, îmbunãtãþeºte simþi-
tor serviciile operatorilor ºi condu-
ce la apariþia de jocuri noi.

Reporter: Cum caracterizaþi
acest sector? Ce lipsuri are domeniul
de gambling ºi ce soluþii existã, în
opinia dumneavoastrã, pentru rezol-
varea lor?

DragoºBuriu:Vãrãspundlaaceastã
întrebare din punctul de vedere al di-
rectorului care conduce o activitate

conexã jocurilor de noroc. Pentru
noi lucrurile sunt destul de clare ºi ne
bucurãm de reformarea cadrului le-
gislativ ce priveºte aceste activitãþi.
Poate o modificare a mãsurilor fisca-
le în sectorul de gambling ar face
piaþa mai stabilã, corectã ºi complet
funcþionalã.

Reporter: Cum ne situãm faþã de
celelalte þãri europene, în acest do-
meniu?

Dragoº Buriu: Eforturile depuse
de Oficiul Naþional pentru Jocuri de
Noroc ºi dialogul continuu cu pãrþile
interesate, respectiv organizaþii ce
reprezintã operatori, au fãcut ca
România sã se alinieze la reglemen-
tãri din state cu mare succes în acest
domeniu, þãri precum Marea Brita-
nie sau Malta. Nu spun cã legile sunt
perfecte în acest moment, dar dru-
mul este deschis ºi direcþia în care ne
îndreptãm este foarte bunã. România
este o piaþã atractivã care trebuie lua-
tã în considerare de marii operatori
care doresc sã se extindã în Europa
de Est. Gândiþi-vã cã peste 65% din
populaþie are acces la internet, adicã
peste 13 milioane de utilizatori.
Dacã amintim ºi de faptul cã suntem
pe locul 2 în Europa în clasamentul
vitezei de internet, chiar putem spu-
ne cã România are multe posibilitãþi
de a gãzdui operatori mari cu infra-
structuri complexe.

Reporter:Ceperspectiveareaceastã
piaþã, la noi?

Dragoº Buriu: Consider cã ope-
ratorii trebuie sã se axeze în viitor
pe sectorul online. Ar trebui sã
înþeleagã cã prin prezenþa online
pot sã-ºi extindã afacerea la nivel
naþional ºi sã-ºi mãreascã baza de
clienþi. Fiecare schimbare este un
nou plan de afaceri, iar schimbãrile
din sectorul iGaming din România
sunt fundamentale. Existã un pro-
cent foarte ridicat de utilizatori de
telefonie mobilã, România fiind
unul dintre cei mai mari consuma-
tori de telefoane “smart” din Euro-
pa, în special datoritã conexiunii 4G.
Piaþa româneascã începe sã se per-
fecþioneze în sectorul comerþului
electronic, prin intermediul plãþilor
online ºi prin utilizarea metodelor
disponibile online. Este adevãrat cã
existã un paradox în sistemul ban-
car, avem un procent ridicat de po-
sesori de cont bancar ºi de card, dar
utilizarea lor este minimã. Cu toate
acestea, existã o creºtere uriaºã a
utilizãrii serviciilor bancare online
ºi a achiziþiilor online prin interme-
diul cardurilor de platã.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pen-
tru perioada care urmeazã, atât din
punct de vedere legislativ, cât ºi al
eradicãrii evaziunii fiscale, al investi-
þiilor noi din piaþã ºi al numãrului de
jucãtori?

Dragoº Buriu: Pe partea legislati-
vã nu aºteptãm schimbãri majore în
urmãtoarea perioadã, iar în ceea ce
priveºte datele care ajung la direcþia

de Monitorizare lucrurile sunt mult
mai clare de când a fost introdusã
obligativitatea sistemului informatic
centralizator. NEWTON SLOTS
încurajeazã practicile corecte ºi pen-
tru cã ne-am obiºnuit partenerii cu
produse ºi servicii de calitate, suntem
mândri cã sistemul NEWTON a fost
primul sistem informatic din România
care a obþinut certificarea GLI,
respectând astfel toate prevederile le-
gale ºi Ordinul nr. 48 al preºedintelui
ONJN privind Procedurile pentru
îndeplinirea condiþiilor de conectare
a jocurilor de noroc de tip slot-ma-
chine.

Reporter: În 25 mai va intra în vi-
goare Regulamentul privind protecþia
datelor personale. Cum va afecta acesta
firmele din domeniu? Consideraþi cã
este oportunã aplicarea lui în gam-
bling? Sunt firmele din domeniu pre-
gãtite sã facã faþã unei asemenea pro-
vocãri?

Dragoº Buriu: Noul Regulament
privind protecþia datelor personale
va schimba modul în care organiza-
þiile din întreaga regiune abordeazã
protecþia datelor personale. Nu nu-
mai cã va afecta firmele din dome-
niul jocurilor de noroc, dar ºi toate
societãþile care prelucreazã ºi deþin
datele cu caracter personal ale per-
soanelor care au reºedinþa în Uniu-
nea Europeanã, indiferent de locaþia
companiei. Fiind o directivã europea-
nã, vom fi nevoiþi sã ne aliniem,

nu-ºi doreºte nimeni sã plãteascã o
amendã de pânã la 4% din cifra de
afaceri sau 20 milioane de euro. Pen-
tru industria de pariuri ºi gaming co-
lectarea datelor jucãtorilor este o
componentã cheie în succesul com-
petitiv, deci regulamentul va fi mai
uºor de implementat pentru operato-
rii online care deja au politici ºi prac-
tici bine puse la punct. Pe organiza-
torii ce folosesc sistemul NEWTON
îi informãm cã deja lucrãm la un ser-
viciu complet privind protecþia date-
lor. Ne dorim ca aceºtia sã nu se pre-
ocupe cu astfel
de probleme ºi
atât timp cât noi
avem resursele
necesare sã dez-
voltãm o soluþie
pentru protecþia
datelor ei se pot
concentra pe
dezvoltarea afa-
cerii lor.

Reporter: Ce
programe de in-
teres public de-
dicate prevenirii ºi combaterii de-
pendenþei de jocuri de noroc se aflã
în derulare? Ce face entitatea pe care
o reprezentaþi în acest sens?

Dragoº Buriu: Fãcând parte din
Consiliul Consultativ, ºtiu cã se lu-
creazã intens la înfiinþarea fundaþiei
de interes public al cãrei obiectiv
principal va fi respectarea mãsurilor

privind jocurile de noroc responsa-
bile social, adoptate de Comitetul
European pentru Standardizare. Sin-
gurul program ce se desfãºoarã în
România în acest moment este “Joc
Responsabil”, dezvoltat de asociaþii-
le Romslot ºi Romanian Bookma-
kers. Este dedicat persoanelor cu
probleme de joc, îndeamnã operato-
rii la o conduitã responsabilã ºi, toto-
datã, ajutã ºi la îmbunãtãþirea imagi-
nii industriei. De curând a fost lansat
ºi Codul etic de comunicare respon-
sabilã în domeniul jocurilor de no-
roc, ceea ce demonstreazã cã organi-
zatorii sunt implicaþi în responsabili-
tate socialã.

Reporter: Un proiect de modifi-
care a Legii combaterii spãlãrii bani-
lor se aflã pe circuitul de aprobare.
Cum caracterizaþi acest proiect ºi
cum va influenþa el piaþa de gam-
bling?

Dragoº Buriu: Prin modificãrile
aduse se complicã procedurile de ur-
mat ºi impactul asupra operatorilor
va fi unul semnificativ. Pe lângã mo-
dificarea limitei de raportare de la
15.000 euro la 10.000 euro se vor
impune noi mãsuri privind cunoaºte-
rea clientelei ºi intervine un caz spe-
cial aplicabil operatorilor de jocuri
de noroc care vor fi obligaþi sã aplice
aceastã mãsurã standard pentru tran-
zacþii de minim 2.000 euro. Din
punctul meu de vedere sunt cerinþe
excesive ce vor îngreuna foarte mult
activitatea operatorilor.

Reporter: Ce operatori au intrat
în piaþa noastrã, anul trecut?

Dragoº Buriu: Au fost câteva fir-
me din Croaþia ºi Polonia care au in-
trat pe piaþa româneascã în anul 2017
ºi cu care am încheiat deja contracte-
le pentru furnizarea sistemul de mo-
nitorizare. Sunt operatori mari cu
potenþial ºi ne bucurãm cã au ales
NEWTON SLOTS încã de la înce-
putul activitãþii pentru a construi un
business stabil.

Reporter: Ce investiþii intenþio-
naþi sã realizaþi în acest an ºi ce bu-

get aþi alocat în
acest sens?

Dragoº Bu-

riu: Pentru anul
2017, am de-
pãºit bugetul
alocat investiþii-
lor, acesta ajun-
gând la aproape
2 milioane de
euro, iar pentru
acest an planuri-
le sunt ºi mai
mari ºi ne axãm,

ca ºi pânã acum, pe dezvoltare. Lu-
crãm permanent la perfecþionarea
echipamentelor hardware, a servicii-
lor oferite partenerilor ºi anual lan-
sãm produse noi.

Reporter: Ce investiþii aþi reali-
zat anul trecut?

Dragoº Buriu: Principala noastrã
preocupare este dezvoltarea conti-

nuã a produselor ºi serviciilor
brandului NEWTON SLOTS, iar
investiþiile majore le facem în acest
segment. Anul trecut am lansat noua
interfaþã de conectare Smartbox ce
înglobeazã anii de muncã ºi expe-
rienþa acumulatã de departamentul
nostru tehnic ºi de dezvoltare
hardware; am reuºit sã producem o
nouã versiune mult mai performan-
tã. Noua interfaþã modularã vine cu o
carcasã metalicã având ground co-
mun cu cel al aparatului ºi indicatoa-
re luminoase de stare pentru toate
conexiunile. Dispune chiar ºi de un
slot pentru card SD iar conexiunile
sunt izolate galvanic. Þinem pasul
cu dezvoltarea tehnologicã ºi imple-
mentãm noile tendinþe în tot ce fa-
cem pentru a furniza partenerilor
noºtri soluþii premium. Tot în anul
2017 am finalizat ºi proiectul pentru
noua versiune a modulului de Fideli-
zareContactlesscuLCDºiSmartwatch
ºi rezultatele ne-au depãºit aºteptãri-
le.

Reporter: Cu ce cifrã de afaceri
aþi încheiat anul 2017, comparativ cu
cea din 2016?

Dragoº Buriu: Comparativ cu
anul 2016, în anul 2017 amînregistrat
o creºtere de 43% a cifrei de afaceri.
Ne-am focusat atât pe volumul pro-
ducþiei, cât ºi pe structura acesteia.
Lansarea noilor echipamente ne-a
adus contracte noi cu operatori locali
ºi am intrat ºi pe piaþa din Georgia,
iar finalizarea modulului Fidelizare
Contactless cu LCD ºi Smartwatch
a crescut semnificativ numãrul de
instalãri pe piaþa din România.
Organizatorii trebuie sã gãseascã
tot timpul noi modalitãþi de a-ºi
menþine activitatea captivantã pen-
tru jucãtori ºi noi avem soluþia - siste-
mul informatic auditat NEWTON:
vor atrage noi clienþi, îºi vor promo-
va locaþiile ºi îºi vor crea o imagine
de profesioniºti.

Reporter: Care sunt tendinþele în
domeniu?

Dragoº Buriu: Progresul tehno-
logic este cel ce modificã foarte mult
peisajul în aceastã industrie. Se vor-
beºte deja despre o nouã generaþie de
jocuri de noroc ce implicã strategie -
“skill-based games”, noi metode de
platã bazate pe moneda digitalã, Bit-
coin ºi se pare cã realitatea virtualã
câºtigã din ce în ce mai mult teren,
deja se dezvoltã primele cazinouri
VR. Liderii din industria mondialã
estimeazã cã piaþa realitãþii virtuale
va ajunge la 100 de miliarde de do-
lari pânã în anul 2020. Unele dintre
tendinþele enumerate mai sus s-ar
putea sã nu se potriveascã cu specifi-
cul pieþei noastre, unele dintre ele
sunt doar în curs de dezvoltare ºi nu
sunt la fel de populare acum cum vor
fi în viitor, important este sã alegem
cu înþelepciune ºi sã le urmãm pe
acelea care ne vor aduce prosperitate
ºi succes.

Reporter: Vã mulþumesc!n

"Operatorii ar trebui

sã înþeleagã cã

prin prezenþa

online pot sã-ºi extindã

afacerea la nivel

naþional ºi sã-ºi

mãreascã baza

de clienþi".

"ICE Totally Gaming
- o expunere globalã
a tot ce înseamnã
industrie de
jocuri de noroc
la nivel mondial"

Reporter: Care au fost noutãþi-
le prezentate la Expoziþia de Gam-
bling de la Londra?

Dragoº Buriu: ICE Totally
Gaming reprezintã pentru mine o
expunere globalã a tot ce înseam-
nã industrie de jocuri de noroc la
nivel mondial. Participãm cu deo-
sebitã plãcere la acest eveniment
ce devine tot mai complex ºi mai
spectaculos de la an la an. Pentru
noi este o oportunitate de a fi la cu-
rent cu cele mai noi produse lansa-
te în industria de Gaming, cele mai
inovatoare concepte ºi bineînþeles
pentru a ne mãri reþeaua de parte-
neri. Sunt factori importanþi pentru
dezvoltarea business-ului nostru ºi
pentru a ne menþine produsele ºi
serviciile în trend-ul pieþei jocuri-
lor de noroc. Sistemul NEWTON
a fost expus în cadrul standurilor
“Apollo” ºi “Amatic” ºi ne-am
bucurat de un real succes obþinut
cu modulul “Fidelizare Contac-
tless cu LCD ºi Smartwatch”.
Acest lucru ne dã ºi mai multã
încredere în produsele noastre ºi
dat fiind cã ne-am consolidat pozi-
þia pe piaþa din România acum ne
îndreptãm atenþia spre pieþele din
Europa. Sistemul NEWTON
începe sã fie cunoscut ºi se face re-
marcat prin calitate ºi în afara gra-
niþelor. n

“JOC RESPONSABIL”

Romslot: “Românii nu au probleme de joc mai mari
ca ale europenilor”
l România se situeazã la limita de jos a mediei europene privind consumul de jocuri de noroc

Reprezentanþii ROMSLOT vor
prezenta, în cadrul Conferinþei
Române de Gambling, noile decizii
care au fost luate în ceea ce priveºte
programul “Joc responsabil” ºi vor
face publice industriei de jocuri de
noroc ultimele date statistice.

Viorela Rãdoi, Director Executiv
al ROMSLOT, Asociaþia Organiza-
torilor de Sloturi din România, a de-
clarat: “Programul Joc responsabil
a ajuns la un grad de maturitate care
ne-a fãcut sã luãm decizii importan-
te din punct de vedere administrativ,
astfel încât sã asigurãm un manage-
ment dedicat acestuia ºi sã dezvoltãm
programul într-un ritm ºi mai acce-
lerat decât pânã acum. Ra-
portându-ne la statisticile din Euro-
pa privind numãrul de jucãtori care
practicã în mod frecvent jocurile de
noroc, putem spune cã românii nu
au probleme de joc mai mari ca ale

europenilor, dimpotrivã, ne situãm
la pragul de jos al mediei europene,
aflatã între 0,5 ºi 2%. Cu toate
acestea, nu putem spune cã proble-
ma nu existã. Tocmai de aceea o tra-
tãm în mod real ºi direct prin inter-
mediul progra-
mului «Joc Res-
ponsabil»”.

România se
situeazã la limi-
ta de jos a me-
diei europene
privind consu-
mul de jocuri de
noroc, cu 0,6%
din populaþia de
peste 18 ani ca
practicanþi care au depãºit linia di-
vertismentului, în raport cu media
europeanã care se situeazã între 0,5
ºi 2% indivizi cu probleme de joc
din totalul populaþiei de peste 18

ani, conform studiului “Pariurile
ºi Jocurile de noroc în România”
realizat de GfK România pentru
Asociaþia “ROMSLOT” ºi “Ro-
manian Bookmakers”.

“Joc responsabil” este primul ºi
singurul program
integrat din þarã
dedicat persoane-
lor care au
depãºit linia per-
ceperii jocurilor
de noroc drept
mijloc de divertis-
ment.

Cu o acoperire
naþionalã, pro-
gramul pune la

dispoziþia jucãtorilor un website de-
dicat (www.jocresponsabil.ro), me-
tode de auto-testare, precum ºi o li-
nie telefonicã Helpline gratuitã de tip
TEL-VERDE 0800.800.099, prin in-

termediul cãreia aceºtia au posibili-
tatea de a lua legãtura cu un psiho-
log, de a primi consiliere telefonicã
gratuitã ºi de a se programa pe aceas-
tã cale la douã ºedinþe gratuite de
evaluare ºi consiliere la unul din ca-
binetele din Bucureºti, Cluj sau Iaºi.
În acest sens, “Joc Responsabil” este
singurul program de combatere a
problemelor de joc din România
care oferã sesiuni de evaluare ºi con-
siliere în cabinet.

Echipa care deruleazã progra-
mul este formatã din psihologi
specializaþi în tratarea proble-
melor ce pot fi generate de jocu-
rile de noroc. “Joc responsabil”
este promovat în toate cele apro-
ximativ 3.000 de locaþii de joc
(sãli de sloturi ºi agenþii de pa-
riuri în cotã fixã) ale membrilor
Romslot ºi Romanian Bookma-
kers. n

“Joc responsabil” este

promovat în toate cele

aproximativ

3.000
de locaþii de joc.
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ÎN ULTIMII ªAPTE ANI

Numãrul participanþilor la turneele
noastre de poker a crescut de peste

20 de ori
(Interviu cu Sorin Constantinescu, CEO PokerFest)

Reporter: Care este istoria turne-
elor de poker din þara noastrã?

Sorin Constantinescu: Turnee
de poker serioase se fac de prin anul
2010, pentru cã pânã atunci nu era
bazã legalã pentru organizarea
acestor tipuri de evenimente, deºi
omul joacã poker de sute de ani.
Deci, turnee mari, cu zeci ºi cu sute
de participanþi, se organizeazã din
2010, dupã ce a intrat în vigoare un
ordin care spunea cã dacã ai cazinou
poþi organiza turnee de poker. Deci
condiþia era sã ai cazinou, nu erau le-
galizate cluburile sau festivalurile de
poker, care au fost reglementate în
2015. Din 2010 pânã în 2015, am or-
ganizat turnee de poker în cazinou.
La început a fost o joacã. În 2010, am
organizat un turneu de poker foarte
mare - World Poker Tour (Campio-
natul Mondial de Poker), la Novotel.
Dupã ce s-a închis cazinoul de la No-
votel din cauza crizei, am început sã
mergem prin þarã, ca un fel de cara-
vanã. Primul turneu în afara Capita-
lei a fost la Timiºoara, în 2011. Îmi
aduc aminte cã am avut 50 de clienþi
la tot turneul, iar acum am ajuns ca,
la un turneu, sã am 70 de crupieri.

Reporter: Câþi clienþi înseamnã
70 de crupieri?

Sorin Constantinescu: La fieca-
re masã este câte un crupier care
împarte cãrþile. Deci, dacã am 70 de
crupieri, am 70 de mese. Înainte,
aveam 5 mese de joc a câte zece oa-
meni, acum am 70 de mese. Dar
clienþii se ruleazã între ei, pentru cã
sunt mai multe turnee zilnice, în ca-
drul unui festival. De exemplu, în
decembrie, am avut 1.200 de jucã-
tori din 35 de þãri - oameni care nu ar
fi venit cu altã ocazie în România
dacã nu era vorba de un turneu de
poker.

Am avut clienþi din Noua Zeelan-
dã, din Australia, din Canada. ªi
acum, zilele trecute, am avut la
masã un jucãtor care a obþinut locul
întâi, în 2014, la World Series of Po-
ker, de la Las Vegas, care este cel
mai mare turneu de poker din lume.
Au fost peste 6.000 de participanþi,
taxa de intrare a fost 10.000 de do-
lari, iar acest bãiat, care are 27 de
ani, a câºtigat 10 milioane de dolari.

Reporter: Cum decurge un festi-
val de poker?

Sorin Constantinescu: În ca-
drul unui festival au loc mai multe
turnee de poker, cu
taxe de participare de
la 100 de euro pânã la
peste 2.000 de euro,
ºi fiecare joacã ce
doreºte. În cursul
unei zile, în cele 12
ore - de la ora 14.00
la ora 2.00 - sunt mai
multe turnee, în para-
lel, iar jucãtorii aleg
unde sã joace. De
obicei, un festival dureazã între 7 ºi
10 zile. În decembrie, din cele 420
de camere ale hotelului Marriott,
350 au fost ocupate de organizatorii
festivalului de poker.

Aici trebuie sã subliniem cã
aceste turnee de poker contribuie
foarte mult la turismul nostru, pen-
tru cã turiºtii stau în hotel câte o sãp-
tãmânã, consumã, merg în centrul
vechi, adicã pe lângã banii pe care îi
au pregãtiþi pentru taxa de partici-
pare, jucãtorii de poker bagã foarte
mulþi bani în turism. Aceºti oameni
au bani ºi cheltuiesc, sunt jucãtori

de poker ºi din asta trãiesc. Câºtigã
destul de bine ºi se plimbã dintr-o
þarã în alta.

Reporter: Care este bugetul me-
diu pe care îl alocã un turist de po-
ker pentru un astfel de turneu?

Sorin Constantinescu: Câteva
mii de euro. Un turist strãin care
vine la un turneu de poker trebuie sã
aibã minim 5.000 de euro în buzu-
nar ca sã plãteascã hotelul, biletul
de avion, taxa de participare la tur-
neu, masa, sã viziteze diverse
obiective turistice, sã meargã în clu-
buri de noapte etc. Vorbim de o me-
die.

Reporter: Sunt mulþi organiza-
tori de turnee de poker în þarã?

Sorin Constantinescu: Sunt
cluburi de poker în toatã þara, dar
acolo se fac turnee la nivel mult mai
mic, cu taxe mai mici ºi de obicei
sunt clienþi locali. Ca sã organizezi
un festival important trebuie sã ai co-
nexiuni în afarã, sã te asociezi cu o
firmã destul de mare, care activeazã
ºi pe online ºi poate sã organizeze
etapele de calificare pe internet. Eu,
fiind în aceastã industrie de 28 de
ani, cunoºteam mulþi manageri de
astfel de firme ºi am putut sã îi aduc

în România ºi sã îi conving cã piaþa
noastrã este în dezvoltare ºi cã meri-
tã sã vinã sã încerce sã organizeze un
turneu de poker mare aici.

Reporter: În ce þãri aþi organizat
turnee de poker?

Sorin Constantinescu: Eu, cu Po-
kerFest, care este deja un brand, am
fãcut turnee în Bulgaria, în Ungaria,
în Macedonia, în Muntenegru. Avem
peste 80 de turnee în cinci þãri, în cei
ºapte ani de activitate.

Reporter: Care dintre þãri vi se
pare a fi mai atractivã pentru acest
gen de entertainment?

Sorin Constantinescu: Sunt pie-

þele unde se organizeazã turnee foarte
mari - Barcelona, Praga, Malta - care
sunt foarte cunoscute ºi unde jucãtorii
merg permanent, iar acum au apãrut
alte puncte pe hartã, cum ar fi Bucu-
reºti, Sofia, Viena, dar turneele foarte
mari în Europa se fac la Praga, la Bar-
celona, Berlin, pentru cã acolo sunt
legislaþii mult mai stabile ºi sunt puse
la punct cu mulþi ani în urmã. State-
le ca România sunt legalizate de pu-
þin timp ºi abia acum au început sã
creascã.

Reporter: Ce perspective credeþi
cã are þara noastrã în acest domeniu?

Sorin Constantinescu: Dupã cum
am început ºi anul trecut ºi anul acesta,
mergem pe trei festivaluri mari de po-
ker, cu peste o mie de participanþi,
anual, pe festivalurile de sezon - vara la
mare, iarna la schi - ºi pe câteva festi-
valuri în oraºele mari din România -
Iaºi, Timiºoara, Cluj, Constanþa...

Reporter: Care este urmãtorul festi-
val pe care urmeazã sã-l organizaþi?

Sorin Constantinescu: Unul foar-
te mare, în luna august, cu peste 1.000
de participanþi, din cel puþin 25-30 de
þãri. Acesta va fi tot în Bucureºti, la
Marriott, ºi vom mai avea unul în iu-
nie, pe litoralul românesc, unde vom
aduce turiºti din Israel, Bulgaria etc.

Reporter: De cât timp aveþi nevo-
ie sã organizaþi un festival de poker?

Sorin Constantinescu: Un festi-
val mare nu poþi sã-l organizezi
într-un timp mai scurt de 3-4 luni,
astfel încât atunci când terminãm cu
organizarea unui festival, începem sã
lucrãm la urmãtorul. Pentru un festi-
val mai mic avem nevoie de circa o
lunã ºi jumãtate.

Reporter: Cât investiþi într-un
astfel de festival?

SorinConstantinescu:Launfesti-
val mare, având în vedere cã plãtim
camerele jucãtorilor calificaþi - 1.200
de euro pe sejur - cheltuim peste
100.000 de euro doar pe camere, plus
cazarea crupierilor din provincie, plus
chiria pentru sãlile de conferinþe, ajun-
gem la un buget de circa
150.000-200.000 de euro. Jucãtorii
necalificaþi îºiplãtescsinguri cazarea.

Reporter: ªi care sunt jucãtorii
calificaþi?

Sorin Constantinescu: Clienþii
întâi joacã pe online, de 10-20 de
euro, iar câºtigãtorul beneficiazã de

un pachet în România în care intrã
taxa de participare de 550 sau 1.000
de euro, cazarea la Marriott, biletul
de avion - un pachet de circa
3.000-4.000 de euro.

Reporter: În final aveþi ºi profit?
Sorin Constantinescu: Sunt com-

panii care organizeazã turnee, cum e
PokerStars, ºi care au ºi partea de on-
line ºi de live, iar acolo este foarte
profitabil, pentru cã aceste turnee live
reprezintã un marketing pentru on-
line. Pentru mine, este mai mult un
hobby, nu este afacerea mea principa-
lã. Am avut ºi situaþii în care am chel-
tuit mai mult decât am încasat, pentru
cã organizatorul ia 10% din taxa de
participare, iar restul banilor se duc în
premii pentru jucãtori. Aºadar, am
avut ºi situaþii în care am ieºit pe mi-
nus, ºi situaþii în care am ieºit pe plus,
dar, trãgând linie ºi adunând, ieºim
undeva la zero.

Reporter: Ce premii se câºtigã la
un festival de poker?

Sorin Constantinescu: Organi-
zatorul, ca sã atragã jucãtorii, ga-
ranteazã cã, oricâþi jucãtori s-ar
aduna la festivalul respectiv, oferã
un minim din premii. Am avut anul
trecut, în decembrie, un festival de
550 de euro taxa de participare, cu
premii garantate. Eu am garantat
premii de 500.000 de euro. Chiar
dacã se adunau 100 de jucãtori care
plãteau 500 de euro, eu tot 500.000
de euro plãteam, dar nu a fost cazul,
pentru cã banii din participare au
fost mai mulþi decât valoarea pre-
miilor garantate. Dar în momentul
în care garantezi un turneu îþi asumi
riscul cã, în cazul în care nu se
strâng banii, trebuie sã îi pui din bu-
zunar. Ai promis jucãtorilor un anu-
mit nivel de premii, trebuie sã plã-
teºti premiul respectiv.

Premiile sunt distribuite în felul
urmãtor - dacã e 550 de euro taxa de
participare, atunci 50 de euro rãmân
organizatorului, iar 500 de euro se
adunã în premii. Dacã ai 1.000 de
jucãtori, înmulþit cu 500 de euro,
înseamnã cã sunt premii totale în
valoare de 500.000 de euro. Locul
întâi ia circa 20%, adicã peste
100.000 de euro, locul 2 - 15%, lo-
cul 3 - 12% , locul 3 - 7% ºi aºa mai
departe, pânã la ultimii, care iau du-
blul taxei de participare.

Dacã este un turneu de 500 de ju-
cãtori, atunci se premiazã primii 50
de participanþi. În general, cu cât
sunt mai mulþi participanþi la un tur-
neu, cu atât numãrul participanþilor
premiaþi creºte. De exemplu, unde
sunt mii de participanþi, acolo se
premiazã 15%-20%-25% dintre ei.

Reporter: Ce taxe se plãtesc în
acest segment ºi cum stãm cu le-
gislaþia din domeniu?

Sorin Constantinescu: Jucãtorii
sunt obligaþi sã meargã la Admi-
nistraþia Financiarã sã îºi declare
sumele câºtigate din turneele de po-
ker. Avem aceleaºi probleme ca cei
din online, fapt pentru care am fãcut
o serie de demersuri la ONJN ºi la
Parlament ºi sperãm cã se va schim-
ba ceva, astfel încât sã fie reþinere la
sursã, sã nu mai punem oamenii pe
drumuri. De exemplu, la un turneu
de 100 de euro, taxa pe care o dato-
reazã jucãtorul statului este de 1%,
adicã un euro, pentru care, ca sã îl
plãteascã, omul trebuie sã îºi facã
declaraþie de venit ºi sã stea la coadã
la circa financiarã, pentru cã dacã
nu plãteºte un euro îi blocheazã
contul. Corect ar fi ca noi, ca orga-
nizatori, sã luãm de la jucãtori ºi sã
plãtim mai departe statului.

Acum, jucãtorul rezident în
România plãteºte 1% pentru premii
de pânã în 15.000 euro, 15% pentru
cele cuprinse între 15.000 ºi
100.000 de euro ºi 25% pentru pre-
miile mai mari de 100.000 de euro.
Jucãtorii nerezidenþi plãtesc 1% in-
diferent de suma pe care o câºtigã.

Organizatorul plãteºte taxa de li-
cenþã, o garanþie care se lasã la ONJN
pe perioada licenþei, care este de zece
ani, ºi impozitul pe profit, de 16%.

Reporter: Vã mulþumesc!n

Numãrul participanþilor la turneele

de poker organizate în þara

noastrã a crescut de peste 20 de

ori, de la 50 de clienþi în 2010,

când au început sã fie organizate,

pânã la 1.200 de jucãtori, în de-

cembrie anul trecut, ne-a spus So-

rin Constantinescu, CEO Poker-

Fest. “Avem turiºti strãini care nu

ar veni în România dacã nu ar par-

ticipa la turneele de poker”, ne-a

spus domnia sa, într-un interviu,

explicându-ne, cu plãcere, despre

modul în care se desfãºoarã festi-

valurile de poker de la noi, pe care

le considerã un hobby.

Martin Jacobson - campionul
mondial din 2014 - la turneul de
la Marriott

Festivalul gãzduit zilele trecute de JW Marriott Grand Hotel a reuºit sã
aducã în capitalã jucãtori de top încã din prima zi, potrivit informaþiilor
postate pe site-ul PokerFest. Acestea aratã cã turneul care a deschis festi-
valul a avut 159 de jucãtori, în prima zi: “Încântãtoarea Sofia Lovgren
este deja în România ºi nu avea cum sã treacã neremarcatã atunci când a
intrat în Grand Ballroom, salonul care gãzduieºte turneele. (…) Un alt
ambasador 888 aflat la Bucureºti este Martin Jacobson, nimeni altul decât
campionul Main Eventului WSOP 2014! ªi el a jucat în Opening Event,
dar nu a avut noroc ºi a fost eliminat. Miercuri (nr. 28 februarie) a fost zi
de poker ºi în rândul actorilor, pentru cã la mese au intrat Dan Chiºu, Mi-
hai Bobonete ºi Bogdan Mãlãele, personalitãþi cunoscute ale teatrului sau
cinematografiei româneºti”.n

"Eu, cu PokerFest, care este deja

un brand, am fãcut turnee în

Bulgaria, în Ungaria, în

Macedonia, în Muntenegru.

Avem peste 80 de turnee în cinci

þãri, în cei ºapte ani de activitate".
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“Ne aºteptãm ca valoarea pieþei
de gambling sã depãºeascã
1,2 miliarde euro, în 2017”

(Interviu cu Dan Ghiþã, preºedintele ROMBET)

l “2017 a adus prima investiþie a unui grup românesc în afara þãrii - Superbet, membru Rombet, ºi-a deschis activitate de pariuri în Polonia” l “Nu mai
putem spune cã existã lipsuri, însã putem spune cã domeniul gamblingului este perfectibil”

Reporter: Vã rugãm sã ne faceþi o
radiografie a pieþei jocurilor de no-
roc.

Dan Ghiþã: Anul 2017 a conti-
nuat trendul ascendent al pieþei jocu-
rilor de noroc în ansamblul sãu, deºi
existã ºi sectoare care rãmân mai pu-
þin competitive, în comparaþie cu al-
tele. Ca o tendinþã a pieþei land-ba-
sed, observãm o uºoarã diminuare a
numãrului de operatori pe toate sec-
toarele, dar o creºtere a veniturilor
globale înregistrate de aceºtia.
Astfel, în prezent, existã 24 de ope-
ratori de pariuri, 280 de operatori de
slot, 5 operatori de casino, 7 opera-
tori de bingo salã ºi 9 operatori de
cluburi de poker. În mediul online,
tendinþa de creºtere este atât la nivel
de cifrã de afaceri, unde creºterea
este mult mai puternicã decât în of-
fline, cât ºi la nivelul numãrului de
operatori, aceºtia ajungând, în mo-
mentul de faþã, la 21.

Sectorul de gambling este o com-
ponentã importantã a economiei þã-
rii noastre, care depãºeºte procentul
de 0,7% din Produsul Intern Brut
(PIB), la nivelul anului 2017. Acest
lucru este relevat ºi de implicarea
autoritãþilor în reglementarea ºi
monitorizarea activitãþilor din do-
meniu, printr-un organism de bazã,
subordonat direct Secretariatului
General al Guvernului. Nu mai pu-
tem spune cã existã lipsuri, însã pu-
tem spune cã este perfectibil. Noi
trebuie sã urmãrim ce fac þãri în
care reglementãrile specifice do-
meniului sunt mai vechi, precum
Marea Britanie sau þãrile nordice.
Sã luãm exemple de bune practici
de acolo ºi sã le adaptãm la specifi-
cul nostru local.

Reporter: Cum ne situãm faþã de
celelalte þãri europene, în acest do-
meniu?

Dan Ghiþã: Din punct de vedere
al reglementãrilor în domeniu, sun-
tem mai bine organizaþi decât mare
parte din þãrile din Europa centralã -
Germania, Austria, Polonia, Cehia,
Ungaria. Din punct de vedere al in-
dicatorilor economici suntem încã
în spate, iar asta se datoreazã puterii
de cumpãrare mai reduse a români-
lor, comparativ cu þãrile din Europa
Centralã ºi de Vest.

Reporter: În acest context,

perspectivele pieþei noastre de
gambling sunt favorabile?

Dan Ghiþã: Perspectivele pieþei,
aºa cum se vede din curba
ascendentã a ultimilor ani, sunt une-
le foarte favorabile, mai ales pentru
piaþa de jocuri de noroc online.
Observãm o creºtere cel puþin dublã
a acestui sector, comparativ cu cea
tradiþionalã. Noile tehnologii se re-
flectã cel mai rapid în online, iar ju-
cãtorii, pe mãsura maturizãrii pie-
þei, devin din ce în ce mai preten-
þioºi. În mediul online, totul se
adapteazã mult mai uºor la trenduri
ºi la cerinþe, aºa cã aici este locul de
creºtere cel mai mare.

Reporter: Ce miºcãri de genul
exiturilor, insolvenþelor, falimente-
lor au avut loc în acest domeniu ºi
ce investiþii noi au apãrut în piaþa de
profil?

Dan Ghiþã: Ca în orice activitate
economicã, ºi industria jocurilor de
noroc este un organism viu, se nasc
noi companii, dar ºi dispar din piaþã
cele necompetitive. Nu existã fali-
mente rãsunãtoare precum în alte
domenii, dar existã operatori care,
din lipsã de investiþii ºi de strategie,
nu au reuºit sã continue. Investiþiile
noi vin tot din sfera online-ului,
unde companii din Germania, Gre-
cia, Marea Britanie au investit în
România ºi au, acum, o parte din
echipele lor. Nu doar operatorii au
interes ºi investesc, existã o suitã
importantã de prestatori de servicii
pentru industrie care au activitate la
noi în þarã. Un lucru important de
menþionat aici este faptul cã anul
2017 a adus prima investiþie a unui
grup românesc în afara þãrii - este
vorba de grupul Superbet - care ºi-a
deschis activitate de pariuri în Polo-
nia. Acesta este un mesaj foarte bun
al faptului cã în þara noastrã se pot
construi companii puternice care sã
se extindã în afara graniþelor.

Cele mai multe oportunitãþi de
investiþie apar de la operatorii on-
line.

Reporter: Ce aºteptãri are aso-
ciaþia pentru perioada care urme-
azã?

Dan Ghiþã: Din punct de vedere
legislativ, lucrurile au o ordine
acum, nu ne aºteptãm la schimbãri.
Este posibil sã aparã în sfera le-
gislaþiei terþiare o serie de ordine de
preºedinte ONJN care sã aducã cla-
rificãri suplimentare în domeniul
publicitãþii, al jocului responsabil ºi
al raportãrilor. În ceea ce priveºte
eradicarea evaziunii fiscale, dome-
niul jocurilor de noroc este unul
monitorizat foarte atent de cãtre
ANAF ºi de cãtre ONJN, pe latura
lor de atribuþii. Organizatorii de jo-
curi de noroc sunt scutiþi de plata
TVAfãrã drept de deducere, deci nu
putem vorbi de evaziune la TVA,

iar toþi organizatorii sunt conectaþi
cu un terminal aflat la dispoziþia
ONJN, care urmãreºte în timp real,
secundã cu secundã, veniturile pe
care organizatorii le înregistreazã,
deci nu este loc de “ajustãri” ulte-
rioare, aºa cã ºi în ceea ce priveºte
impozitul pe profit controlul este
foarte mare. Este unul din cele mai
sigure domenii din punct de vedere
al combaterii evaziunii fiscale.

Reporter: Ce pondere are piaþa
neagrã din domeniul jocurilor de
noroc?

Dan Ghiþã: Când vorbim de pia-
þa neagrã în domeniul jocurilor de
noroc, ne referim cu precãdere la

aparatele slot machine care
funcþioneazã în baruri, de regulã în
mediul rural, fãrã a deþine licenþã ºi
autorizaþie. Deºi nu se poate afirma
cã au dispãrut, ele sunt cu siguranþã
mai puþine de la un an la altul, iar
acest lucru are douã cauze. Mai
întâi sunt controalele inspectorilor
ONJN în teren ºi, în al doilea rând,
operatorii înºiºi care lucreazã legal
ºi care fac front comun pentru de-
mascarea celor care încalcã legea,
pentru cã, altfel, nu vom putea fi
competitivi când plãtim 3.000 de
euro într-un an doar ca sã licen-
þiem ºi sã autorizãm un aparat, iar
competiþia preferã sã nu plãteascã

nimic ºi sã îºi asume operarea ile-
galã. Este imposibil de crezut cã
piaþa neagrã va dispãrea complet
vreodatã, dar este clar cã, de la an
la an, aceasta va fi tot mai micã,
dupã cum se vede ºi în online -
acum existã o listã neagrã de 1.034
website-uri de jocuri de noroc blo-
cate pe teritoriul României, iar lup-
ta împotriva celor fãrã licenþã con-
tinuã.

Reporter: Câte aparate de tip
slot machine activeazã, legal, în
piaþã ºi câte echipamente estimaþi
cã funcþioneazã ilegal, comparativ
cu începutul anului trecut?

Dan Ghiþã: Estimãm cã, la mo-
mentul acesta, existã în piaþã
65.000 de posturi de joc. Ne ferim
sã speculãm legat de piaþa neagrã.

Reporter: La ce valoare se ridi-
cã piaþa jocurilor de noroc?

Dan Ghiþã: Încã se aºteaptã ci-
frele pentru 2017, dar estimãrile
sunt ca piaþa sã depãºeascã 1,2 mi-
liarde euro.

Reporter: Aþi amintit despre
faptul cã urmeazã sã fie reglemen-
tat domeniul publicitãþii. În ce mã-
surã este respectatã actuala legisla-
þie din domeniu ºi ce aºteptaþi de la
noile reglementãri?

Dan Ghiþã: Deocamdatã, obser-
vãm alte instituþii ale statului, pre-
cum CNA, care iau mãsuri pentru
prevenþia jocului patologic ºi a jo-
cului în rândul minorilor, aºa cã au
împins dupã ora 23:00 orice recla-
mã la jocuri de noroc. Legislaþia
este respectatã foarte bine în mo-
mentul de faþã, ba, mai mult, existã
operatori care afiºeazã pe faþade
semne mari de interzicere a acce-
sului minorilor. Existã, acum, o
practicã în domeniu, deºi neregle-
mentatã prin lege, care vine tot în
direcþia limitãrii publicitãþii agre-
sive ºi a încurajãrii jocului respon-
sabil. Operatorii nu mai afiºeazã
jackpoturi ºi alte premii de ordinul
zecilor ºi sutelor de mii vizibil pe
faþade sau pe mesh-uri, bannere.

Reporter: În 25 mai, va intra în
vigoare Regulamentul privind pro-
tecþia datelor personale. Conside-
raþi cã este oportunã aplicarea lui
în gambling? Sunt firmele din do-
meniu pregãtite sã facã faþã unei
asemenea provocãri?

Dan Ghiþã: Gamblingul se va
conforma reglementãrilor la fel ca
orice altã industrie. Nu existã difi-
cultãþi suplimentare în punerea în
aplicare a Regulamentului, faþã de
alte domenii, ºi faptul cã am ajuns
în aceastã etapã este încã un semn
de maturizare ºi de aliniere la
standardele europene. Protecþia
datelor personale este esenþialã ºi
este una din provocãrile vremuri-
lor în care trãim, într-o societate
din ce în ce mai digitalizatã, unde
pericolul ca datele utilizatorilor sã
fie manipulate ºi chiar folosite
împotriva intereselor lor trebuie
contracarat de mãsuri mai dure de
securitate.

Reporter: Industria mai aºteap-
tã ºi proiectul de modificare a Le-
gii combaterii spãlãrii banilor ...

Dan Ghiþã: Acest proiect este
deja în discuþie de ceva vreme, iar
reprezentanþii Oficiului Naþional de
Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii
Banilor au dat asigurãri la mai mul-
te evenimente la care au participat
împreunã cu industria de jocuri de
noroc cã vor exista consultãri per-
manente în vederea adaptãrii celei
de-a patra Directive Europene
împotriva spãlãrii banilor. Direc-
tiva este intratã în vigoare de o ju-
mãtate de an deja, iar în industria
noastrã nu avem încã nicio noutate.

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre implementarea sistemelor
informatice de monitorizare a acti-
vitãtii jocurilor de noroc tradiþio-
nale ºi la distanþã?

Dan Ghiþã: Sistemele de moni-
torizare aduc în mod sigur un plus
de siguranþã, atât pentru verifica-
tor, cât ºi pentru operator, pentru cã
ele nu mai lasã loc de interpretare
sau de abuzuri. Toatã lumea este
mult mai liniºtitã aºa. Este un semn
important al progresului faptul cã
instituþia însãrcinatã cu autoriza-
rea ºi controlul domeniului ºtie,
atât pentru jocurile tradiþionale,
cât ºi pentru cele online în orice
moment ce bani se colecteazã ºi ce
premii se acordã.

Reporter: Ce programe de inte-
res public dedicate prevenirii ºi
combaterii dependenþei de jocuri
de noroc deruleazã Rombet?

Dan Ghiþã: Rombet s-a alãturat
încã de anul trecut celei mai impor-
tante iniþiative locale, ºi anume
Proiectului “Joc Responsabil”.
Acum, alãturi de celelalte asociaþii
de profil, putem sã luptãm mai ho-
tãrât ºi, evident, cu resurse mai
mari împotriva acestui fenomen
care se manifestã oriunde în lume,
nu doar la noi în þarã. Programul îºi
propune sã ajute prin consiliere
psihologicã pe oricine se confruntã
cu probleme de joc ºi sã lucreze cu
operatorii, ajutându-i sã identifice
aceste persoane ºi mai ales sã iden-
tifice minorii ºi sã nu le permitã ac-
cesul la joc. Programul este deja
consacrat în þarã la noi, nu este un
start-up, iar noi am vãzut ca o nece-
sitate alãturarea la el.

Reporter: Ce oportunitãþi de in-
vestiþii are piaþa româneascã de
profil?

Dan Ghiþã: Piaþa de gambling
din þara noastrã ridicã oportunitãþi
ºi provocãri deopotrivã în a pro-
pulsa sectorul de gambling la stan-
dardele pe care o industrie atât de
dinamicã le impune. Venind de la
ICE Londra, cel mai important
eveniment de gambling din Europa,
vedem ce progrese tehnologice face
industria. Piaþa de la noi trebuie sã
þinã pasul cu aceste progrese, iar
asta se va putea întâmpla doar prin
investiþii - în aparate noi, în softwa-
re mai performant, în design mai
atractiv, în angajaþi mai profesio-
niºti. Dacã vorbim de companiile
prestatoare de servicii pentru in-
dustrie, aici posibilitãþile de
creºtere sunt imense. România este
recunoscutã pentru resura umanã în
IT, aºa cã aici ar trebui deschisã cu-
tia pandorei ºi exploatatã aceastã
resursã pentru construirea de
software pentru gambling, iar acest
lucru are adresabilitate mondialã,
nu vorbim de un produs pe care îl
vinzi aici, acum ºi atât.

Reporter: Care este profilul ju-
cãtorului român, comparativ cu cel
european?

Dan Ghiþã: La noi în þarã,
pentru jucãtori este în continuare
foarte importantã interacþiunea
socialã. Pariorul merge la sala de
joc sau la agenþia de pariuri spor-
tive preferatã atât pentru jocul de
noroc în sine, cât ºi pentru a socia-
liza cu prietenii, a vorbi despre
meciuri, cote, aparate noi, concu-
renþã, care salã/agenþie este mai
bunã, care ofertã este mai bunã
sau alte subiecte de interes comun.
În Vest, vedem o aplecare mai mare
cãtre online, acolo piaþa online
depãºind de mult pragul de 50%, ca
numãr de utilizatori care preferã
jocurile la distanþã. O altã caracte-
risticã, datã tot de aceastã aplecare
pentru prietenie, interacþiune, este
ºi “jocul în comun”. Existã grupuri
de prieteni care îºi combinã resurse-
le ºi pariazã pe o strategie unicã la
pariuri, sau prieteni care joacã si-
multan la un grup de aparate, sau in-
clusiv care îºi urmãresc prietenii
jucând, ca pe urmã rolurile sã se
schimbe.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Despre domeniul de gambling nu se

mai poate spune cã are lipsuri, dar

se poate spune cã este perfectibil,

susþine Dan Ghiþã, preºedintele

Rombet. Domnia sa ne-a spus cã se

aºteaptã ca valoarea pieþei jocurilor

de noroc sã depãºeascã 1,2 miliarde

euro, anul trecut. “2017 a adus pri-

ma investiþie a unui grup românesc

în afara þãrii - Superbet, membru

Rombet, ºi-a deschis activitate de

pariuri în Polonia”, a evidenþiat Dan

Ghiþã, într-un interviu.

"Pieþei jocurilor de noroc din România îi

lipseºte o acþiune unitarã, prevederile legale nu

se aplicã nici ele unitar, iar industria, nefiind

unitã, este fragilã în faþa unor acþiuni de forþã

care pot apãrea la un moment dat. Rombet îºi

propune, prin statut, sã reprezinte ºi sã susþinã

toþi operatorii de jocuri de noroc care se alãturã

acestor principii, în cadrul asociaþiei noastre.

Ne-am propus o nouã abordare a pieþei, o altfel

de relaþie cu instituþiile statului din acest

domeniu, un echilibru între mediul de afaceri

din aceastã zonã ºi instituþiile abilitate".

DAN ALEXANDRU GHIÞÃ, PREªEDINTELE ROMBET
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“Baum” SRL prospecteazã piaþa africanã
(Interviu cu domnul David Coldea, Manager Vânzãri al “Baum” SRL)

l “Avem în vedere extinderea companiei prin deschiderea de noi sãli în þarã ºi ne dorim o ºi mai bunã reprezentare în operaþiunile pe care le
deþinem în America de Sud” l “Situaþia economicã instabilã greveazã orice decizie de a face noi investiþii” l “Piaþa de jocuri de noroc online în

România este tânãrã ºi în plinã dezvoltare, astfel cã acolo trebuie sã aºteptãm noi investiþii ºi noi actori”

Reporter: Cum a evoluat piaþa jocu-
rilor de noroc în ultimul an?

David Coldea: Se poate spune cã
piaþa s-a înscris în anul precedent pe un
trend pozitiv, dar aceastã creºtere a fost
una de micã valoare, din cauza situaþiei
economice generale actuale. Asta refe-
ritor la sectorul landbase. Dacã vorbim
de jocurile de noroc online, acest sector
este înplinavânt,graþie reglementãrilor
de la finalul lui 2015, care au permis sã
poþi derula acest business într-un cadru
legal adecvat în România.

Reporter: Ce lipsuri, din punctul de
vedere al legislaþiei, prezintã, în acest
moment, domeniul de gambling ºi ce
soluþii existã, în opinia dumneavoastrã,
pentru rezolvarea lor?

David Coldea: Aºteptãm în con-
tinuare ca setul de cerinþe tehnice
pentru slot machines, sisteme de
jackpot, cât ºi pentru sistemele
electronice centralizatoare a date-
lor sã fie emise de cãtre ONJN, pen-
tru a fi asiguratã pe deplin o acurate-
þe ºi transparenþã totalã pentru aceste
operaþiuni.

Reporter: Cum ne situãm, com-
parativ cu celelalte þãri europene, în
acest domeniu?

David Coldea: România face
parte din topul þãrilor europene pri-
vind cadrul legislativ pentru acest
domeniu. Piaþa jocurilor de noroc
autohtonã se bucurã de una dintre
cele mai eficiente reglementãri
între þãrile din Uniunea Europeanã
ºi chiar ºi la nivel mondial.

Reporter: Ce perspective anti-
cipaþi pentru aceastã piaþã, la noi?

David Coldea: În momentul de
faþã, din cauza situaþiei economi-
ce, aºteptãrile nu par a fi cele mai
optimiste. De altfel, instabilitatea
economicã reprezintã un motiv de
îngrijorare actual pentru tot secto-
rul privat, nu numai pentru indus-
tria jocurilor de noroc.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pen-
tru perioada imediat urmãtoare?

David Coldea: Cum spuneam
mai devreme, avem nevoie de
elaborarea cât mai grabnicã a
acestui set de cerinþe tehnice pen-
tru anumite tipuri de jocuri de no-
roc, pentru a putea pe deplin dezvol-
ta un business sãnãtos ºi transpa-
rent. Cu ajutorul acestora se va obþi-
ne o scãdere a evaziunii pe acest
domeniu. Nu vreau, totuºi, sã se
înþeleagã cã evaziunea fiscalã re-
prezintã o trãsãturã a jocurilor de
noroc. Aceasta a scãzut considera-
bil în urma aplicãrii ultimelor modi-
ficãri ale legislaþiei speciale.

Reporter: Cum apreciaþi modul
de impozitare a companiilor de jocuri
online prin comparaþie cu cele care
organizeazã jocuri de noroc tradiþio-
nale? Ce reglementãri credeþi cã ar fi
necesare pentru a obþine un echilibru
în acest sens?

David Coldea: Într-adevãr, mo-
dul de impozitare diferã de la un
tip de joc la altul, dar este greu de
spus cum s-ar putea realiza o im-
pozitare mai omogenã ºi mai justã,
pentru ca toate tipurile de jocuri sã
aibã ºanse concurenþiale relativ
egale în aceastã piaþã. Este misiu-
nea autoritãþii de stat sã gãseascã
aceste soluþii.

Reporter: Pe 25 mai 2018 va in-
tra în vigoare Regulamentul pri-
vind protecþia datelor personale.
Cum va afecta acesta companiile
din domeniu? Consideraþi cã este
oportunã aplicarea lui în gam-
bling? Sunt firmele din domeniu
pregãtite sã facã faþã unei aseme-
nea provocãri? Cum caracterizaþi
GDPR?

David Coldea: Noi evaluãm
drept exagerate cerinþele impuse

de acest regulament. Cel puþin pri-
vind afacerile cu jocuri de noroc
tradiþionale, acestea sunt practic
imposibil de aplicat. Ar trebui in-
vestite sume enorme în infrastruc-
turã, în personal calificat ºi altele.
Nu consider cã piaþa româneascã
este pregãtitã pentru asta. Nu ºtiu
dacã existã cinci companii în þarã,
nu numai pe domeniul jocurilor de
noroc, care sã le poatã aplica în scurt
timp. Va trebui, însã, sã încercãm cu
toate resursele sã atingem confor-
marea cerutã, dat fiind cã este un de-
mers de reglementare European, iar
România trebuie sã preia ca atare
aceste prevederi.

Reporter: Ce programe de inte-
res public dedicate prevenirii ºi
combaterii dependenþei de jocuri de
noroc se aflã în derulare? Ce face
compania pe care o reprezentaþi în

acest sens?
David Coldea: “Joc Responsa-

bil” este cel mai important proiect
derulat pe aceastã zonã, în prezent.
Acesta este susþinut ºi implementat
de cãtre compania Baum în toate
sãlile proprii, pe toate canalele me-
dia de care dispunem ºi prin aparte-
nenþa noastrã ca membri ai Rom-
slot ºi Romanian Bookmakers, or-
ganizaþii profesionale care au ini-
þiat ºi asigurã ºi în prezent dezvol-
tarea acestui program. În plus, în
fiecare salã Baum am pus la dispo-
ziþia jucãtorilor formulare de auto-
evaluare, posibilitatea de autoex-
cludere a acelora care simt cã au
depãºit limita, ba mai mult, toate
aparatele ºi terminalele sunt etiche-
tate cu info Joc responsabil ºi nu-
mãrul de telefon pentru consiliere.
Asistenþa oferitã jucãtorului cu
comportament patologic este com-
pletã ºi se deruleazã cu aplicarea
celor mai noi metode de abordare ºi
consiliere.

Reporter: Un proiect de modifi-
care a Legii combaterii spãlãrii bani-
lor se aflã pe circuitul de aprobare.
Cum caracterizaþi acest proiect ºi
cum va influenþa el piaþa de gam-
bling?

David Coldea: Este, de asemenea,
vorba de aplicarea unor reglementãri
care vin de la nivelul Uniunii Europe-
ne, respectiv implementarea unei Di-
rective europene. Reglementãrile sunt
severe ºi, dacã sunt preluate în forma
propusã de aceastã Directivã, vor ge-
nera complicaþii operaþionale pentru
operatori. Ce doresc de la Oficiul Na-
þional de Prevenire ºi Combatere a
Spãlãrii Banilor este sã dea curs unei
abordãri diferenþiate, funcþie de risc, a
diverselor activitãþi economice vizate
ºi sã transpunã în legislaþia operaþiona-
lã reglementãri conforme cu Directiva,
dar disociate ca severitate conform cu
riscurile prezentate.

Reporter: Ce oportunitãþi de in-

vestiþii existã, actualmente, în piaþa
româneascã de profil?

David Coldea: Trebuie sã mã întorc
la remarca privind situaþia economicã
instabilã. Aceasta greveazã orice deci-
zie de a face noi investiþii în acest do-
meniu. Pe de altã parte, piaþa de jocuri
de noroc online în România este tânãrã
ºi în plinã dezvoltare, astfel cã acolo
trebuie sã aºteptãm noi investiþii ºi noi
actori.

Reporter: Ce investiþii intenþionaþi
sã realizaþi înacest anºi cebugetaþi alo-
cat în acest sens?

David Coldea: Avem în vedere ex-
tinderea companiei prin deschiderea de
noi sãli în þarã ºi ne dorim o ºi mai bunã
reprezentare în operaþiunile pe care le
deþinemîn America de Sud.Vomdema-
ra ºi o prospectare a unei noi pieþe, res-
pectiv continentul African, unde inten-
þionãm sã ducem tot mai multe din jo-
curile produse sub marca Baum.

Reporter: Ce investiþii aþi realizat
anul trecut?

David Coldea: Am reuºit deschi-
derea mai multor sãli ºi agenþii, dar,
mai important, am efectuat relativ re-
cent lansarea cazinoului online
www.baumbet.ro, de la care avem
mari aºteptãri.

Reporter: Cu ce cifrã de afaceri aþi
încheiat anul 2017, comparativ cu cea
din 2016?

David Coldea: Cifra de afaceri este
sensibil în creºtere comparativ
2017-2016, dar aceastã creºtere a fost
determinatã de investiþiile realizate. Am
înregistrat aceastã creºtere doar datoritã
eforturilor proprii, pentru cã, de fapt,
compania noastrã, a fost pusã în realã di-
ficultate de interpretarea greºitã ºi chiar
abuzivã a ANAF privind venitul ope-
ratorului de jocuri de noroc în cursul
controalelor efectuate la companiile
de pariuri. Alãturi de multe alte
companii, ºi Baum s-a confruntat cu
o impunere care ne-a adus cel mai
delicat moment din istoria afacerii
noastre.n
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“Tendinþele europene sunt de orientare a
operatorilor cãtre mediul online”

(Interviu cu Adrian Georgescu, CEO Novomatic)

l “Dacã proiectul care va modifica Legea de combatere a spãlãrii banilor va fi aprobat în forma actualã, atunci efectele în piaþa gambling-ului vor fi notabile”

Reporter: Cum se poziþioneazã
sectorul nostru de gambling în piaþa
internaþionalã de profil?

Adrian Georgescu: Din punct de
vedere al proiectelor legislative în
derulare, anul 2018 este unul de refe-
rinþã, deoarece suntem într-un proces
de adaptare la normele legislative eu-
ropene. Provocarea pentru operatori
va fi sã se adapteze la normele impuse,
sub forma în care acestea vor fi apro-
bate ºi implementate.

La nivelul economiei româneºti,
conform statisticilor oferite de Institu-
tului Naþional de Statisticã (INS), pia-
þa jocurilor de noroc, alãturi de alte ac-
tivitãþi recreative, a contribuit semnifi-
cativ la creºterea cifrei de afaceri în
rândul serviciilor de piaþã prestate po-
pulaþiei, cu un procent crescut de
23,9% în 2017 faþã de 2016.

Acest lucru se datoreazã ameliorãrii
percepþiei opiniei publice asupra jocurilor
de noroc. Continuãm sã depunem eforturi
în îmbunãtãþirea imaginii, în directia per-
cepþiei ca formã de “entertainment”.

Piaþa jocurilor de noroc are poten-
þial, însã ca orice altã piaþã are plusuri
ºi minusuri. Un aspect negativ este
lipsa de corelare între legislaþia spe-
cificã, codul fiscal ºi regulile de con-
tabilitate, care a dus la neclaritãþi ºi
interpretãri diferite, afectând buna
desfãºurare a activitãþii operatorilor.

Rezolvarea constã în soluþionarea
acestor discrepanþe.

Reporter: Cum credeþi ca va evo-
lua acest sector?

Adrian Georgescu: Tendinþele la
nivel european sunt de orientare a
operatorilor cãtre mediul online ºi de
deschidere a pieþelor naþionale. Pe
segmentul „land-based”, observãm
un nivel de maturitate caracterizat de
o competiþie puternicã ºi de o clarifi-
care a preferinþelor clienþilor. Acesta
traverseazã o perioadã de schimbare.
Aºteptãm sa vedem în ce mãsurã vor
afecta noile proiecte legislative indus-
tria jocurilor de noroc din România.

Noile mãsuri legislative pun pre-
siune pe operatori, atât din punct de
vedere financiar, cât ºi al manage-
mentului resurselor umane.

Având în vedere noile norme apli-
cate, acestea vor avea implicaþii mai

mari asupra micilor operatori din do-
meniu, care vor fi nevoiþi sã se adap-
teze noilor mãsuri ºi proceduri ce se
impun.

Reporter: Una dintre reglementã-
rile care urmeazã sã fie implemen-
tate este cea care vizeazã protecþia
da te lor cu carac te r personal
(GDPR). Cum va afecta aceasta fir-
mele din domeniu?

Adrian Georgescu: Implementa-
rea UE cu privire la GDPR va necesi-
ta atât o susþinere a resurselor uma-
ne, cât ºi a celor financiare pentru toa-
te companiile ce activeazã în Rom-
ânia, implicit ºi cele din domeniul
gambling-ului. Va fi o provocare
pentru toþi operatorii, depinde de fie-
care în parte cât timp ºi ce resurse a
alocat pentru aplicarea prevederilor
legislative. Acestea sunt diferite ºi
mult mai drastice decât cele ale legisla-

þiei actuale. Sancþiunile pentru încãl-
carea lor sunt destul de mari, ceea ce
denotã ºi interesul sporit pentru pro-
tecþia individului.

Reporter: Cum apreciaþi modul
de impozitare a companiilor de jocuri
online ºi a orga-
nizatorilor de
jocuri tradiþio-
nale?

Adrian Geor-

gescu: În mo-
mentul de faþã,
i m p o z i t a r e a
companiilor de
jocuri de noroc
online se efectu-
eazã în funcþie de
venit, în timp ce operatorii de jocuri tra-
diþionale land-base sunt dezavantajaþi
de impozitarea ce se efectueazã în baza
echipamentului, suma fiind fixã. Con-

sider cã ar fi necesarã o reevaluare a
modului de impozitare a operatorilor
land-base în funcþie de venit.

Reporter: Un alt proiect legisla-
tiv urmãreºte modificarea Legii
combaterii spãlãrii banilor. Cum ca-
racterizaþi aceastã iniþiativã legisla-
tivã?

Adrian Georgescu: Prevederile
proiectului de lege sunt mai stricte
decât prevederile Directivei UE, iar în
cazul în care legea va fi aprobatã în
forma actualã, aceasta va avea efecte
notabile pe piaþa gambling-ului.

Reporter: În tot acest context, cum
evoluleazã activitatea Novomatic?

Adrian Georgescu: Am încheiat
anul 2017 cu o cifrã de afaceri în valoare
de 63 de milioane de euro, înregistrând o
creºtere de circa 10% faþã de 2016.

Reporter: Ce investiþii aveþi în de-
rulare?

Adrian Georgescu: În prezent,
gestionãm 11.000 de echipamente de
joc, care includ aparate de tip video
slot, terminale de pariuri sportive, vi-
deo terminale de loterie. Investiþiile
se îndreaptã spre creºterea numãrului

de aparate ges-
tionate ºi a lo-
caþiilor operate
land-base. De
asemenea, vom
introduce pe
piaþã noi produ-
se ºi servicii.

Investi þ i i le
realizate anul
trecut au fost fã-
cute la nivel de

echipamente de joc, distribuim cãtre
terþi ºi operãm în sãlile Admiral echi-
pamente de ultimã generaþie. Sãlile de
joc Admiral au fost modernizate, proces

care este în desfãºurare. De asemenea,
au fost alocate bugete de marketing
mai mari pentru campaniile de pro-
movare, iar anul trecut am fost câºti-
gãtorii premiului “Cea mai bunã
campanie de marketing a anului -
ADMIRAL te Electrizeazã". ªi, nu în
ultimul rând, investim în personalul
nostru care este instruit atât pe plan
local, cât ºi în headquarter-ul Gru-
pului Novomatic din Austria. So-
cietãþile locale din grup au realizat
investiþii de circa 16 milioane de
euro.

Reporter: Ce programe dedicate
prevenirii ºi combaterii dependen-
þei de jocuri de noroc deruleazã No-
vomatic?

Adrian Georgescu: Novomatic
Romania este iniþiatorul programu-
lui “Joc Responsabil”, iniþiat în anul
2010, preluat ulterior de cãtre
ROMSLOT, unul din puþinele pro-
grame naþionale dedicate persoane-
lor care se confruntã cu probleme de
joc ºi singurul care oferã un ajutor
concret. În calitate de membri
ROMSLOT, susþinem ºi promovãm
în continuare programul.

Reporter: Cãtre ce se îndeaptã
piaþa?

Adrian Georgescu: Operatorii on-
line sunt în continuã expansiune,
competiþia a devenit mai acerbã în
2017, iar acest lucru poate fi observat
ºi din campaniile de promovare, care
au devenit mai agresive.

În ceea ce priveºte operatorii
land-base, aceºtia sunt într-o continuã
îmbunãtãþire a serviciilor prestate cã-
tre clienþi, atât prin aparate de ultimã
generaþie, cât ºi prin ambientul creat ºi
ofertele promoþionale.

Reporter: Mulþumesc!n

Tendinþele pieþei de gambling la nivel eu-

ropean sunt de orientare a operatorilor

cãtre mediul online ºi de deschidere a

pieþelor naþionale, este de pãrere Adrian

Georgescu, CEO Novomatic. Domnia sa

susþine cã, din punct de vedere al proiec-

telor legislative în derulare, anul 2018

este unul de referinþã, deoarece suntem

într-un proces de adaptare la normele le-

gislative europene.

"Am încheiat anul 2017

cu o cifrã de afaceri în

valoare de 63 de

milioane de euro,

înregistrând o creºtere de

circa 10% faþã de 2016".

SPÃLAREA BANILOR, PROTECÞIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ªI IMPOZITAREA LA SURSÃ

Impactul modificãrilor legislative asupra pieþei
de gambling din România

Trei aspecte de ordin legislativ sunt
de interes, în prezent, cu impact asupra
„industriei” de jocuri de noroc din þara
noastrã. Primul se referã la o modifica-
re a legislaþiei interne prin care impo-
zitarea jucãtorilor care participã la jo-
curile de noroc online, licenþiate de
Oficiul Naþional pentru Jocuri
de Noroc, se va face la sursã, în
timp ce alte douã sunt regle-
mentãri la nivelul Uniunii Eu-
ropene, cu impact direct ºi asu-
pra pieþei de gambling, respec-
tiv: protecþia datelor cu carac-
ter personal (Regulamentul nr.
679 din 27 aprilie 2016 privind
protecþia persoanelor fizice în
ceea ce priveºte prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi privind libera cir-
culaþie a acestor date, cunoscut sub
abrevierea „GDPR”) ºi prevenirea ºi
combaterea spãlãrii banilor (Directiva
2015/849 a Parlamentului European ºi
a Consiliului din 20 mai 2015 privind
prevenirea utilizãrii sistemului
financiar în scopul spãlãrii banilor sau
finanþarii terorismului).

În ceea ce priveºte prima provocare,
am constatat, la sfârºitul anului trecut,
cã, în timpul procedurii parlamentare
de adoptare a prevederilor OUG
79/2017 pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a fost adoptat în unanimi-
tate un amendament, în Comisia de
buget finanþe a Senatului, prin care ju-
cãtorii la jocurile de noroc la distanþã

(celebrele jocuri de noroc online –
care pot fi accesate de pe computer, ta-
bletã sau pe telefonul inteligent) vor fi
impozitaþi la sursã (adicã operatorul
de jocuri de noroc licenþiat va calcula
impozitul aferent retragerilor de nu-
merar, îl va reþine ºi îl va vira la buge-

tul de stat). Prin aceastã procedurã, se
va simplifica modalitatea de colectare
a veniturilor de la participanþii la jocu-
rile de noroc online, se va elimina bi-
rocraþia ºi, cel mai important, vor scã-
dea cheltuielile statului prin colecta-
rea veniturilor la bugetul statului.

Dacã, în cursul lunii noiembrie
2017, se credea cã respectiva
reglementare va intra în vigoa-
re cu 1 ianuarie 2018, în acest
moment procedura parlamen-
tarã este oarecum blocatã la
Camera Deputaþilor, mai exact
la Comisia de buget finanþe a
acestei instituþii, care, la
jumãtatea lunii februarie a.c., a

decis sã mai organizeze o dezbatere
asupra ordonanþei în speþã – care a
ridicat o sumedenie de critici din
partea mediului de afaceri din þara
noastrã.

Pânã la acest moment, participantul
la jocurile de noroc online are obliga-
þia de declarare a veniturilor din jocu-
rile de noroc (Declaraþia 200 – care
trebuie depusã pânã la data de 25 mai
pentru anul fiscal precedent), iar ope-
ratorul de jocuri la distanþã licenþiat
trebuia sã punã la dispoziþia ANAF ºi
a jucãtorului evidenþa cu sumele retra-
se pe parcursul anului fiscal precedent,
pentru ca mai apoi ANAF sã emitã o
decizie de impunere cu trei trepte, res-
pectiv: 1% pentru sumele de pânã la
66.750 lei, 16% pentru sumele cuprin-
se între 66.751 ºi 445.000 lei (la care

se adaugã 667,5 lei –
echivalentul de platã
pentru prima treaptã
de impozitare) ºi 25%
pentru sumele care
depãºesc 445.000 lei
(la care se adaugã
61.187,5 lei – echiva-
lentul de platã pentru

suma primelor douã trepte de impozi-
tare), urmatã de plata efectivã [con-
form prevederilor art.110 alin.(7)-(13)
din Codul Fiscal în vigoare la acest
moment]. Nedepunerea declaraþiei se
sancþioneazã cu amendã contravenþio-
nalã ºi produce o sumedenie de com-

plicaþii, jucãtorul va fi notificat, proce-
dura mergând pânã la instituirea de
popriri pe conturile acestuia.

Modificarea OUG 79/2017 mai are
câteva propuneri care se referã la indus-
tria de gambling, respectiv: modifica-
rea art. 18 din Codul Fiscal care regle-
menteazã un regim special de impozi-
tare pentru anumite tipuri de activitãþi,
inclusiv jocurile de noroc, prin care se
solicitã ºi se motiveazã excluderea ca-
zinourilor de la plata a 5% din venituri
(acestea ar urma sã plãteascã impozi-
tul pe profit pe care îl plãteºte orice fir-
mã conform legislaþiei în vigoare), fir-
mele care desfãºoarã activitãþi în do-
meniul jocurilor de noroc vor fi consi-
derate microîntreprinderi în înþelesul
art.48 din Codul Fiscal [prin abrogarea
excepþiei de la alin.(6) lit.c) – „Nu in-
trã sub incidenþa prevederilor prezen-
tului titlu persoanele juridice române
care: ... desfaºoarã activitãþi în dome-
niul jocurilor de noroc ...]. Legat de ul-
tima modificare se impune ºi o între-
bare pe care o adresãm specialiºtilor în
drept fiscal. În cazul în care un organi-
zator de jocuri de noroc este conside-
rat microîntreprindere, cifra de afaceri
reprezintã suma taxelor de participare
sau GGR (diferenþa dintre taxele de
participare ºi premiile acordate)?

Cea de a doua provocare o constitu-
ie intrarea în vigoare, începând cu data
de 25 mai a.c., a Regulamentului

GDPR. Operatorii de jocuri de noroc
licenþiaþi în România, fie cã sunt pe te-
ritoriul naþional, fie cã sunt în UE, ope-
reazã cu date cu caracter personal ºi au
obligaþii pe care trebuie sã le respecte.
De la evidenþele jucãtorilor cu nume,
prenume, CNP, adresã, la imaginile
din cazinouri ºi sãlile dedicate ori de la
agenþiile loto sau de pariuri (impuse de
reglementãrile specifice domeniului
sau alte acte normative adiacente),
precum ºi activitãþile de identificare
ale jucãtorilor desfãºurate de operato-
rii de jocuri de noroc online (identifi-
carea persoanei care acceseazã siste-
mul – obligativitatea de a nu permite
minorilor participarea la jocuri de no-
roc ºi altele prevãzute în legislaþia na-
þionalã – este salutarã aici modificarea
privind raportarea la ANAF a situaþiei
încasãrilor pe care le au jucãtorii, mai
sus amintitã, ºi altele), publicarea de
fotografii sau imaginu cu câºtigãtorii
unor premii importante (fie cã vorbim
de jocurile operate de Loteria Românã
sau de operatorii privaþi) pânã la orice
alt aspect care permite identificarea
unei persoane fizice (aºa cum este de-
finitã data cu caracter personal în Re-
gulamentul GDPR), precum ºi identi-
ficarea unor persoane care sã cunoascã
foarte bine domeniul jocurilor de no-
roc ºi sã poatã fi DPO în acest domeniu
de niºã, toate acestea constituie o realã
problemã, care poate fi foarte

costisi toare (sancþiunile
contravenþionale care pot fi aplicate
sunt importante) ºi cãreia industria de
gambling trebuie sã-i facã faþã cu
profesionalism ºi rapiditate.

În ceea ce priveºte aspectele de nou-
tate introduse de Regulamentul
GDPR, atât ONJN,
cât ºi operatorii li-
cenþiaþi (indiferent
de clasa de licenþã
acordatã) care ope-
reazã cu date cu ca-
racter personal, tre-
buie sã identifice
cu celeritate perso-
ane care sã le audi-
teze activitatea, sã
stabileascã tipul de
date cu care opere-
azã, sã întocmea-
scã proceduri spe-
cifice ºi sã de-
sfãºoare activitatea cu respectarea
acestui drept fundamental al
jucãtorului ºi al angajatului sau
colaboratorului.

Cea de a treia reglementare care
probabil va intra în vigoare, în cursul
acestui an, este la acest moment în
stadiul de Proiect de lege, care poate
fi consultat pe site-ul Oficiului Na-
þional de Prevenire ºi Combatere a
Spãlãrii Banilor (www.onpcsb.ro) ºi
care transpune în legislaþia naþionalã

prevederile Directivei amintite la
începutul acestui articol. Dintre
aspectele de noutate pe care le va
aduce amintim: include ONJN în ca-
tegoria instituþiilor care fac parte din
„sistemul naþional de prevenire ºi
combatere a spãlãrii banilor ºi a fi-
nanþãrii terorismului”, defineºte ser-
viciile de jocuri de noroc, stabileºte
faptul cã operatori de jocuri de noroc
sunt „entitãþi raportoare” ºi ONJN va
supraveghea ºi controla entitãþile ra-
portoare din industria de gambling,
reintroduce persoana desemnatã
(atât la nivelul operatorului de joc
dar ºi la ONJN), apare obligaþia de
evaluare a riscurilor.

De precizat faptul cã modificãrile
din anul 2015 ale legislaþiei specifice
jocurilor de noroc (OUG 77/2009 pri-
vind organizarea ºi exploatarea jocuri-
lor de noroc) au deja implementate
parte din obligaþiile care vor fi institui-
te în materie de prevenire a spãlãrii ba-
nilor. Existã deja obligaþia de identifi-

care a beneficiarului real, iar în norme-
le de aplicare (HG 111/2017) nu mai
existã obligativitatea operatorului de
jocuri de noroc de a nu elibera nici un
document care sã ateste câºtigul la
jocurile de noroc.

Sperãm ca modificãrile prezentate
sã contribuie la procesul de transpa-
rentizare a industriei de jocuri de no-
roc din þara noastrã, iar eventualele
sincope sã fie identificate din timp ºi
sã fie corectate la timp. n

OPINII

Trei aspecte de ordin legislativ
sunt de interes, în prezent, cu
impact asupra „industriei” de
jocuri de noroc din þara noastrã.

Sperãm ca modificãrile

prezentate sã contribuie la

procesul de transparentizare

a industriei de jocuri de noroc

din þara noastrã, iar

eventualele sincope sã fie

identificate din timp ºi sã fie

corectate la timp.

Av. prof. dr.

MARIUS

PANTEA
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AMIRAN DZANASHVILI, CEO GRAND CASINO MARRIOTT:

“Statul face tot posibilul sã nu putem funcþiona”
l “Plãtesc 12-13 milioane de euro, anual, taxe pentru cele douã cazinouri pe care le deþin, pe lângã faptul cã nu pot sã-mi recuperez TVA” l “Dacã nu
ar fi strãini care sã vinã ºi sã joace, nu am mai avea clienþi”

Reporter: Cazinourile din þara
noastrã s-au împuþinat foarte mult, în
ultimii ani. Care este explicaþia?

Amiran Dzanashvili: Este foarte
uºor sãobþii licenþãpentrudeschiderea
unui cazinou în România, dar taxele
sunt enorme. Tot timpul vin investitori
care cred cã, dacã au unul-douã mi-
lioane de euro, pot deschide cazinouri,
dar nu esteaºa. În acelaºi timp, eu sunt
afectat, pentru cã, având un business
foarte stabil ºi curat, când vine cineva
care nu are bani ºi vrea sã facã concu-
renþã, lucreazã destul de puþin legal ºi
face competiþie neloialã.

Referitor la taxe, am fãcut un
calcul ºi pot sã spun cã noi, pentru
Grand Casino Marriott ºi Platinum
Casino, plãtim în jur de 12-13 mi-
lioane de euro pe an - taxe de licen-
þã, taxe de mese, taxe de sloturi,
taxe pe jucãtor, impozite, bilete de
intrare etc.

Conform noii legislaþii, fiecare
jucãtor plãteºte la intrare la cazi-
nou 50 de lei. Aceºti bani sunt ai
bugetului, nu ai noºtri, pentru cã nu
rãmân la noi. Este tot o taxã. În
plus, nu intereseazã pe nimeni
dacã noi suntem pe profit sau pe
pierdere, pentru cã plãtim un im-
pozit fix. Avem taxã fixã de aproa-
pe 10 milioane de euro pe an.

De aceea nu mai sunt cazinouri
în România. Pânã acum aveam 19
cazinouri în Bucureºti, iar în pre-
zent mai sunt doar patru - Grand
Casino Marriott, cel de la Radis-

son (Platinum), cazinoul Palace
de la Casa Vernescu ºi cel din in-
cinta Sheraton (Queen Casino).

Nu se poate ca un cazinou sã
plãteascã toate aceste taxe. În pri-
mul rând, cazinoul este un obiec-
tiv turistic, pentru cã românii nu
joacã foarte mult ºi peste 80% din-
tre jucãtori sunt strãini - israelieni,
greci, turci, arabi. Iar acest lucru
nu implicã numai cazinourile,
întrucât clienþii, fiind turiºti, stau
la hotel, mãnâncã la restaurante,
merg în mall-uri, la cumpãrãturi
etc. Dar pe nimeni nu intereseazã
acest aspect, pentru cã existã ideea
fixã cã aceste spaþii de entertain-
ment - cazinourile - reprezintã un
lucru rãu. În România, cazinoul
este vãzut foarte rãu, pe când în
alte þãri nu este aºa. În America,
Donald Trump, patron de cazinou,
a devenit preºedinte, iar la noi, eu,
Amiran, de 20 de ani aici, plãtind
câte 12-13 milioane de euro taxe
în fiecare an, sunt infractor. De
ce?

Reporter: Aºa a fost tot timpul
sau în urmã cu 8-10 ani era altfel?

Amiran Dzanashvili: Acum
8-10 ani era mai bine - erau mai
mulþi jucãtori, iar taxele ºi condi-
þiile erau mai bune. Acum, de la an
la an este mai rãu. Nu pot sã înþe-
leg de ce. În plus, în fiecare lunã
avem control de la ANAF, control
de la antifraudã, de la Oficiul
împotriva spãlãrii banilor, de la fi-
nanciar etc.

Reporter: Ce cazinouri deþineþi
la noi?

Amiran Dzanashvili: Pe cele
de la Marriott ºi Radisson.

Reporter: Care este secretul sã
rezistaþi 20 de ani în aceastã piaþã?

Amiran Dzanashvili: Nu este
un secret. Trebuie ca afacerea sã
fie stabilã, iar investitorul sã vadã
realitatea aºa cum este. Lumea

crede cã într-un cazinou banii vin
din neant. Nu este aºa. Trebuie sã
fii foarte bun, sã serveºti mâncare
bunã, sã ai o servire bunã, sã ai
bani în casã ca sã îi dai celui care
câºtigã etc.

Reporter: Care este situaþia fi-
nanciarã a celorlalte douã cazino-
uri pe care le deþineþi?

Amiran Dzanashvili: Suntem
foarte puþin peste zero ca profit,
din cauza taxelor. Eu aveam mai
mult de 1000 de angajaþi în toate
cele trei cazinouri, înainte sã închi-
dem cazinoul de la Intercontinen-
tal, din cauza lipsei de clienþi, dar
nici acest aspect nu intereseazã pe
nimeni.

Reporter: Activitatea din cazi-
nouri a fost afectatã ºi de interzice-
rea fumatului în locurile publice…

Amiran Dzanashvili: Este foar-
te rãu cã s-a interzis fumatul, cazi-
nourile pierzând peste 30% din
profit, ca urmare a acestei interdic-
þii. Noi spunem cã aceasta este le-
gislaþia în Europa, dar nu este ade-
vãrat, pentru cã în toate cazinourile

din Europa existã spaþii de fumat,
dar la noi nu. Mi se pare cã statul
face tot posibilul sã nu putem
funcþiona.

Reporter: Cum caracterizaþi le-
gislaþia de profil de la noi?

Amiran Dzanashvili: Condi-
þiile din legislaþie sunt foarte
proaste. Avem taxã pe jucãtor.
Când vine omul la cazinou ºi
pune 100 de euro în cont, dupã
care pierde 10 euro ºi apoi face
cash-out 90 de euro, adicã scoate
înapoi 90 de euro, el a pierdut 10
euro, nu 100 de euro, dar noi plã-
tim impozit la 100 de euro. Pe
lângã cele 13 milioane de euro,
statul cere în plus taxe pe acea
sutã de euro, dar omul nu a pier-
dut decât 10. Nu este logic. În
fiecare an, se pun alte taxe. În
plus, domeniul de gambling nu
îºi poate recupera TVA. Tot
TVA-ul pe care îl plãtesc pentru
diverse servicii ºi produse îl
pierd. De exemplu, plãtesc chi-
rie la Marriott, am cheltuieli de
la restaurant etc…nu pot sã-mi

recuperez TVA de la stat, iar
aceasta este o mare pierdere
pentru mine. Dacã se doreºte
închiderea cazinourilor, sã se
spunã, dar se vor pierde bani la
buget, locuri de muncã etc.

Reporter: Cum vedeþi imple-
mentarea Regulamentului pentru
protecþia datelor, care urmeazã sã
intre în vigoare în 25 mai?

Amiran Dzanashvi l i : Nu
avem nicio problemã cu aceastã
lege, pentru cã noi nu facem spã-
lare de bani, nu încãlcãm legea.
În plus, protecþia datelor s-a fã-
cut deja la sloturi. Suntem co-
nectaþi la serverul MFP. GDPR
presupune mult mai multã aten-
þie cu datele clienþilor. Trebuie
sã avem mare grijã, iar clienþii
vor deveni mult mai reticenþi.
Oricum, numãrul de jucãtori
s-a redus foarte mult în ultimii
ani, pentru cã este foarte greu
pânã intrã. Trebuie investigare
pe fiecare jucãtor, raportãri
etc., iar oamenii nu mai vor sã
joace. De aceea cei mai mulþi

jucãtori sunt strãini.
Reporter : Urmeazã sã fie

transpusã ºi Directiva privind
modificarea legislaþiei pentru
combaterea spãlãrii banilor…

Amiran Dzanashvili: Este
vorba despre o directivã euro-
peanã, care pe noi nu ne afectea-
zã foarte tare, pentru cã oricum
noi raportãm tranzacþiile de pe-
ste 15.000 de euro ºi pe cele su-
specte etc. Pe alte tipuri de jocu-
ri o sã aibã efecte, pentru cã
pânã acum doar cazinourile ra-
portau, iar acum va trebui ca ºi
ceilalþi operatori sã raporteze.

Reporter: Care este profilul
jucãtorului?

Amiran Dzanashvili: Avem
jucãtori foarte mulþi din busi-
ness. Astãzi, cazinourile, pariu-
rile, pokerul nu mai sunt produ-
se compromiþãtoare, iar jucãto-
rii nu sunt doar “bãieþi rãi”.

Av e m n o r o c c ã a v e m
conexiuni în afarã ºi aducem
jucãtori strãini, pentru cã cei
care jucau mult nu mai sunt ºi
nu se mai joacã sumele care se
jucau înainte. Dacã nu ar fi strã-
ini care sã vinã ºi sã joace, nu
am mai avea clienþi. Dar ºi aici
avem o problemã, pentru cã nu
li se dau vize. Sunt oameni care
depun 1 milion de euro în cont
ca sã vinã sã joace banii aici,
merg la ambasadã cu dovadã cã
au depus banii ºi nu li acordã
viza, pe motive cã nu sunt se-
rioºi, deºi toate statele încurajea-
zã turismul de gambling. Pierdem
zilnic clienþi din aceastã cauzã.

Ministerul de Externe trebuie sã
înþeleagã cã un om care depune 1
milion de euro în contul cazinoului
nu este un sãrac, nu vine aici sã emi-
greze sau sã munceascã. Este un turist
care trebuie încurajat, nu descurajat.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Un cazinou din þara noastrã plãteºte taxe

la stat în valoare cuprinsã între 6 ºi 7 mi-

lioane de euro pe an, dupã cum ne-a

spus Amiran Dzanashvili, CEO Grand

Casino Marriott. Domnia sa susþine,

într-un interviu, cã atât legislaþia, cât ºi

fiscalitatea reprezintã piedici în activita-

tea cazinourilor de la noi, care ar trebui

vãzute ca obiective de entertainment,

unde turiºtii strãini vin ºi îºi petrec timpul

liber, generând, astfel, bani la buget, ºi

nu ca pe niºte locuri unde merg doar “bã-

ieþii rãi”.
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REPREZENTANÞII LOTERIEI ROMÂNE:

“Nicio legãturã între schimbãrile
de la Loterie ºi semnarea contractului
pentru terminalele loteristice”

Reporter: Anul trecut a fost unul
tumultuos pentru companie, þinând
cont cã au avut loc mai multe schim-
bãri la vârful CNLR. De ce a fost ne-
voie sã se schimbe de atâtea ori direc-
torul general ºi de ce au fost fãcute
mai multe schimbãri în Consiliul de
Administraþie al companiei?

Loteria Românã: Referitor la
schimbãrile care au avut loc în cursul
anului trecut la nivelul conducerii
companiei, va comunicãm cã preve-
derile art. 641 din OUG nr. 109 din 30
noiembrie 2011, privind guvernanþa
corporativã a întreprinderilor publice,
aratã cã mandatele administratorilor
provizorii sunt de 4 luni, cu posibilita-
tea prelungirii, pentru motive temeini-
ce, pânã la maximum 6 luni. Deciziile
cu privire la conducerea companiei se
iau la nivelul Consiliului de Admini-
straþie, iar în ceea ce priveºte Consi-
liul de Administraþie, la nivelul Adu-
nãrii Generale a Acþionarilor.

Reporter: Tot în 2017, Loteria a
încheiat un contract controversat de
furnizare a unui numãr de 2.181 de
terminale loteristice, cu asocierea
S&T România SRL - Safran Iden-
tity&Security, în valoare de circa 8
milioane de euro. Sorin Constanti-
nescu, expert în combaterea crimina-
litãþii economico-financiarã în do-
meniul jocurilor de noroc ºi fost con-
silier al Loteriei Române, a acuzat cã
echipamentelepecareLoteriaRomânã
le-a solicitat în cadrul acestei licitaþii
au aceleaºi funcþii ca echipamentele
deja existente în sediile companiei,
instalate acum patru ani de firma No-
vomatic în cadrul contractului pen-
tru aparatele VLT. Totodatã, domnia
sa a mai spus cã valoarea contractu-
lui este nejustificat de mare.

Cum apreciaþi aceste afirmaþii?
Loteria Românã: Loteria Românã

îºi menþine punctul de vedere comu-
nicat la momentul respectiv, cu pri-
vire la acest subiect, inclusiv publi-
caþiei dumneavoastrã (n.r. anul tre-
cut, reprezentanþii CNLR ne-au tran-
smis: “Afirmaþiile domnului Sorin
Constantinescu dezinformeazã opi-
nia publicã ºi sunt denigratoare cu
privire la activitatea Loteriei Rom-
âne, aducând grave prejudicii de

imagine companiei. Loteria Românã
a fãcut publice detalii cu privire la
aceastã achiziþie, care s-a desfãºurat
conform legii, în condiþii de transpa-
renþã. Loteria Românã îºi rezervã
dreptul de a se adresa justiþiei. Prin-
cipala preocupare a managementului
companiei al cãrei unic acþionar este
statul român este aceea de a creºte
fondurile care au ca destinaþie buge-
tul consolidat de stat”).

Reporter: S-a spus cã schimbãri-
le de la vârful Loteriei au avut legã-
turã cu semnarea acestui contract. Ce
rãspundeþi acestor acuzaþii?

Loteria Românã: Nu existã nicio
legãturã între "schimbãrile de la
vârful Loteriei" ºi semnarea contrac-
tului. Sunt doar speculaþii.

Reporter: Contractul a fost sem-
nat vara trecutã de Mihai Pãduraru,
un director general care a stat 10 zile
în funcþie. De ce a avut un mandat
atât de scurt domnul Pãduraru?

Loteria Românã: Încetarea man-
datului domnului Mihai Pãduraru a
fost decizia Consiliului de Administra-
þie al Loteriei Române.

Reporter: Au fost semnate con-
tractele subsecvente? Contractul se
aflã în derulare?

Loteria Românã: În data de
20.12.2017, a fost încheiat ºi semnat
primul ºi cel mai mare contract sub-
secvent la acordul-cadru nr.
67/17.08.2017, în prezent acest con-
tract fiind în derulare în cadrul com-
paniei.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea Loteriei Române, anul trecut ?

Loteria Românã: În anul 2017,
Loteria Românã a împlinit 111 ani de
activitate, fiind una dintre cele mai
longevive instituþii din România, cu
o importantã tradiþie în organizarea
de jocuri de noroc ºi în susþinerea
proiectelor de interes public naþio-

nal.
De 111 ani, Loteria Românã funcþio-

neazã în scop social, susþine acþiuni
sportive ºi educative, finanþeazã ac-
þiuni de promovare a culturii ºi a va-
lorilor româneºti ºi sprijinã proiecte

umanitare. În prezent, 2% din înca-
sãrile companiei merg cãtre Fondul
Naþional Cultural, iar cea mai mare
parte din profitul net merge cãtre bu-
getul de stat.

Loteria Românã este membru ac-
tiv al celor douã mari asociaþii de
profil The European Lotteries (Aso-
ciaþia Loteriilor Europene) ºi World
Lottery Association, organism
mondial ce reuneºte loterii de stat
din întreaga lume. Cele douã asocia-
þii au drept scop principal facilitarea
contactelor ºi a schimbului de infor-
maþii între membrii sãi, studierea
noilor tehnologii în domeniu ºi an-
gajarea de acþiuni comune, atât în
zona legislativã, cât ºi în ceea ce pri-
veºte garantarea organizãrii de jo-
curi responsabile, de prevenire a fe-
nomenului de dependenþã ºi de pro-
movare a misiunii sociale a loterii-
lor de stat.

Anul trecut, au fost acordate peste
6,6 milioane de câºtiguri, în valoare
totalã de peste 209 milioane euro.

Reporter: Au fost fãcuþi paºi pentru
realizarea unui nou sistem loteristic,
þinând cont cã cel actual are o vechi-
me semnificativã?

Loteria Românã: Dezvoltarea
propriului sistem este ºi în acest an
prioritatea Loteriei Române. Com-
pania respectã în totalitate graficul
de implementare asumat.

Reporter: Câte agenþii LOTO are
compania? A fost restrâns numãrul
acestora în ultima perioadã?

Loteria Românã: În prezent, Lo-
teria Românã are peste 1900 de
agenþii. Pentru acest an, Loteria
Românã ºi-a propus sã-ºi extindã re-
þeaua mandatarã cu un numãr de 200
noi puncte de vânzare.

Reporter: Ce profil au clienþii
Loteriei?
Loteria Românã: Profilul jucãtoru-

lui la loto ara-
tã astfel: bãr-
bat, peste 40
de ani, veni-
tur i medi i ,
studii medii.
Acest profil
variazã, ne-
semnificativ
însã, în funcþie
de tipul de
joc.

Reporter:

Care este va-
loarea totalã
încasatã anul
trecut de Lo-

terie din activitatea sa?
Loteria Românã: În anul 2017,

Loteria Românã a avut încasãri în
valoare totalã de peste 1,39 miliarde
lei.

Reporter: Ce tipuri de jocuri or-
ganizeazã, acum, CNLR ?

Loteria Românã: Portofoliul de
produse satisface aºteptãrile majo-
ritãþii jucãtorilor, pe lângã organiza-
rea jocurilor tradiþionale Loteria
Românã fiind preocupatã constant
de diversificarea gamei de produse.

Jocul vedetã al Loteriei Române
rãmâne Loto 6/49, produs care a fost
lansat în anul 1993 ºi care numãrã,
în prezent, cel mai mare numãr de
jucãtori, înregistrând ºi cele mai im-
portante premii.

Alte produse îndrãgite de amato-
rii de jocuri loto sunt Noroc, Joker,
Noroc Plus, Loto 5/40 ºi Super No-
roc.

În ultima perioadã, Loteria Românã
a acordat ºi continuã sã acorde o
atenþie deosebitã diversificãrii ga-
mei de produse de tip loz instant,
prin lansarea de noi lozuri în plic, lo-
zuri randalinate ºi lozuri rãzuibile.

Jocurile de videoloterie ocupã, de
asemenea, un loc important în porto-
foliul de produse, datoritã interesu-
lui manifestat de o categorie impor-
tantã de jucãtori.

În portofoliul de produse al Lote-
riei Române se regãseºte ºi varianta
modernã a celei mai vechi forme de
loterie, loteria pasivã ºi tradiþionale-
le pariuri mutuale Pronosport ºi Pro-
no_S, care se adreseazã celor pasio-
naþi de sport.

În acest an, Loteria Românã urmea-
zã sã-ºi îmbogãþeascã portofoliul cu

noi produse de tip loz instant: lozuri
rãzuibile, randalinate ºi loz în plic.
Recent, am lansat o nouã ediþie de lo-
terie pasivã dedicatã Sãrbãtorilor Pa-
scale. Vor urma multe alte surprize
care vor veni în întâmpinarea aºtep-
tãrilor jucãtorilor noºtri.

Reporter: În 25 mai va intra în vi-
goare Regulamentul privind protec-
þia datelor personale. S-a pregãtit
compania pentru implementarea
acestei reglementãri?

Loteria Românã: Loteria Românã
a început demersurile pentru pune-
rea în aplicare a cerinþelor noului Re-
gulament.

Reporter: Ce programe de interes
public dedicate prevenirii ºi comba-
terii dependenþei de jocuri de noroc
aveþi în derulare?

Loteria Românã: Loteria Românã
acþioneazã ca o companie responsa-
bilã, respectând principiile care stau
la baza conceptului de joc responsa-
bil. În politica de promovare ºi co-
municare a companiei þinem cont de
aspectele ce þin de prevenirea ºi com-
baterea dependenþei de jocuri de no-
roc.

Reporter: Ce noi contracte a
încheiat CNLR?

Loteria Românã: Pe lângã con-
tractul subsecvent la care am fãcut
referire anterior, Loteria Românã nu a
încheiat, în ultima perioadã, alte con-
tracte care sã aibã drept obiect jocuri-
le pe care le organizeazã.

Reporter: Vã mulþumesc!n

Între multiplele schimbãri care au avut
loc anul trecut la vârful Companiei Naþio-
nale Loteria Românã (CNLR) ºi semnarea
controversatului contract de furnizare a
unui numãr de 2.181 de terminale loteris-
tice, în valoare de 8 milioane de euro, nu
este nicio legãturã, ne-au precizat repre-
zentanþii societãþii de stat, rãspunzând
întrebãrilor ziarului BURSA pe subiect.
Aceºtia au subliniat cã deciziile cu privire
la schimbãrile din conducerea companiei
se iau la nivelul Consiliului de Admi-
nistraþie, iar în ceea ce priveºte miºcãrile
din cadrul Consiliului de Administraþie se
pronunþã Adunarea Generalã a Acþiona-
rilor.

Reprezentanþii CNLR ne-au spus cã, printre activitãþile
Loteriei Române din 2017, se numãrã:

“- În vara lui 2017 ºi în luna decembrie am organizat
“CARAVANALOTO”, care a cãlãtorit în toatã þara în cãuta-
re de jucãtori cu bilete loto la purtãtor, jucãtori care au fost
premiaþi pe loc cu premii în bani;

- Anul trecut, Crosul Loteriei Române, prima competiþie
de gen din þarã noastrã, a ajuns la cea de-a XX-a ediþie,
îndemnul adresat participanþilor la competiþie fiind acelaºi:
“Aleargã pentru sãnãtatea ta!”;

- În luna septembrie, amorganizatprimaediþieaCupeiLote-
riei Române La Mountain Bike, competiþie care s-a desfãºurat
la Azuga”.

“Operatorii de jocuri au solicitãri din
ce în ce mai complexe”

(Interviu cu Marius Stoi, director general DGL Pro)

Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
anul 2018?

Marius Stoi: 2018 este un an cu
provocãri majore pentru noi, în ceea ce
priveºte feed-back-ul primit de la
operatori, care au solicitãri din ce în
ce mai complexe. Anul acesta, vom
prezenta jocuri ºi mixuri cu aprobare
de tip, pentru care noi garantãm per-
formanþa, dar operatorii trebuie sã se
ocupe de restul.

Aºteptãrile noastre pentru 2018
vor fi legate de creºterea încrederii
operatorilor în noile produse ºi vizea-
zã în primul rând obligativitateanoastrã
de a deveni mai performanþi, pentru a
surprinde plãcut partenerii noºtri.

În ultimii ani, din partea statului
am avut parte de taxe mai mari, iar
noi am adus în piaþã o platformã
nouã, jocuri noi, AWP (n.r. aparat cu
risc limitat) ºi sloturi la un raport op-
tim preþ-calitate.

Reporter: Cum caracterizaþi le-
gislaþia actualã ºi ce ar trebui îmbu-

nãtãþit la ea?
Marius Stoi: Este responsabi-

litatea ONJN sã iniþieze proiectul
legislativ care sã nu mai permitã
operatorilor sã mascheze sloturile
prin prezenþa agenþiilor de pariuri
fictive. Responsabilitatea socia-
lã, din punctul meu de vedere,
începe cu prezenþa jocurilor cu
risc limitat în toate locaþiile în
care activitatea economicã predo-
minantã este alta decât pariurile
sportive. Nu cred cã suntem respon-
sabili atunci când permitem pre-
zenþa sloturilor acolo unde trebu-
ie sã fie aparate cu risc limitat doar
pentru cã avem un vid legislativ
sau statul încaseazã taxe mai
mari.

Reporter: Ce ar trebui fãcut
pentru a crea un program dedicat
jocului responsabil eficient?

Marius Stoi: În primul rând, sã
vorbim mai mult de responsabilita-
tea noastrã ca producãtori, operatori,
instituþii ºi sã concentrãm comuni-
carea cãtre responsabilitate - a
clienþilor pentru sumele jucate, a
operatorilor pentru campanii de
marketing din landbase ºi online,
dar ºi a instituþiilor statului pentru
o legislaþie transparentã ºi coeren-
tã. Sã nu uitãm de o imagine obiec-
tivã promovatã de mass media.

Prin felul cum este perceputã afa-
cerea din exterior ca fiind o sursã ra-
pidã de îmbogãþire, consider cã este
necesar sã existe un echilibru între
opulenþa actualã ºi imaginea unui
bussines acceptat ºi tolerat de socie-
tate. Acest lucru se poate realiza
treptat, cu implicarea activã a tutu-
ror celor care activeazã în acest sec-
tor.

Pentrucaoriceprogramdejocrespon-
sabil sã fie eficient, acesta trebuie sã
fie preocuparea permanentã a tuturor
celor implicaþi: operatori, producã-
tori, instituþii ale statului ºi mass me-
dia. Pe de altã parte, este necesarã ºi
cooperarea jucãtorilor, pentru a-l face
eficient.

Reporter: Ce ar trebui sã facã un
investitor nou în piaþa jocurilor de no-
roc de la noi, ca sã reuºeascã?

Marius Stoi: Un nou venit ar tre-
bui sã aloce timpul pentru a înþelege
piaþa, sã identifice resursele necesare
pentrua rãzbi ºi sã ia înconsiderareper-
manent o posibilã mãrire a taxelor.
Chiar ºi aºa, pentru un nou venit pe pia-
þã, dacã este norocos va recupera
investiþia în primii cinci ani. Unnouve-
nit în acest bussines trebuie sã fie dispus
sã ºi piardã. Sã nu uitãm, este un sector
al jocurilor de noroc care implicã mul-
te riscuri.

Reporter: Mulþumesc!n

DGL Pro este producãtor de
sloturi pentru jocurile de noroc.
Firma funcþioneazã sub acest
nume încã din 2006. În prezent,
societatea desfãºoarã o gamã lar-
gã de activitãþi în domeniul jocu-
rilor de noroc.

RAPORT CURTEA
DE CONTURI
PENTRU ANUL
2016:

Loteria
Românã sã
clarifice
situaþia
investiþiilor
în curs de
execuþie

Curtea de Conturi (CC) a constatat,
în activitatea Loteriei Române pe
anul 2016, unele deficienþe în reflec-
tarea operaþiunilor economice în evi-
denþa contabilã, sinteticã sau analiti-
cã, potrivit raportului anual al institu-
þiei de control. Astfel, din verificarea
realitãþii ºi exactitãþii creanþelor enti-
tãþii s-a constatat cã nu s-a organizat
evidenþa contabilã analiticã ºi în funcþie
de termenul de încasare, astfel încât sã
poatã fi asiguratã obþinerea de infor-
maþii detaliate referitoare atât la pre-
scrierea sumelor de încasat, cât ºi la
structura creanþelor pe fiecare debit.
Evidenþa contabilã organizatã de en-
titate cuprinde doar informaþii referi-
toare la creanþele restante pe fiecare
debit în parte, conform CC.

În cazul creanþelor incerte sau în li-
tigiu, Curtea de Conturi a constatat cã
acestea nu au fost înregistrate distinct
în contabilitate în contul „Clienþi in-
cerþi sau în litigiu” sau în conturi ana-
litice ale conturilor de creanþe, pentru
alte creanþe decât clienþii, ceea ce nu
oferã o imagine clarã a situaþiei litigii-
lor înregistrate la nivelul companiei,
ce au ca obiect neîncasarea de facturi,
comisioane sau penalitãþi de
întârziere ºi creanþe incerte/în litigiu.

De asemenea, prejudiciul constatat
ºi stabilit de cãtre Curtea de Conturi a
României prin Decizia nr. 3/2011, ne-
recuperat ºi pentru care nu au fost sta-
biliþi debitorii, nu a fost evidenþiat ºi
înregistrat în contul în afara bilanþului
„Active contingente”, concomitent
cu stingerea creanþei motivatã de pre-
scriere.

Curtea de Conturi susþine cã s-au
menþinut în cont datorii mai vechi de
trei ani, provenind în principal din:
garanþii materiale reþinute gestionari-
lor, care nu au fost ridicate de cãtre
aceºtia la plecarea din companie; co-
misioane datorate, dar nefacturate de
cãtre mandatar; datorii neachitate cã-
tre Intralot SA, reprezentând contra-

valoarea
r a t e l o r
a fe ren te
e c h i p a-
mentelor
de pariuri
în cotã
fixã, nea-
coper i t e
din cota
p r o c e n-
tualã cu-
v e n i t ã
creditori-
l o r
( 2 8 . 5 5 4
mii lei);

datorii neachitate de cãtre Intralot
SA, reprezentând contravaloarea a 98
de antene VSAT, conform
notificãrilor de cesiune de creanþã de
la Lotrom cãtre Intralot SA (493 mii
lei); garanþii de bunã execuþie.

Curtea de Conturi a recomandat
Loteriei Române sã dispunã mãsurile
legale pentru clarificarea situaþiei in-
vestiþiilor în curs de execuþie eviden-
þiate în soldul contului „Investiþii cor-
porale în curs de execuþie”, sub
aspectul oportunitãþii ºi necesitãþii in-
vestiþiilor demarate, continuarea, sista-
rea sau valorificarea lor.

Conducerea Loteriei trebuie sã
analizeze circumstanþele ºi sã decidã
cauzele care au condus la abandona-
rea, sistarea unor investiþii aprobate ºi
dacã existã responsabilitãþi, acestea
trebuie stabilite.

Curtea de Conturi a recomandat ºi
organizarea evidenþei contabile pri-
vind creanþele ºi datoriile companiei
Loteria Românã, astfel încât situaþiile
financiare sã reflecte realitatea, dar ºi
încasarea creanþelor dupã efectuarea
unei analize complete a cauzelor care
au generat menþinerea acestora în
sold ºi demararea procedurilor de re-
cuperare, în cazul celor neachitate la
termen, conform prevederilor legale.

De asemenea, Loteria trebuie sã
elaboreze procedurile operaþionale cu
privire la urmãrirea ºi încasarea
creanþelor, urmãrirea ºi achitarea
datoriilor, cu stabilirea concretã a
persoanelor implicate.

C.P.

Conducerea

Loteriei trebuie

sã analizeze

circumstanþele ºi

sã decidã

cauzele care au

condus la

abandonarea,

sistarea unor

investiþii

aprobate .
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“Piaþa neagrã - la cel mai redus nivel de la revoluþie pânã astãzi”
(Interviu cu Odeta Nestor, preºedintele Asociaþiei Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanþã)

Reporter: Încep cu piaþa jocuri-
lor online, pentru cã a fost ultima re-
glementatã, ºi vã întreb cum a evo-
luat aceasta de la momentul regle-
mentãrii ºi pânã acum?

Odeta Nestor: De la reglemen-
tare pânã în prezent, segmentul on-
line este cea mai dinamicã compo-
nentã a industriei de gambling din
þara noastrã. Ca preºedinte al Aso-
ciaþiei Organizatorilor de Jocuri de
Noroc la Distanþã, permanent mã
întâlnesc cu situaþii unice, provo-
catoare, care îmi stârnesc inte-
ligenþa ºi, fãrã sã fiu modestã, cred
cã am reuºit ºi cu siguranþã voi reuºi
ºi în viitor sã identific soluþii legale
ºi pragmatice la problemele ridica-
te. Globalizarea ºi digitalizarea vor
conduce la provocãri tot mai mari în
mediul on-line al activitãþii de jocuri
de noroc, fapt care este de bun au-
gur, în opinia mea.

Trendul este crescãtor, iar de la
ultima ºi cea mai importantã modi-
ficare legislativã, din anul 2015,
care a permis apariþia ºi licenþierea
jocurilor de noroc la distanþã, pe
piaþa de profil au apãrut operatori
internaþionali de anvergurã, care, în
prezent, desfãºoarã activitãþi profi-
tabile. Cât despre anul 2017, la ni-
velul industriei de profil s-a consta-
tat o uºoarã creºtere faþã de anii pre-
cedenþi.

Reporter: Care este ponderea
pieþei negre în domeniul jocurilor
de noroc, în acest moment?

Odeta Nestor: De la înfiinþarea
ONJN, prioritatea a fost eliminarea

concurenþei neloiale fãcute de cei
care operau fãrã licenþã ºi fãrã auto-
rizaþie. În opinia mea, piaþa neagrã
este, la acest moment, la cel mai re-
dus nivel de la revoluþie pânã astãzi,
pentru cã este reglementatã ºi existã
pârghii legale de control. Industria
s-a implicat activ în combaterea
acestui fenomen, iar Direcþia de
Control a ONJN a reuºit sã destruc-
tureze acest tip de criminalitate eco-
nomicã, ce produce prejudicii im-
portante atât statului, dar ºi operato-
rilor cinstiþi din industrie. Nu dispun
de date concrete, dar îmi amintesc
cã în 2014, imediat dupã infiinatrea
Oficiului, am identificat, spre
exemplu la aparatele slot-machine,
un numãr de peste 4.000 de aparate
funcþionale în piaþã, iar în acest an,
conform raportului ONJN, au fost
identificate doar 200 de sloturi la
negru.

Reporter: Cât aduce acest seg-
ment bugetului de stat, acum, dupã
licenþierea mai multor operatori din
domeniu ºi câþi bani intrã la buget
din întreaga industrie de gambling?

Odeta Nestor: Jocurile de noroc
online contribuie la bugetul de stat
cu taxe directe (licenþe ºi autorizaþii
- 16% din GGR), impozit pe profit,
dar ºi cu alte tipuri de taxe ºi plãþi,
respectiv taxarea pe muncã, pe chi-
rii etc. Pentru sume concrete, aºtep-
tãm sã aparã raportul de activitate al
ONJN.

La nivelul întregii industrii, din
câte cunosc, doar taxele de licenþã ºi
autorizaþiile adunate ºi vãrsate la
bugetul de stat au însumat aproxi-
mativ 300 de milioane de euro la ni-
velul anului 2017, însã, de aseme-
nea, aºteptãm sumele exacte declara-
te oficial. De reþinut este cã industria
de gamblig naþionalã contribuie la
bugetul de stat ºi cu alte sume.

Reporter: Consideraþi cã mai
este nevoie de reglementãri pe acest
segment?

Odeta Nestor: De principiu, mo-
dificãrile legislative de structurã au
fost fãcute, iar acum trebuie sã mai
aparã rectificãri fine, care vor permi-

te o exploatare normalã a monopolu-
lui. O ultimã astfel de modificare o
reprezintã posibilitatea oferitã de
impozitarea la sursã a retragerilor
pentru jucãtorii la jocurile de noroc
on-line - modificarea art. 18 din co-
dul fiscal, în sensul eliminãrii terme-

nului "casinou" pentru concurenþia-
litate faþã de celelalte tipuri de jocuri
de noroc. Considerãm cã mai sunt
mici modificãri ce pot ajuta sã nu
mai existe termeni sau articole inter-
pretabile. Orice lege este perfectibilã
ºi mai ales acest domeniu, fiind foar-
te activ, impune updatãri periodice.

Reporter: Care sunt prioritãþile
domeniului?

Odeta Nestor: Prevenirea ºi
combaterea eficientã a ludomaniei
considerãm cã este o prioritate. În
acest sens, aºteptãm cu interes apari-
þia noii fundaþii ºi iniþierea unor pro-
grame în materie, care sã ducã la re-
zultatele aºteptate de industrie. Solu-
þiile de rezolvare a acestei probleme
sunt la îndemâna conducerii ONJN -
pârghiile legale existã, este doar o
chestiune de voinþã.

Ceea ce aº dori sã specific este cã
situaþiile prezentate negativ în media
cu privire la jocurile de noroc sunt si-
tuaþii punctuale, care nu au reprezen-
tativitate la nivel naþional.

Reporter: Cum ne situãm faþã de
celelalte þãri europene, în acest do-
meniu?

Odeta Nestor: Din punct de ve-
dere legislativ, România se aflã în to-
pul þãrilor europene care au reuºit o
reglementare de succes. Din punct

de vedere al mentalitãþii, mai avem
de lucrat. În toatã Europa ºi în lumea
civilizatã, jocurile de noroc sunt
considerate servicii distractive ºi
sunt tratate ca atare. La noi, orice
apariþie în peisajul social a unor pro-
bleme care are cea mai micã legãturã
cu jocurile de noroc duce automat la
inflamarea media ºi a societãþii, la
propuneri exagerate de tipul interzi-
cerii acestora ºi la tot felul de comen-
tarii care, opinãm, nu sunt benefice
nici industriei, dar nici statului
român.

Reporter: Ce perspective are
aceastã piaþã, la noi?

Odeta Nestor: Din punct de ve-
dere al operatorilor, este un business
profitabil, jucãtorii sunt mulþumiþi
pentru cã existã diversitate ºi o con-
curenþã acerbã în acest domeniu, iar
statul încaseazã sume importante -
atât cele care se achitã direct (taxa de
licenþã ºi de autorizare), dar ºi cele
indirecte (impozite pe salarii, chirii,
profit etc). Previzionãm o dezvolta-

re, mai ales pe segmentul de piaþã
on-line, dar ºi în domeniul conex (li-
cenþiaþii clasa a 2-a).

Reporter:Ceneputeþi spunedespre
reglementãrile din zona publicitãþii
în gambling ºi despre modul în care
este/nu este respectatã legislaþia în
domeniu?

Odeta Nestor: În ceea ce priveºte
publicitatea, considerãm cã identifi-
carea unor mijloace publicitare care
sã nu încurajeze participarea la joc ºi
posibilitatea de a deveni dependent
de jocuri de noroc este, pentru mo-
ment, cea mai mare provocare - atât
pentru operatori, cât ºi pentru
ONJN. În prezent, normele legale
sunt clare ºi prevãd cu exactitate care
sunt mijloacele care pot fi utilizate,
orele ºi locurile de difuzare ºi mijloa-
cele concrete prin care industria de
profil îºi poate facepublicitate. Existã,
la nivelul organizatorilor, o temere
cu privire la interzicerea publicitãþii,
dar în acest moment nu cred cã este
justificatã, deoarece legislaþia din
România este una dintre cele mai
stricte legislaþii din Europa în ceea
ce priveºte reclama ºi publicitatea.

Reporter: Consideraþi cã apli-
carea, din 25 mai, a Regulamen-
tului privind protecþia persoane-
lor, dar ºi promovarea unei iniþia-
tive pentru modificarea legisla-
þiei din domeniul combaterii spã-
lãrii banilor sunt oportune?

Odeta Nestor: Din cunoºtinþe-
le pe care le deþin, Regulamentul
care va intra în vigoare la 25 mai
ºi care reglementeazã protecþia
datelor cu caracter personal este
aplicabil inclusiv gamblingului.
Am observat cã sunt instituite noi
drepturi (dreptul de a fi uitat ºi
dreptul la portabilitatea datelor),
apar noi specializãri (DPO-ul) ºi
altele. Cred cã industria este pre-
gãtitã la acest moment sã facã faþã
cu brio unei astfel de provocãri,
deoarece au fost tot felul de discu-
þii la nivelul asociaþiilor ºi al con-
ferinþelor de specialitate.

Cât priveºte reglementãrile de
combatere a spãlãrii banilor, la

data când au fost fãcute modificã-
rile OUG 77/2009 privind organi-
zarea ºi exploatarea jocurilor de
noroc, am introdus ºi parte din
noile prevederi care sunt propuse
în Directivã. În acest sens, trebuie
remarcat cã pentru asociaþiile fir-
melor de jocuri de noroc este
obligatorie depunerea unei decla-
raþii care sã identifice benefi-
ciarul real, s-a permis utiliza-
rea instrumentelor bancare în ac-
tivitãþile de platã între operator ºi
jucãtor ºi alte asemenea. Indu-
stria de gambling este pregãtitã sã
se supunã reglementãrilor legale
în materie ºi o va face, ca de fieca-
re datã, cu seriozitate ºi profesio-
nalism.

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre implementarea sistemelor
informatice de monitorizare a ac-
tivitãþii jocurilor de noroc tradi-
þionale ºi la distanþã?

Odeta Nestor: La vremea când
aceste lucruri erau doar un vis, am
participat activ, din funcþia pe
care o deþineam, pentru "digitali-
zarea ONJN", lucru care acum
este de mare actualitate. Monito-
rizarea reprezintã, alãturi de con-
trol ºi autorizare, un instrument
important pentru autoritate, dar ºi
pentru industrie, deoarece prin
aceastã activitate se asigurã respec-
tarea condiþiilor legale ºi mai ales
sunt semnalate din timp eventua-
lele tentative de fraudare. Moni-
torizarea urmãreºte posibilitatea
de concurenþã neloialã a firmelor
nelicenþiate care opereazã în in-
dustria jocurilor de noroc. Siste-
mul informatic de monitorizare
gândit de noi la momentul modi-
ficãrii legislative este unul perfor-
mant în raport cu activitatea de-
sfãºuratã ºi dinamica domeniului
de activitate, conþinând atât co-
nectarea la serverele centrale, ser-
vere în oglindã ºi servere safe, pre-
cum ºi verificãri periodice ale mo-
dalitãþii de conectare ºi transmitere
a datelor.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Piaþa neagrã din domeniul gamblingului se

aflã la cel mai redus nivel de la revoluþie ºi

pânã astãzi, subliniazã Odeta Nestor,

preºedintele Asociaþiei Organizatorilor de

Jocuri de Noroc la Distanþã ºi fost

preºedinte al Oficiului Naþional pentru Jo-

curi de Noroc (ONJN). Domnia sa ne-a

spus, într-un interviu, cã, în domeniul jocu-

rilor de noroc online, dacã în 2014 au fost

identificate 4.000 de slot-machines care

funcþionau ilegal, în acest an au fost identi-

ficate doar 200 de sloturi la negru.

Cât priveºte impozitele plãtite de industrie,

doar taxele de licenþã ºi autorizaþiile au

însumat aproximativ 300 de milioane de

euro în 2017, ne-a spus doamna Nestor.


