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HOT SPOTS

11/11/2011,
cea mai
norocoasã zi
din viaþa
unui elveþian
l A câºtigat aproape
68 de milioane de euro
la loteria Euro Millions

U

n elveþian a câºtigat pe 11
noiembrie 2011 premiul cel
mare al loteriei Euro Millions, în valoare de aproape 84 de
milioane de franci elveþieni (67,93
de milioane de euro). Jucãtorul a
reuºit sã ghiceascã cele cinci numere norocoase (1, 4, 18, 23 ºi 30), precum ºi cele douã numere-stea 3 ºi 7.
Jucãtorul, cãruia data de 11 noiembrie 2011 i-a purtat noroc, a primit exact 83.979.625,35 de franci
elveþieni (67.939.184 de euro),
depãºind recordul elveþian la aceastã loterie europeanã.
Precedentul record la Euro Millions în Elveþia era deþinut de un jucãtor care a primit 64.040.749 de
euro la 8 aprilie 2005.
Euro Millions, o loterie lansatã în
2004, regrupeazã nouã þãri (Franþa,
Marea Britanie, Spania, Luxemburg, Belgia, Elveþia, Portugalia,
Irlanda ºi Austria), reprezentând
zece loterii. Elveþia participã cu
douã loterii regionale, Swissloss
(Elveþia Germanicã) ºi Loteria Romandã (Elveþia Romandã). n

Capitalele
norocului:
Monte Carlo,
Las Vegas,
Macao

L

as Vegas, Monte Carlo ºi
Macao reprezintã cele trei
puncte fierbinþi, plasate pe
trei continente, ale industriei jocurilor de noroc.
Istoria europeanã a jocurilor de
noroc graviteazã în jurul oraºului
Monte Carlo, cea mai luxoasã localitate din Principatul de Monaco. Ca
o micã picanterie, Monte Carlo a intrat în istorie ca fiind locul unde s-a
înregistrat cel mai mare câºtig la ruletã - 325.000 de dolari, o sumã mai
mult decât fabuloasã în anul 1873
(aproximativ 200 de milioane de
dolari astãzi). Marele norocos a fost
Joseph Jaggers, un inginer britanic,
care a studiat timp de câþiva ani mecanismele ruletei, fiind convins cã
numerele câºtigãtoare nu sunt chiar
întâmplãtoare. Dupã ani de studiu,
Jaggers a racolat clandestin ºase angajaþi de la cazinoul Beaux-Arts ºi a
descoperit cã una dintre mese avea
un defect aproape evident, unele numere ieºind câºtigãtoare mult mai
des decât celelalte, era vorba despre
7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 28 ºi 29.
Informat fiind, a mizat, a câºtigat, a
dispãrut cu banii, iar cazinoul a dat
faliment.
Monte Carlo este o subdiviziune
a statului Monaco oraºul fiind renumit prin cazinourile sale dar ºi prin
faptul cã este domiciliul unor personalitãþi marcante. Monte Carlo este
considerat eronat capitala statului

Monaco. Numele oraºului provine
din din timpul prinþului Charles al
III-lea de Monaco care încã din anul
1856 a deschis primul resort. Cazinoul din Monte Carlo a ajuns între
timp cel mai cunoscut loc de acest
tip din lume. Fiind un lider mondial
în lux ºi bani, Monaco este una din
cele mai scumpe locaþii ale lumii.
Principatul este cunoscut ºi ca un rai
al taxelor ºi mulþi dintre rezidenþii
sãi sunt milionari ai altor þãri. Statul
nu impune impozite pentru persoane private.
Pentru continentul american, capitala jocurilor de noroc este vestitul
oraº Las Vegas. Istoria acestui loc
nu este una foarte veche, în anul
1931, statul Nevada a fost primul
care a legalizat jocurile de noroc.
Leigh Hunt, patronul Seattle Post
and Intelligence, a avut ideea sã
construiascã în deºert un hotel-oazã. El Rancho a devenit proiect încã din anul 1924, însã construcþia acestuia s-a terminat în anul
1941, la 8 ani dupã moartea lui
Hunt. Au urmat apoi Desert Inn,
The Last Frontier, Sahara, Sands ºi
Silver Slipper, locuri celebre prin
care au trecut sute de vedete ºi s-au
turnat zeci de filme. Odatã cu deschiderea Royal Nevada ºi Riviera,
în anul 1955, Las Vegas îºi câºtigã
statutul de capitalã a jocurilor de
noroc, atrãgând tot mai mulþi investitori. În urmãtorii 20 de ani, apar lan-

þul hotelier Red Lobster ºi
luxoasele Aladdin, El
Morocco, Hacienda,
Tropicana, Stardust,
Imperial Palace, Luxor
ºi Monte Carlo. Hotelurile ºi cazinourile
apar ºi dispar cu ritmicitate în acest oraº nebun, care îºi impune
sã þinã pasul cu evoluþia lumii moderne.
ªi Asia are un
loc, celebru pentru
cazinourile sale:
Macao. Despre
dezvoltarea acestui
loc vorbesc foarte
bine cifrele. În 2011
veniturile generate
de cazinourile din
Macao au atins valoarea de 33,5 miliarde de dolari, o creºtere
de 42% faþã de 2010.
Informaþiile provin de
la Comisia de Inspecþie
a Jocurilor de Noroc ºi
reprezintã o valoare de
5,5 ori mai mare decât
suma realizatã de nucleul marilor cazinouri din
Las Vegas! O precizare
lãmureºte în bunã mãsurã
lucrurile: Macao este singurul loc în China în care
cazinourile sunt legale. n
PUBLICITATE
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ASOCIATIA

Cristian Pascu: Majoritatea
operatorilor din gambling
se aflã la limita supravieþuirii
Interviu cu domnul Cristian Pascu,
Preºedinte Executiv al Asociaþiei Organizatorilor ºi Producãtorilor de Jocuri de Noroc din România
Reporter: Care este opinia dumneavoastrã referitoare la piaþa de
gambling din România comparativ
cu alte þãri?
Cristian Pascu: Ca cifrã de afaceri, ca volum, piaþa de gambling
din România este de dimensiuni medii pentru Europa. Deºi România
este pe locul 7 ca ºi cifra de afaceri
nu putem spune cã acest loc este valabil ºi pentru piaþa de gambling. Nu
ne putem lãuda cu încasãrile care se
realizeazã în þãrile avansate, dezvoltate, acolo unde populaþia are alt nivel de trai ºi alt buget pe care îl alocã acestei forme de “entertainment”,
dar compensãm cu un sistem suficient de permisiv privitor la tipurile
de jocuri de noroc legalizate,
slot-machine, pariuri, casino, bingo,
loterie. Nu avem interdicþiile care se
întâlnesc la vecinii noºtri - Ucraina,
Polonia, Rusia, mai nou datoritã taxãrii ºi Ungaria, sau monopolurile
care merg pânã la interzicerea unor
tipuri de jocuri ca în Franþa (slot machine stradal) sau þãrile nordice
unde gãsim alte forme de monopoluri de stat cu bariere pentru operatorii privaþi.
La noi, jocurile de noroc sunt monopol al statului, dar acesta, prin licenþieri, a acordat acces mediului
privat fãrã sã restrângã tipurile de
jocuri practicabile, cu excepþia exclusivitãþilor Loteriei.
În sectorul de slot-machine au
rãmas 400 de operatori (din cei
1200 pânã la apariþia noii legislaþii
din 2009) care exploateazã un numãr de 50.000 de maºini de joc. Cifra nu s-a diminuat mult faþã de anii
anteriori (înainte de noua legislaþie
erau în jur de 60.000 de maºini de
joc), dar cu profitul este o altã discuþie. Cei mai mulþi operatori sunt
la limita supravieþuirii, departe de
ceea ce era pânã în 2008, înainte de
crizã, ºi cu taxele de atunci de 4-5
ori mai mici decât în prezent. Numãrul de cazinouri a scãzut sub 10
pe þarã, cu doar 2 în provincie, iar
majoritatea sunt pe pierdere. La
bingo mai sunt doar 13 sãli pe þarã,
faþã de 140 sãli în 1998, iar la pariuri 13 case din cele circa 25 existente anterior.
Avem ºi “paradoxuri” ale noastre care nu ne fac atractivi pentru

PREVEDERI
IMPORTANTE
ALE LEGISLAÞIEI
REFERITOARE
LA JOCURILE DE
NOROC ONLINE

¨
Organizatorii care solicitã licenþã pentru jocurile de noroc
online trebuie sã deþinã ºi licenþã
pentru exploatarea jocurilor de
noroc land-based (conform modelului belgian) având cel puþin
500 slot-machines sau 20 mese
de joc sau 100 agenþii de pariuri;

MIªCÃRI DIN INDUSTRIA
DE GAMBLING:

¨ Reducerea între 30% ºi 60% a numãrului de maºini exploatate
pentru majoritatea organizatorilor autorizaþi înainte de 2009;

¨Apariþia pe piaþã a unor noi organizatori, proces determinat de
reducerea preþului echipamentelor, al chiriilor pentru locaþii ºi a volumului de activitate al vechilor organizatori;

¨Nivelul taxelor ºi restricþiile privind numãrul minim de maºini/locaþie determinã permanente dificultãþi privind plata trimestrialã, în avans,
a ratelor taxei de autorizare, o mulþime de organizatori fiind pe pierdere
sau la limita pragului de rentabilitate;

¨

Venituri foarte diferite funcþie de organizator, locaþie sau echipamente ºi care se cifreazã între 300 euro ºi 1.200 euro/maºinã/lunã, minimul necesar pentru acoperirea costurilor de operare fiind de 500
euro/maºinã.

¨

La ora actualã România este o piaþã slabã pentru producãtorii autohtoni ºi internaþionali de echipamente de joc noi, plinã de oferte de
echipamente second-hand provenite din þãri vecine (Rusia, Ucraina sau
Polonia);

¨

Începând din decembrie 2010, România a legalizat jocurile de
noroc online, operatorii interesaþi putând solicita licenþe dupã aprobarea Normelor Metodologice (august 2011);

¨ Pânã în prezent nu au fost solicitate licenþe pentru jocurile de noroc
online;

Evaziunea fiscalã se manifestã în special prin
funcþionarea unor echipamente de tipul slot - machine
fãrã licenþã ºi autorizaþie, la “negru”, rãspândite în
teritoriu", ne-a declarat Cristian Pascu.
investiþii în domeniu, cum ar fi taxa
unicã în Europa pe “câºtigul” jucãtorului, de 25%, care, la jocurile de
tip slot ºi casinou, nu poate fi
aplicatã, similar blocheazã ºi apariþia unor operatori licentiaþi pentru
on-line.
Reporter: Cum comentaþi relaþia
industriei de gambling cu autoritãþile române?
Cristian Pascu: Relaþia cu autoritãþile, exprimatã în special prin
dialogul dintre acestea ºi asociaþiile
de profil, dateazã încã de la primele
reglementãri în domeniu, din anii
‘90, deci este deja o tradiþie.
Aceastã relaþie, prin consultãri,
participare la ºedinþele Comisiei de
Autorizãri, colective de lucru comune care au participat la elaborarea
legislaþiei din domeniu, putem spune cã este instituþionalizatã.
La acest capitol asociaþia noastrã,
ca reprezentantã a majoritãþii operatorilor de slot -machine a operatorilor de bingo ºi a producãtorilor de
echipamente totodatã, a atras de mai
multe ori atenþia asupra necesitãþii
ca autoritãþile sã þinã cont de cererile
operatorilor mici ºi mijlocii, sã sprijine chiar IMM-urile din domeniu,
sã nu cedeze tentaþiei de a veni doar
în întâmpinarea intereselor marilor
operatori ºi sã ducã în acest fel la
transferul monopolului de stat cãtre
un monopol privat, prin ridicarea
unor bariere artificiale pe care doar

¨ Din punct de vedere al taxelor de licenþã ºi autorizare
(1,5% din încasãri pentru toate
tipurile de jocuri cu excepþia
pariurilor unde procentul este
de 5%), acestea sunt la un nivel moderat faþã de alte þãri;

¨Autorizarea

operatorilor
de monitorizare, control tehnic ºi raportare pentru organizatorii de jocuri de noroc online.

¨ Cerinþa ca organizatorul de
jocuri de noroc online sã fie înregistrat în România – condiþie criticatã de Comisia Europeanã;

¨ Reglementãri precise privind
metodele de platã, identificarea
ºi urmãrirea jucãtorilor, de combatere a dependenþei ºi de autoexcludere, de blocare a website-urilor organizatorilor nelicenþiaþi în România, blocarea transferurilor bancare în unele cazuri,
amenzi pentru publicitatea fãcutã organizatorilor neautorizaþi
etc.

unii le pot depãºi, cei mai mulþi fiind
sortiþi excluderii din branºã.
Reporter: Se vorbeºte cã în acest
domeniu evaziunea fiscalã este foarte mare. Cât este adevãr ºi cât fabulaþie?
Cristian Pascu: Evaziunea fiscalã se manifestã în special prin funcþionarea unor echipamente de tipul
slot-machine fãrã licenþã ºi autorizaþie, la “negru”, rãspândite în teritoriu. Este, din pãcate, o realitate.
Nu existã cifre verificate referitoare la numãrul acestora, de aici pot
apãrea fabulaþii, legende, numãrul
acestor maºini la negru fiind estimat
de la câteva mii la câteva zeci de mii
de unitãþi (între 10 ºi 25 de mii dupã
unele surse neconfirmate).
Dupã pãrerea noastrã, deºi la nivel central ºi la nivelul tuturor asociaþiilor de profil existã determinare
pentru reducerea fenomenului,
complicitatea organelor locale din
teritoriu care acoperã aceste operaþiuni este principala cauzã. Sunt organe locale de control, care ar putea
cu un minim de voinþã sã depisteze
locaþiile cu maºini la negru, sã se
concentreze în primul rând pe acestea ºi nu sã verifice ºi sã amendeze
doar aceiaºi operatori licenþiaþi, a
cãror locaþie este oficial cunoscutã.
În acest mod existã o reticenþã a celor care lucreazã legal sã reclame pe
cel pe care îl vede în proximitate cã
lucreazã ilegal, deoarece se poate
trezi cu un control punitiv tocmai

¨ Autorizarea turneelor de poker desfãºurate în afara locaþiilor autorizate pentru activitãþi de jocuri de noroc, turnee organizate de operatorii licenþiaþi pentru activitatea de cazinou.

din aceastã cauzã, pentru cã a “deranjat” pe cine nu trebuie.
Reporter: Care sunt tendinþele
legislative, legate de industria gamblingului?
Cristian Pascu: La noi în þarã legislaþia introdusã în 2009, sub formã de OUG ºi din 2010 de Lege, ar
necesita deja unele amendamente.
Unele din aceste propuneri dateazã
încã din 2009 când unele prevederi
adoptate au fost de atunci contestate
pentru caracterul lor anticoncurenþial, neeconomic ºi ducând la nerentabilitate, prohibitiv pentru majoritatea operatorilor, favorizând doar
pe cei mari în detrimentul celor
mulþi. Fãrã a intra în amãnunte tehnice, noi am propus adoptarea principiului “mai puþin de la mai mulþi”
în favoarea celui care s-a preferat
“mai mult de la mai puþini”.
O altã categorie de modificãri legislative trebuie sã aibã ca efect deblocarea sectorului on- line, care
este deja legalizat dar neoperaþional
(cu licenþã, nu discutãm de operatorii licenþiaþi în afara þãrii care continuã sã opereze actualmente ilegal, o
altã formã de evaziune fiscalã, fãrã a
plãti taxe statului roman dar
încasând bani de la populaþia din
România).
Prevederi legislative neaplicabile,
cum ar fi impozitul pe venitul jucãtorului, prevederi care creeazã mari
probleme în aplicare cum ar fi bile-

PRO ªI CONTRA NOII LEGISLAÞII
PRIVIND JOCURILE DE NOROC

§ Aspecte pozitive:
- o taxã unicã în locul unei multitudini de taxe în trecut;
- birocraþie mai puþinã la deschiderea sau închiderea
unui spaþiu destinat jocurilor de noroc;
- o protecþie mai bunã a producãtorilor în legãturã cu
drepturile de autor;
- reducerea reclamei stradale agresive (interzicerea
folosirii denumirii de CAZINOU pentru locaþiile neautorizate pentru acest tip de activitate) ;
- selectarea organizatorilor prin impunerea unor criterii minime de profesionalism ºi de capacitate financiarã (numãr minim de 50 slot-machines/organizator);
- definirea premiului de tip Jackpot

ª Aspecte negative:
- taxa de autorizare de 8.000
lei/an (1.900 euro) în locul celei
de 6.000 lei/an (1.400 euro)
propusã de AOPJNR;
- numãrul minim de 15 slot-machine/locaþie în loc de 10

slot-machine/ locaþie, variantã propusã de AOPJNR;
- valoarea mare a amenzilor aplicate pentru contravenþii minore în procesul de exploatare;
- impozitul de 25% aplicat veniturilor jucãtorilor ce
depãºesc valoarea de 600 lei (140 euro);
- introducerea, începând cu luna ianuarie 2011, a biletelor de intrare pentru activitãþile de cazinou (20 lei)
ºi slot-machine (5 lei);
- interzicerea mediatizãrii pentru locaþiile cu 2, 3 - 5
maºini de joc;
- posibilitatea modificãrii taxelor în perioada de valabilitate a autorizaþiilor obþinute în condiþiile de taxare
anterioare intrãrii în vigoare a noilor taxe (principiul
neretroactivitãþii legii).

tele de intrare, trebuie modificate,
de asemenea reglementãri contabile
care dau naºtere la interpretãri ºi
abuzuri de la organele de control,
trebuiesc clarificate conform practicii internaþionale în domeniu ºi specificitãþii acestui sector.
Eliminarea prevederilor legale
care favorizeazã C.N. Loteria Românã în piaþa concurenþialã a jocurilor
de noroc, creazã situaþii de ajutor
ilegal de stat ºi instituie discriminãri
în acest domeniu.
La nivel european nu existã o directivã comunã pentru jocuri de noroc, fiecare þarã are dreptul sã îºi legifereze acest domeniu dupã specificul ºi propriul concept, desigur
fãrã a încãlca principiile generale
ale legislaþiei europene.
În discuþie la Comisia Europeanã
ºi Parlamentul Europei este dupã
elaborarea încã din 2010, aºa numitul Green Paper for ON-LINE Gambling, care se referã în principal la
fenomenul transfrontalier de joc
on-line, un domeniu în care tot mai
multe þãri vor sã trecã de la faza de
interdicþie, care oricum nu este uºor
de impus, la stadiul de legalizare, de
reglementare ºi control al fenomenului, cu încasarea unor taxe aferente de la operatori pentru participarea
la joc a cetãþenilor fiecãrei þãri.
Reporter: Ce dificultãþi întâmpinã producãtorii de echipamente de
joc?
Cristian Pascu: Producãtorii autohtoni ºi cei internaþionali de echipamente gãsesc actualmente în
România o þarã “invadatã”, supraofertatã de echipamente secondhand din þãrile limitrofe în care legislaþia a interzis sau limitat operarea
lor, Rusia, Ucraina, Polonia, astfel
încât nu au o piaþã de desfacere substanþialã. O maºinã de joc tip video
slot machine, nouã, nu poate coborî
ca preþ sub 3000 de euro, ca exemplu, în timp ce maºini second-hand
dar în stare foarte bunã, care în 2008
erau 8000-9000 de euro se vinde
acum cu circa 2000-2500 euro!
Singura opþiune care le-a rãmas
este comercializarea în leasing sau
închirierea echipamentelor pentru a
intra pe piaþã. Pânã la urmã jucãtorul hotãrãºte, dacã i se oferã un numãr suficient de maºini de un tip
astfel încât sã le poatã testa ºi dacã
rãmâne sã joace la ele, operatorul
poate sã ia decizia de a mai comanda asemenea echipamente ºi produsul devine comercializabil.
Reporter: Vã mulþumesc!
ANCA IOVAN

Anual,
circa 3.500
de israelieni
vin sã joace
la cazinouri
în þara
noastrã

C

irca 3.500 de israelieni
vin anual în România
ca sã joace la cazinourile din Bucureºti, iar cheltuielile
cu transportul ºi cazarea acestora depãºesc douã milioane de
dolari, potrivit agenþilor de turism din Israel.
“În Israel, cazinourile sunt
interzise prin lege. Israelienii
vin sã joace în România pentru
cã este aproape, se fac doar
douã ore ºi jumãtate cu avionul”, a declarat Adrian Marcus,
directorul agenþiei Adrian M.
Travel & Tourism Services din
Tel Aviv, prin intermediul cãreia vin anual pentru cazinouri
în România circa 2.500 de israelieni.
Adrian Marcus, care s-a nãscut în România ºi a emigrat în
anul 1970 în Israel, spune cã în
medie un israelian care vine sã
joace la cazinou cheltuieºte pe
drum ºi cazare circa 600 de dolari.
Agenþii de turism israelieni
estimeazã cã, anual, vin în România pentru cazinouri aproximativ 3.500 de concetãþeni
de-ai lor. Unii dintre ei susþin
cã numãrul este chiar mai mare,
adicã de circa 5.000 de persoane.
“Cei care vin nu sunt oameni
în vârstã ºi au, în medie, între
30 ºi 50 de ani. Ei vin de joi
pânã duminicã, doar în Bucureºti, ºi se cazeazã la hoteluri de
cinci stele”, a spus Marcus, citat de Mediafax.
Atât el cât ºi alþi turoperatori
evitã sã spunã cât chel- În Israel,
tuiesc israecazinourile
lienii la cazin o u r i î n sunt
România ºi interzise
se plâng cã prin lege.
acest tip de
turism este
foarte volatil, foarte sensibil la
o serie de factori. “Acum, de
exemplu, din cauza îngheþului
din România, afacerea este
zero. Acum, în Israel sunt 20 de
grade, iar în România temperatura este de minus 10 de grade.
Adicã omul nu se urcã în avion
ca sã ajungã la o diferenþã de 30
sau 40 de grade, chiar dacã ºtie
bine cã este luat de la uºa avionului ºi dus la hotel”, a afirmat
turoperatorul israelian.
România concureazã la capitolul cazinouri, în preferinþele israelienilor, cu Bulgaria ºi
cu Cehia. Praga este în ultimii
ani un concurent puternic pentru Bucureºti pentru cã, spune
Marcus, acolo sunt preþuri
mult mai mici.
Potrivit datelor anunþate de
reprezentanþii Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului anunþate la târgul International Mediterranean Tourism Market (IMTM), care se
desfãºoarã în perioada 14-15
februarie la Tel Aviv, peste
20.000 de turiºti din Israel au
vizitat anul trecut România, în
creºtere cu 8%, principalele
atracþii fiind staþiunile montane, cele balneare ºi cazinourile. n
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Consiliul Concurenþei
recomandã crearea unei autoritãþi
publice independente în domeniul
jocurilor de noroc

În 2006,
Consiliul
Concurenþei
a cerut înapoi
ajutorul
acordat
Loteriei
Consiliul Concurenþei a
decis în vara anului 2006 cã
CN Loteria Românã SA a
beneficiat de ajutor de stat
ilegal ºi ca urmare, a dispus
recuperarea de cãtre Ministerul Finanþelor Publice a
acestuia ºi a dobânzilor aferente.
Suma ce trebuia recuperatã se ridicã la 50,6 milioane lei.
Î n cur sul lunii mar tie
2006, Consiliul Concurenþei
a dispus declanºarea unei investigaþii având ca obiect
analiza mãsurilor de sprijin
financiar acordate CN Loteria Românã SA. În cadrul investigaþiei s-a constatat cã
Loteria Românã a beneficiat
de o serie de facilitãþi fiscale
sub forma scutirii de la plata
taxei de licenþã ºi exceptãrii
de la perceperea ºi virarea
cãtre stat a taxei de timbru
social.
Aceste mãsuri de sprijin
financiar au reprezentat, în
opinia CC, ajutor de stat, în
conformitate cu prevederile
legale în domeniul ajutorului de stat. În urma analizei
efectuate de experþii Consiliului Concurenþei s-a stabilit cã acest ajutor este ilegal,
fiind acordat fãrã sã fie notificat, ºi incompatibil cu un
mediu concurenþial normal.
ªi în 2006, Consiliul Concurenþei a solicitat eliminarea din legislaþia din domeniul jocurilor de noroc a dispoziþiilor legale care instituie un tratament preferenþial Loteriei Române. n

C

onsiliul Concurenþei recomandã Ministerului
Finanþelor crearea unui
autoritãþi publice independente care sã reglementeze ºi
sã supervizeze domniul jocurilor
de noroc. Autoritatea ar trebui sã
fie alcãtuitã, preponderent, din
membri din afara domeniului jocurilor de noroc ºi ar putea sã controleze în mod mai eficient activitatea tuturor întreprinderilor de pe
piaþã, într-un domeniu care este
supus multor obligaþii ºi condiþii.
Potrivit Consiliului Concurenþei (CC), autoritatea ar putea fi finanþatã dintr-o contribuþie prelevatã de la operatorii economici
din piaþa jocurilor de noroc. Oficialii CC declarã: “Este de principiu cã, dacã Statul Român, prin
Guvern, intenþioneazã sã permitã
dezvoltarea în continuare, în regim privat, prin licenþiere, a unor
activitãþi care constituie altminteri, conform legii, monopol de stat,
ar trebui sã creeze un sistem administrativ ºi normativ care sã
asigure o funcþionare eficientã ºi
în condiþii de concurenþã a acestora”.
O parte a disfuncþionalitãþilor
constatate în mod constant în domeniul jocurilor de noroc ºi-ar

putea avea originea în dubla calitate a Ministerului Finanþelor Publice atât ca acþionar majoritar ºi
entitate care desemneazã membrii

consiliului de administraþie al Loteriei Române, cât ºi ca reglementator ºi structurã în subordinea cãruia funcþioneazã Comisia de au-

Situaþia încasãrilor de taxe pentru jocurile de noroc realizate
în anul 2011, conform clasificaþiei din contul de execuþie al bugetului de stat
precum ºi prevederile pentru anul 2012 (lei):
Denumire indicator
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
3

Taxe pentru jocurile de noroc, din care:
Taxa pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
Taxa pentru jocurile de noroc platite in contul unic
Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
Taxe pt. organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate
pana la 31.03.2011
Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani
si/sau natura

cod
bugetar

An 2011

Prevederi
an 2012

160101
16010101
16010102
16010103
16010104
16010105

575.104.400
258.399.268
3.452.632
232.327.821
31.688.309
45.665.184

16010106

3.571.186

160106

182.776

560.000

30107

96.524.759

129.820.000

441.049.000

60% din profitul “Loteriei Române” este
destinat construcþiilor de locuinþe sociale
ºi sãli de sport
Profitul net al Companiei Loteria Românã
este repartizat, în prezent, pentru realizarea
obiectivelor de interes public naþional, stabilite prin OUG nr.159/1999, aprobatã prin Legea nr.288/2001, cu modificãrile ulterioare.
Astfel, o cotã de minimum 60% din profitul
realizat în cursul unui an de CN “Loteria
Românã” este destinatã finanþãrii construcþiei
de locuinþe sociale, sãli de sport ºi arenei
sportive polivalente. Conform Legii
186/2003, o cotã de 0,4% din profitul net al
Loteriei este destinatã promovãrii culturii
scrise. De asemenea, profitul net anual aferent
activitãþii de pronosticuri sportive revine Autoritãþii Naþionale pentru Sport ºi Tineret în
scopul finanþãrii activitãþãþii sportive. În acelaºi timp, Loteria Românã aloca fonduri substanþiale pentru acþiuni de sponsorizare.
“Loteria Românã” nu a fãcut restructurãri,
în prezent, numãrul de angajaþi fiind de 2.797.
Compania “Loteria Românã” va implini în
acest an 106 ani de existenþã, fiind astfel una
dintre cele mai longevive companii din România, cu o importantã tradiþie în organizarea
de jocuri de noroc ºi în susþinerea proiectelor
de interes public naþional. “Loteria Românã”
desfãºoarã o activitate de interes public naþional, în domeniul jocurilor de noroc, în scopul
realizãrii cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaþiei
ºi crearea fondurilor necesare finanþãrii obiectivelor de interes public naþional.
Conform legislaþiei în vigoare, C.N. “Loteria
Românã” SA organizeazã ºi exploateazã pe
întreg teritoriul þãrii jocuri loto ºi pariuri mutuale, iar profitul obþinut se repartizeazã potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

În prezent, reþeaua de vânzare a
Loteriei Române numãrã peste
2000 de agenþii
Numãrul ºi valoarea premiilor oferite de
Loteria Românã a crescut tot mai mult de la
an la an. În anul 2011 Loteria Românã a acordat peste 6,9 milioane premii în valoare totalã
de peste 171 milioane euro, iar în anul 2010

mii: de la tradiþionalul loz în plic la cele mai
moderne lozuri rãzuibile.
În topul preferinþelor iubitorilor de loz se
aflã lozul “Zodiac”. La finalul anului 2011, au
fost lansate douã noi produse de tip loz în plic,
este vorba de “Lozul Mirilor” (cu premii de
pânã la 50.000 lei) care a ocupat primul loc în
rândul preferinþelor jucãtorilor de loz, în luna
ianuarie a acestui an ºi de lozul SMURD, un
Portretul jucãtorului
loz lansat special pentru a susþine “Campania
În ceea ce priveºte portretul jucãtorului la umanitarã 2% pentru SMURD”.
În portofoliul de produLoteria Românã, acesta dise
al Loteriei Române se
ferã de la un produs la altul,
regãseºte ºi varianta moîn special în ceea ce pri- Rezultate estimate
dernã a celei mai vechi
veºte vârsta. În general, pentru 2011:
forme de loterie: loteria
portretul tip al jucãtorului
la loto, aratã astfel: bãrbat, ü profitul brut pe 2011: peste pasivã. Anual se organizeazã cel puþin un astfel de
vârsta medie (35-55 de 156.600.000 lei
ani), cu observaþia cã me- ü profitul brut pe 2010: peste joc cu premii importante
constând , de obicei, în
dia de vârstã a scãzut în ul- 152.800.000 lei
tima perioadã, din ce în ce ü cifra de afaceri 2011: peste importante sume de bani.
1.160.000.000 lei
Un exemplu în acest sens
mai mulþi tineri participã la
ü cifra de afaceri 2010: peste
este jocul de loterie pasiva
jocurile pe care le organi- 1.101.600.000 lei
care s-a desfãºurat în pezãm, având studii medii,
rioada estivalã, Loteria
venituri mici ºi medii.
Marea Neagrã pentru care s-au pus în joc 663
de câºtiguri în valoare totalã de 690.000 de
Jocul vedetã al Loteriei Române
lei, în perioada sãrbãtorilor de iarnã, Loteria
este Loto 6/49
Crãciunului, loterie în cadrul cãreia s-au acorLoteria Românã, pe lângã organizarea jo- dat, de asemenea, 746 de premii în valoare tocurilor tradiþionale, îºi diversificã în mod talã de 288.600 lei.
Pentru pariurile mutuale bazate, în princiconstant portofoliul de produse. Jocul vedetã
al Loteriei Române este Loto 6/49, produs pal, pe meciurile de fotbal din anumite camcare a fost lansat în anul 1993 ºi care numãrã, pionate naþionale din Europa, cum ar fi Italia
în prezent, cel mai mare numãr de jucãtori la ºi Spania, Loteria Românã are deja un numãr
jocurile de tip loto, înregistrând ºi cele mai important de jucãtori fideli la Pronosport ºi
Prono_S, jocuri care cunosc, datoritã mãsuimportante premii.
În luna martie a anului 2011, Loteria Româ- rilor luate recent, o perioadã de revigorare.
nã a lansat douã noi jocuri similare jocului Jocul de pariuri în cota fixa “Pariloto” îºi diNoroc de la Loto 6/49 - este vorba de Super sputã întâietatea pe piaþã cu alte produse siNoroc care se joacã pe bilete de Loto 5/40 ºi milare oferite de casele de pariuri sportive
Noroc Plus care se joacã pe bilete de Joker. private. De asemenea, jocul de videoloterie
Tot în anul care a trecut, a fost lansatã o nouã ocupã un loc important în portofoliul de proopþiune de joc, Quick Pick, care presupune duse al Loteriei Române, bucurându-se de
alegerea aleatoare a numerelor jucate de cãtre un numãr mare de jucãtori, câºigurile totale
terminalul de joc. Pentru lozul instant, Loteria obþinute de jucãtori fiind ºi ele importante ca
Românã are o gamã variatã de oferte ºi pre- valoare. n
peste 7,6 milioane premii în valoare totalã de
peste 176 milioane euro.
Loteria Românã ºi-a dezvoltat cea mai
mare reþea de vânzare, lucrând cu agenþii proprii, dar ºi cu agenþii mandatare. În prezent,
reþeaua de vânzare a Loteriei Române numãrã
peste 2000 de agenþii.

torizare a jocurilor de noroc ºi
care acordã accesul pe piaþã.
Principiul folosit în astfel de
cazuri în þãrile din Uniunea Europeanã ºi în alte þãri cu economie
de piaþã este acela al separãrii celor douã poziþii ºi al creãrii unei
entitãþi independente care sã aplice aceleaºi reguli, în mod nediscriminatoriu, tuturor operatorilor economici de pe piaþã ºi sã medieze eventualele dispute între
aceºtia.

Propuneri de modificare
a actualului cadru de
reglementare al
domeniului jocurilor de
noroc
Consiliul Concurenþei a tran-

smis în luna noiembrie 2011 cãtre Ministerul Finanþelor câteva
propuneri de modificare a actualului cadru de reglementare al
domeniului jocurilor de noroc.
Oficialii Consiliul Concurenþei
precizeazã cã este necesar ca toþi
operatorii existenþi pe o piaþã, indiferent de natura capitalului social (de stat sau privat), sã beneficieze de acelaºi tratament din
partea statului. În caz contrar,
prin aplicarea unui tratament discriminatoriu, se creeazã avantaje pentru unii în detrimentul celorlalþi, fapt care este interzis de
principiul constituþional al dreptului la liberã initiativã ºi de cel
al liberei concurenþe.
Unul dintre principalele aspecte care a suscitat interes din partea
autoritãþii de concurenþã l-a reprezentat tratamentul fiscal favorabil acordat Companiei Naþionale Loteria Românã SA pentru acele jocuri de noroc care se desfãºoarã pe pieþele deschise concurenþei.
Prin Decizia nr. 154/2006 privind mãsurile de sprijin financiar
acordate CN Loteria Românã SA,
Consiliul Concurenþei a recomandat Ministerului Finanþelor Publice adoptarea de mãsuri în sensul
eliminãrii dispoziþiilor legale care
instituie un tratament preferenþial
Loteriei Române pentru jocurile
de noroc pentru care aceasta nu
are drepturi exclusive de organizare ºi exploatare.
Consiliul Concurenþei precizeazã: “În ciuda existenþei acestei decizii, confirmate ºi de cãtre instanþele judecãtoreºti, odatã cu adoptarea noului cadru de
reglementare, în anul 2009, o
parte din avantajele de care beneficiase Loteria Românã pânã
la momentul respectiv au fost
pãstrate. Ulterior, s-au adãugat
altele noi”. n

CURTEA DE CONTURI A CONSTATAT:

Prejudicii de 90 milioane de lei
la Loteria Românã
Curtea de Conturi a constatat la Loteria
Românã prejudicii de 89,79 milioane de lei, jumãtate din sumã provenind dintr-un contract
încheiat cu Shelter Security. Cu privire la constatãrile identificate cu ocazia controlului Curþii, conducerea “Loteriei Române” a formulat obiecþiuni.
Raportul spune cã, în marea majoritate a cazurilor,
punctele de vedere ale “Loteriei Române” nu au
fost însuºite de echipa de control.
Curtea de Conturi precizeazã: “Loteria
Românã a favorizat Shelter Security în vederea câºtigãrii licitaþiei organizate pentru atribuirea contractului privind achiziþionarea sistemului integrat de securitate, prin stabilirea
în documentaþia de atribuire a unor criterii
tehnice restrictive. Cu toate cã oferta prezentatã de Shelter Security nu a fost conformã cu
documentaþia de atribuire, Loteria a desemnat-o câºtigãtoare, încheind contractul în valoare de 45,96 milioane de lei (fãrã TVA n.r.)”. Mai mult, produsele, serviciile ºi aplicaþiile software de monitorizare au fost supraevaluate, anumite produse software nu au
rãspuns funcþionalitãþilor pentru care au fost
achiziþionate ºi nu au fost ulterior implementate, se mai spune în document.
“Pe parcursul derulãrii contractului au
fost încheiate douã acte adiþionale prin care
tarifele de monitorizare ºi intervenþie au
fost triplate faþã de valoarea prevãzutã în
contract ºi prin care valoarea contractului a
fost suplimentatã cu 45% în vederea realizãrii unor obiective care nu fãceau parte
din contract. În aceste condiþii, valoarea totalã estimatã a prejudiciului adus Loteriei a
fost în sumã de 44,14 milioane de lei”, se
precizeazã în raport.
Un alt contract care a adus pierderi Loteriei este cel încheiat cu Form Trade SRL, firmã cu acþionariat înregistrat în Cipru, valoarea prejudiciului însumând 25,2 milioane de
lei. “Loteria a fost prejudiciatã cu 25,15 milioane de lei prin administrarea defectuoasã a
contractului de comision pentru vânzarea de
cartele telefonice încheiat cu Form Trade
SRL, respectiv modificarea clauzelor contractuale stabilite iniþial, a scopului ºi a naturii
juridice a contractului, prin utilizarea ºi justi-

ficarea unor documente ce nu puteau produce efecte juridice”, se spune în raport.
Loteria a înregistrat pierderi ºi dintr-un contract încheiat cu societatea de avocaturã Raþiu&Raþiu, prejudiciul constatat de Curtea de
Conturi totalizând 12,03 milioane de lei. “Loteria a efectuat plãþi nejustificate ºi nelegale
cãtre SCA Raþiu&Raþiu în sumã totalã de
12,03 milioane de lei urmare administrãrii defectuoase a acordurilor cadru încheiate cu aceastã casã de avocaturã în perioada 2009-2010.
Pe parcursul derulãrii acordurilor cadru, Loteria a încheiat contracte subsecvente pentru servicii de consultanþã de 10,29 milioane de lei,
care nu se justificau din punctul de vedere al
necesitãþii, aceste servicii fiind efectuate anterior de cãtre alte case de avocaturã ºi decontate
de Loterie”, se mai spune în raport.
Totodatã, Loteria a efectuat plãþi cãtre societatea de avocaturã în sumã de 1,11 milioane de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanþã ce aveau ca obiect organizarea ºi redactarea documentaþiei aferente
procedurilor de achiziþii publice, cu toate cã
acestea reprezentau atribuþii ale personalului
de specialitate din companiei.
Potrivit Curþii de Conturi, Loteria trebuie
sã mai recupereze suma de 1,21 milioane de
lei reprezentând drepturi salariale necuvenite plãtite unui numãr de 40 de directori, în
ale cãror contracte de mandat au fost prevãzute clauze abuzive privind acordarea unor
drepturi salariale.
De asemenea, compania a fost obligatã sã
recupereze suma de 3,22 milioane de lei reprezentând diferenþa între preþurile de achiziþie ale autovehiculelor procurate de Loterie ºi preþurile de vânzare practicate de Rãdãcini Motors SRL la data ofertei. În raport se spune cã Loteria a favorizat Rãdãcini Motors în vederea câºtigãrii licitaþiei
organizate pentru atribuirea contractului
privind furnizarea de autovehicule în sistem buy back, prin stabilirea în documentaþia de atribuire a unor caracteristici
tehnice care nu corespundeau tipurilor de
autovehicule comercializate pe piaþa din
România. n
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IULIE 1994 – PRIMUL ªI SINGURUL INTERVIU DIN PRESA ROMÂNEASCÃ

ªtefan Mandel, omul care
a zãpãcit loteriile
Cel mai cunoscut jucãtor de loto al lumii s-a nãscut în 1934 în
România. ªtefan Mandel, contabil ºi un fanatic al cifrelor, a lucrat ani de zile la un sistem matematic care sã-l ajute sã devinã
un constant câºtigãtor al jocurilor de tip loto. Prima loviturã a
dat-o la 30 de ani, când a reuºit sã câºtige premiul cel mare al Loteriei Române, 78.783 de lei, dupã mulþi ani recunoscând cã a
atunci a fost mai mult o chestiune de noroc decât una de calcul
matematic. Doi ani mai târziu, folosindu-se de banii câºtigaþi, Mandel a
fugit din þarã ºi dupã 4 ani de peregrinãri prin Europa se stabileºte în Australia. Cu ajutorul unui calculator ºi-a
perfecþionat formula matematicã,
reuºind, într-o primã fazã, sã reducã
numãrul variantelor de câºtig de la 8
milioane la 3 milioane. Folosindu-se
de oportunitãþile locului de muncã, a
încheiat poliþe de asigurare, a convins tot mai mulþi clienþi sã joace la
loto combinaþiile sale. Primul mare
câºtig îl obþine la loteria din Sydney,
1.400.000 de dolari. Apoi, înfiinþeazã Fondul Internaþional de Loto, unde
se înscriu mii de membri dornici sã
câºtige cât mai mulþi bani de la loteriile din întreaga lume. Schema func-

ªtefan Mandel: Dintotdeauna
am fost acuzat de cei apropiaþi cã
sunt visãtor. Timp de 30 de ani am
fãcut studii în matematicã pentru a
descoperi modele noi din ºirul lui
Leonardo Fibonacci (matematician
din secolul al XIII-lea) ºi pentru a
formula conceptul de “condensare
combinatoricã”. Din când în când
cineva mã întreabã: “N-ai mai terminat odatã?”
În momentul cînd am ajuns la rezultate, am demonstrat tuturor cã
acestea sunt concrete ºi nu visuri:
am anunþat cã voi lua premiul cel
mare la loteria de la Sydney, în
1987. Toatã lumea – ºi ziarele ºi
cunoscuþii – mi-au zis: “Nu se poate, n-ai sã reuºeºti!”. Mi s-a mai
spus: “Domnule Mandel, dacã aºa
ceva ar fi posibil, altcineva ar fi fãcut-o, deja!”. M-am înfuriat; în acel
an am spart loteria de la Sydney ºi
apoi am mai câºtigat, consecutiv,

þioneazã ºi membrii fondului, conduºi de Mandel, dau loviturã
dupã loviturã câºtigând marile premii la 14 loterii din întreaga
lume, câºtigând peste 40 de milioane de dolari. Din cauza contabilului român, autoritãþile australiene au fost nevoite sã schimbe
de douã ori sistemul de organizare al loteriei. Simþindu-se vânat,
Mandel se mutã în Statele Unite ale Americii, unde câºtigã, în
1992, 27 de milioane de dolari, marele premiu al loteriei din sta-

de 13 ori marele premiu, ºi 400 de
mii de premii mai mici. Deþin “recordul mondial” în acest top; pe locul doi se aflã un elveþian care a
câºtigat doar de 3 ori, din noroc.
Acum, vocile care, lung timp, au
susþinut cã sunt un visãtor, au amuþit.
Reporter: Ce valoare acordaþi
hazardului în filozofia dumneavoastrã?

ªtefan Mandel: Hazardul nu-mi
place. Îl consider o discontinuitate
în organizarea socialã dar are un rol
benefic dacã este menþinut la un nivel moderat. Jocurile pe marginea
hazardului, cum sunt loteriile, au
apãrut cu mii de ani în urmã ca o
metodã de autotaxare (taxare voluntarã). Inventatorii loteriilor sunt
amerindienii care îºi dobândeau femeile prin tragere la sorþi. În Evul

tul Virginia, fiind acuzat de autoritãþile americane cã întreaga
operaþiune nu a avut nicio legãturã cu norocul. De altfel aceasta
a fost ultima mare loviturã, numerele norocoase fiind 8 - 11 - 13
- 15 - 19 - 20.
“Formula magicã” descoperitã de Mandel îi oferã jucãtorului posibilitatea de a ºti exact numãrul minim de bilete pe care trebuie
sã le cumpere pentru a fi convins cã a acoperit toate posibilitãþile
de câºtig. Uneori cheltuielile necesare achiziþionãrii numãrului total de bilete depãºesc posibilul câºtig, caz în
care se renunþã la respectivul joc.
Pentru a câºtiga premiul cel mare,
Mandel trebuia sã acopere un total de
8.145.000 de combinaþii. Toate aceste câºtiguri i-au adus numeroase
probleme cu autoritãþile din mai multe
þãri ale lumii. În ultimii ani a locuit în
Vanuatu, dar nu a renunþat complet la
schemele sale legate de jocurile loto.
În luna iulie 1994, ziaristul Florian
Goldstein (MAKE) a discutat cu ªtefan Mandel, fiind primul ºi singurul
interviu din presa româneascã. Redãm mai jos câteva din declaraþiile
lui ªtefan Mandel despre jocul la loterie.

noºtri doresc sã cunoascã formula dumneavoastrã de câºtig la loterie pentru a o aplica. Vã rog,
dezvãluiþi-o!
ªtefan Mandel: Nu existã aceastã
formulã, singura cale de câºtig
cert stã în acoperirea tuturor posibilitãþilor. Nu toate loteriile sunt
rentabile din punctul de vedere al
jucãtorului. Dar cea de la Sydney
mi-a dat posibilitatea sã investesc 7 milioane de dolari ºi sã
câºtig 27 milioane. Un fapt pe
care l-am putut prevedea prin
calcul matematic. În ultimã instanþã, teoria rãmâne doar teorie,
faptele vorbesc! n

Mediu se organizau loterii ale cãror
fonduri erau gestionate astfel: jumãtate erau oferite câºtigãtorului ºi jumãtate erau destinate construirii de
poduri, drumuri sau alte
l u c r u r i d e Filosofia lui ªtefan Mandel: “ªi când îmi tund barba e o loterie. Existã întotdeauna posibilitatea sã mã tai, sã fac o
acest gen.
infecþie în sânge ºi sã mor. Dar o fac oricum, pentru cã
Reporter: ºansele sunt în favoarea mea. Profesia mea este aceea a
Sunt convins unui om care îºi asumã riscuri, dar într-un mod calculat”.
cã cititorii

Phil Ivey, “Tiger Woods al pokerului”
dominat campionatul World Series of Poker.
În 2002, a câºtigat trei campionate ºi a egalat
cele mai multe victorii la WSOP într-un an.
Pânã în prezent, el a câºtigat ºapte campionate
„World Series of Poker”, fiind cel mai tânãr
jucãtor care a reuºit o astfel de serie. ªi-a
câºtigat renumele de cel mai bine plãtit jucãtor
de poker din istorie.
Când nu joacã poker, Ivey sprijinã activ
mai multe organizaþii de caritate. În octombrie
2009, el a fost gazda Congressional Awards
Charity Poker Tournament din Capitol Hill.

D
Phil Ivey este considerat un
adevãrat model de constanþã.

P

hil Ivey este unul dintre cei mai respectaþi jucãtori profesioniºti de poker din
toate timpurile, fiind considerat un adevãrat model de constanþã. În 2010 acesta a trecut pe prima pozitie pe lista „All-Time Money”, care are la bazã turneele câºtigate la
evenimentele de poker organizate live.
A învãþat jocul de poker de la bunicul sãu,
iar de la 16 ani, Phil participa în mod regulat
la jocurile organizate de tatãl sãu în bucãtarie.
Plictisit sã îi cureþe banii prietenilor acestuia a

U

hotãrât sã-ºi încerce norocul în Atlantic City.
Ajuns la 18 ani a obþinut un act de identitate
fals ºi îºi face o carte de vizitã în Atlantic City,
fiind cunoscut sub porecla de “No Home Jerome”, din cauza numelui fals “Jerome Graham” ºi fiindcã stãtea non-stop la masa de joc.
De la 21 de ani, s-a mutat definitiv în Atlantic
City ºi a început sã joace cu numele sãu real.
“No Home Jerome” s-a transformat rapid în
“Tiger Woods al pokerului”. Debutul la marile turnee se produce în anul 2000, când Ivey a

TV dedicate pokerului ºi are milioane de fani
în toatã lumea. n

aniel Negreanu, cel mai
bogat pokerist din lume

Cu peste 14 milioane de dolari câºtigaþi în
turneele live de poker, Daniel Negreanu s-a
instalat pe prima poziþie în clasamentul celor
mai de succes jucãtori de poker din lume. El a
ajuns în prezent la suma de 14.116.192$ ºi l-a
întrecut pe americanul Phil Ivey, care deþinea
supremaþia cu cei 13.859.944$ câºtigaþi. Daniel Negreanu este un jucãtor de poker de origine românã nãscut în Canada. Pãrinþii acestuia, Annie ºi Constantin, au emigrat peste Ocean în 1967, plecând din Timiºoara cu 12 ani
înainte de naºterea lui Daniel (25 iulie 1974).
Negreanu locuieºte de peste 15 ani în Las
Vegas ºi a ajuns la 34 de turnee majore de poker câºtigate. Este un obiºnuit al show-urilor

Daniel Negreanu este un obiºnuit
al show-urilor TV dedicate pokerului.

Scurtã istorie a industriei de gambling

na din cele mai profitabile industrii din
lume - industria de
gambling – se bazeazã pe cel mai frecvent
vis omenesc: visul îmbogãþirii în
mod plãcut. Seara de searã, turiºti,
oameni de afaceri sau oameni simpli, dornici de adrenalinã sau de
câteva clipe de relaxare, vin în cazinouri sau în sãlile de joc în cãutarea
mirajului banilor ieºiþi direct din roatã de ruletã, din cãrþile de joc sau din
câteva numere norocoase aºezate în
ºir indian.
Cu toate acestea, în plin secol 21,
industria de gambling nu se bucurã
de o imagine tocmai favorabilã, cazinourile fiind asociate cu locuri ale
pierzaniei, accentul fiind mutat de

pe distracþie pe viciu. Cum nici legislaþia, care se schimbã destul de
frecvent, nu este foarte permisivã
era normal ca aceastã industrie sã
intre în recul. Un scurt istoric al jocurilor de noroc
demonstreazã cã
de foarte multe ori
acestea s-au aflat
în slujba progresului ºi a societãþii.

J

ocurile de noroc nu sunt o
invenþie a lumii moderne,
ele existând de mai mult de
2.500 de ani. Construirea
Marelui Zid Chinezesc a

fost finanþatã din monopolul instituit de împãrat pe jocul de Kendo,
strãmoºul jocului de Bingo modern.
În piramidele egiptene au fost gãsite
zaruri ºi desene reprezentând jucãtori. În Antichitate, jocul de zaruri
era asociat cu divinitatea ºi avea
caracter
ritual.
Loteriile au apãrut
în Evul Mediu,
prima loterie a
fost creatã de Regele Francisc I în
anul 1505. Dupã aceastã primã tentativã, loteriile au fost interzise timp
de douã secole. Au reapãrut în secolul al XVII-lea sub titulatura de „loterie publicã“, fiind administrate de

municipalitatea parizianã. Anumite
ordine religioase au înfiinþat, la
rândul lor, loterii private. Loteriile
au devenit deja în secolul al
XVIII-lea una dintre cele mai importante resurse financiare ale acestor congregaþii religioase, jocurile
de noroc ajutând în acest fel la construcþia ºi consolidarea unui numãr
important de biserici.

A

cestea sunt doar câteva exemple. Tocmai
de aceea este nevoie
de o strategie coerentã pentru dezvoltarea
acestui domeniu, de refacerea imaginii la nivelul percepþiei publice, la

acest lucru contribuind, în primul
rând, o colaborare mai strânsã cu instituþiile mass media prin sublinierea impactului pozitiv asupra societãþii al acþiunilor fãcute de operatorii din domeniu. În România s-a
vorbit enorm despre turism în ultimii ani, dar puþini au fost cei care au
încercat sã susþinã dezvoltarea turismului de gambling, deºi germenii
acestuia au existat în anii '90, cel
puþin la nivelul Bucureºtiului. Sociologii vorbesc de faptul cã în perioade de crizã creºte mirajul unui
câºtig rapid, mai ales când nu existã
alte oportunitãþi de a obþine sume
mari, repede ºi în mod legal. Jocurile, de la cazino la loto, se adreseazã
unor oameni diferiþi, cu nevoi diferite, fiecare are publicul sãu. n

Douã din cele mai populare
jocuri de noroc sunt poker-ul
ºi ruleta. Mai jos vã prezentãm câteva din regulile de
bazã ale acestor jocuri, în
ceea ce priveºte poker-ul
ne-am oprit la varianta Texas
Holdem.
La startul jocului de poker
Texas Holdem, dealerul amestecã un pachet standard de
52 de carti. Fiecãrui jucãtor i
se împart douã cãrþi, cu faþa în
jos (cãrþile închise). Valoarea
lor trebuie þinutã secretã. Cãrþile închise trebuie sã stea pe
masã, dar pot fi ridicate pentru o clipã de cãtre jucãtor, ca
sã se asigure cã le-a vãzut
bine. Scopul jocului este de a
combina aceste douã cãrti cu
cele cinci cãrþi ce vor fi aºezate în cele din urma în faþa dealerului (board-ul) pentru a se
face cea mai bunã formaþie de
cãrþi la poker între jucãtori.
Aceastã formaþie de cãrþi poate consta din douã cãrþi închise ºi trei de board, o carte
închisã ºi patru de board, sau foarte rar - niciuna dintre cãrþile închise, ci numai cele de
board. Deþinãtorul celei mai
mari formaþii de cãrþi câºtigã
potul (toate mizele care s-au
strâns). Desigur jocul are
multe alte subtilitãþi, în
special în ceea ce priveºte
modul de mizare, dar acestea
pot fi deprinse cel mai bine la
masa de joc.

Cel mai simplu joc:
ruleta
Ruleta este unul dintre cele
mai uºor de învãþat ºi jocuri
din cadrul unui cazinou, fie el
online sau
real. Pentru
cei care preferã ceva
uºor de înþeles ºi captivant, ruleta
este soluþia.
Una dintre
principalele
diferenþe
dintre ruletã
ºi celelalte
jocuri oferite de cazinouri
este cã jetoanele utilizate în
cazul jacestui joc nu au inscripþionate valori. Astfel,
masa de ruletã oferã o serie de
6 pânã la 8 seturi de jetoane
colorate, iar fiecare set conþine aproximativ 300 de jetoane. Fiecare jucãtor îºi alege o
culoare a jetoanelor, iar valoare
unuia se poate cu uºurinþã calcula împãrþind suma plãtitã la
numãrul de jetoane primite.
Datoritã diferenþierii culorii
jetoanelor, crupierul reuºeºte
sã distingã jucãtorii ºi pariurile lor.
Regulile dupã care funcþioneazã jocul de ruletã depind
în funcþie de zonã: America,
Atlantic City sau chiar Europa. Modul de desfãºurare a
jocului la ruletã este unul cât
se poate de simplu: pariezi pe
o cifra ºi dacã bila cade pe ea,
eºti câºtigãtor! Tot ce trebuie
sã ºtii sunt câteva pariuri standard, iar prin vizionarea
câtorva jocuri vor fi înþelese,
rapid, ºi celelalte subtilitãþi.
Jocul devine mai interesant ºi
puþin mai complicat, atunci
când te hotãrãºti sã pariezi pe
diferite combinaþii de cifre cu
un singur jeton. Astfel ºansele
de câºtig cresc considerabil.
Câteva din cele mai folosite
combinaþii sunt: Straight up –
pariezi pe un singur numãr ºi
câºtigi de 35 de ori miza,
Street –pariezi pe trei numere
ºi câºtigi de 11 ori miza, Sixline – pariezi pe ºase cifre ºi
câºtigi de 5 ori miza, Split –
pariezi pe douã numere ºi
câºtigi de 17 ori. n
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Mircea Sandu vrea
sã distrugã piaþa
neagrã
a pariurilor
Fotbalul autohton a intrat ºi
el în moriºca pariurilor ilegale. Existã mai multe suspiciuni, dar pânã acum nu a fost
dovedit niciun aranjament
care sã aibã în spate mafia pariurilor. La ultima Adunarea
Generalã a Federaþiei Române de Fotbal, desfãºuratã sãptãmâna trecutã, Mircea Sandu
i-a avertizat pe conducãtori cã
s-a demarat o anchetã amplã
legatã de acest flagel, iar cei
care încalcã regulile riscã
mari sancþiuni.
De altfel, chiar preºedintele
FRF a denunþat o tentativã de
corupþie. Acesta a anunþat cã
a fost abordat de un intermediar al mafiei pariurilor pentru a accepta trucarea amicalului România - Uruguay,
programat la 29 februarie, pe
Naþional Arena. Agentul belgian de origine nigerianã Julius Owen Ighodaro a fost cel
care i-a propus lui Mircea
Sandu sã schimbe brigada de
arbitri de la meciul cu Uruguay, în schimbul acestui favor federaþia urmând sã primeascã prin intermediul unui
sponsor 20.000 de euro. Mircea Sandu a informat în legãturã cu aceastã poveste
UEFA ºi FIFA, pe fir intrând
ºi Europolul.
Anul trecut, UEFA a sesizat Federaþia Românã de Fotbal cu privire la douã meciuri
din liga a II, care sunt suspecte de blat. Preºedintele Federaþiei Române de Fotbal,
Mircea Sandu, este decis sã
opreascã extinderea pieþei negre a pariurilor sportive ºi
promite cã se va implica în rezolvarea celor douã cazuri:
“Suntem preocupaþi de pariurile sportive ilegale. UEFA
ne-a sesizat în privinþa a douã
meciuri care sunt supectate cã
nu s-ar fi jucat corect. Vreau
sã închidem piaþa neagrã a pariurilor sportive”.
Fostul finanþator al formaþiei CFR Timiºoara, Georgicã
Cornu a fost printre puþini
care au vorbit deschis despre
mafia pariurilor. La finele
anului 2010 acesta a declarat:
“În primul rând, se zvonea cã
anumiþi jucãtori practicau
jocul la pariuri ºi cã erau meciuri aranjate. Am luat partida
echipei mele, CFR Timiºoara,
cu «U» Cluj. Dacã era cota
7/1 ºi trebuia sã batã la «U»
Cluj, bãtea. Dacã era aceeaºi
cotã ºi trebuia sã piardã acasã,
pierdea. În anumite meciuri,
unii jucãtori îmi spuneau cã
patronul echipei adverse oferea 50.000 de euro sã pierdem. Fotbaliºtii îmi spuneau
mie cã nu au de gând sã-i ia,
apoi pierdeau meciul, luau
banii ºi luau ºi de la casele de
pariuri!Eu de asta am ºi desfiinþat echipa… A fost foarte
important acest aspect al meciurilor trucate la care participau anumiþi jucãtori ºi o parte
din conducere”.
Este ºtiut cã pariurile sportive sunt un fenomen de mare
amploare. În luna iunie a
anului 2010, doar pe partidele
disputate la turneul final al
Campionatului Mondial de
Fotbal din Africa de Sud s-au
pariat, în toatã lumea, 3,5
miliarde de euro. Specialiºtii
susþin cã o sumã similarã a
fost mizatã ºi pe piaþa neagrã.
S-a înregistrat un adevãrat record la meciul Germania –
Anglia, au fost puse pariuri de
30 de milioane de lire sterline,
doar în Marea Britanie. n

Adrian Georgescu: Am încercat
sã pãstrãm locurile de muncã,
în ciuda crizei economice
Interviu cu Valentin Adrian Georgescu, CEO al Novomatic Group of Companies în România
Reporter: La cât estimaþi cã se
ridicã piaþa jocurilor de noroc în
România? Cum au evoluat cifrele în
ultimii ani, pe perioada crizei financiare?
Valentin Adrian Georgescu:
Evoluþia cifrelor, din pãcate, a fost,
încã de la începutul crizei, în scãdere, stabilizându-se în ultimul an.
În primele nouã luni ale anului
trecut, totalul taxelor ºi impozitelor
colectate, potrivit AOPJNR, se ridica la peste 119 milioane de euro. În
2010, taxele ºi impozitele plãtite
Ministerului Finanþelor se ridicau la
o valoare record, de peste 172 milioane de euro.
Reporter: Cum s-a încheiat anul
trecut, din punctul de vedere al rezultatelor “Intertop”, reprezentantul
Novomatic în þara noastrã ?
Valentin Adrian Georgescu:
Recenta crizã economicã ºi-a pus
amprenta în mod cert în toate domeniile, iar activitatea pe care o desfãºurãm a fost afectatã ca ºi aproape
toate celelalte ramuri economice.
Mãsurile, pe care le-am luat în acest
sens, ºi anume: reduceri ale costurilor, în mãsura posibilitãþilor ºi în
funcþie de prioritãþi, prin diminuarea pe parcursul unei zile. De cele mai
numãrului de aparate per salã la mi- multe ori jucãtorii se mutã de la un
nimum impus, renegocierea chirii- aparat la altul, de la o salã la alta,
lor, a tarifelor pentru prestarea ser- fãrã a putea fi urmãriþi. Chiar ºi auviciilor de pazã, telefonie, logisticã toritãþile recunosc faptul cã acest sietc. ne-au ajutat sã încheiem anul stem de impozitare este inaplicabil.
2011 cu succes ºi rezultate pozitive.
În ceea ce priveºte Biletul de
Am încercat totuºi sã nu reducem ºi Intrare, aici ne confruntãm cu urmadin calitatea serviciilor pe care le toarele probleme:
oferim în sãlile Admiral ºi Timax ºi,
ürefuzul jucãtorului de a achizimai mult, am încercat sã pãstram þiona biletul (discuþii, agresivitate);
promisiunea pe care am fãcut-o perü imposibilitatea urmãririi persosonalului în momentul angajãrii ºi anelor care intrã în sãlile de joc, în
anume – cã le oferim un loc stabil de special în cazul aparatelor amplasamuncã într-o companie puternicã.
te în baruri, restaurante, holuri etc.
Reporter: Care
Sunt persoane
sunt principalele
intrã în salã
În primele nouã luni care
dificultãþi întâmpifãrã intenþia denate pe piaþa jocu- ale anului trecut,
claratã de a juca.
rilor de noroc din
ü aplicarea
totalul taxelor ºi
þara noastrã?
unor mãsuri diV a l e n t i n impozitelor colectate,
sproporþionate
Adrian George- potrivit AOPJNR, se
de cãtre organescu: Principala
le de control,
problemã cu care se ridica la peste 119
mergând pânã la
confruntã industria milioane de euro.
suspendarea lisloturilor este imcenþei operatoposibilitatea aplicãrului.
rii prevederilor legale/fiscale în lePropunerea Romslot ( n.r. Asogãturã cu impozitul de 25% din ciaþia Organizatorilor de Sloturi al
câºtiguri ºi problema biletului de in- cãrei preºedinte este domnul Valentrare în sãlile de joc. Astfel, este im- tin Georgescu) este de a se trece la
posibil de cuantificat dacã un jucã- responsabilizarea jucãtorului, orgator depãºeºte pragul impozabil de nizatorul având obligaþia sã punã la
600 lei de la un singur organizator, dispoziþia acestuia biletele, conform

prevederilor legale. Aºa cum înainte
de a cãlãtori cu autobuzul trebuie sã
achitãm biletul de cãlãtorie, aºa trebuie sã se întâmple ºi înaintea participãrii la joc. În cazul controlului,
dacã jucãtorul (cãlãtorul) nu are bilet, organizatorul de jocuri (ºoferul
autobuzului) este amendat, chiar
dacã are toatã logistica necesarã sã
vândã biletul.
De asemenea, ne mai confruntãm
cu problema aparatelor pirat, a sãlilor de joc neautorizate ºi a reclamelor agresive din mass-media cu privire la jocurile de noroc neautorizate.
În scopul limitãrii ºi combaterii
acestor activitãþi ilegale, Romslot a
sesizat ºi continuã sã facã demersurile legale pentru aducerea la
cunoºtinþa organelor abilitate a acestor cazuri.
Romslot propune obligativitatea
amplasãrii la intrarea în fiecare salã
de joc a unei Plachete, care sã specifice obligatoriu faptul cã în acel spaþiu se desfãºoarã jocuri de noroc legal autorizate, iar participarea la joc
în spaþii ilegale atrage consecinþe legale.
Reporter: Cum a afectat introducerea taxãrii jocurilor de noroc
online participanþii la piaþã, în august 2011?
Valentin Adrian Georgescu:

Practic nu s-a autorizat niciun operator ca “Operator de Monitorizare”, ceea ce duce la imposibilitatea
demarãrii procesului de autorizare a
jocurilor/operatorilor online. Rezultatul - proliferarea jocurilor ilegale!
Reporter: Care sunt diferenþele
în ceea ce priveºte regimul fiscal în
România faþã de statele europene/
SUA?
Valentin Adrian Georgescu:
Putem menþiona faptul cã în niciun
stat membru al Uniunii Europene nu
existã prevederi similare cu impozitul de 25% asupra câºtigurilor jucãtorilor ce depãºesc echivalentul a
600 RON/zi de la un organizator.
De asemenea, nu existã obligativitatea biletelor de intrare în cazul sãlilor de sloturi, ci numai la cazinouri.
În general, în þãrile UE se aplicã un
impozit pauºal (forfetar) pe GGR
(Gross Gaming Revenue) - ca diferenþã dintre Încasãri (IN) ºi Plãþi
(OUT).
Reporter: Care este profilul
clienþilor dumneavoastrã, pe segmente de activitate (ruletã, slot, online)?
Valentin Adrian Georgescu:
Activitatea noastrã principalã este
aceea de exploatare a jocurilor de
noroc de tip slot-machine, iar categoriile de clienþi ce frecventeazã locaþiile unde noi ne desfãºurãm acti-

vitatea provin din toate mediile ºi
categoriile sociale.
Reporter: Care sunt principalele
obiective ºi direcþii de acþiune ale
Romslot?
Valentin Adrian Georgescu:
Avem în vedere modificarea legislaþiei referitoare la impozit ºi biletul
de intrare, în conformitate cu propunerile de mai sus.
Cât priveºte “Programul Joacã
Responsabil”, dorim extinderea
acestuia la nivelul tuturor membrilor asociaþiei ºi în perspectivã imediatã, la scara întregii industrii a jocurilor de noroc prin implicarea ºi
celorlalte asociaþii din domeniu.
De asemenea, dorim promovarea
unui Cod Etic al Industriei de Sloturi, cod care are la bazã un set de valori morale ºi profesionale, respectul legii, integritate.
Romslot urmãreºte crearea unei
experienþe de joc plãcute, în condiþii
de siguranþã, transparenþã ºi echitabile. Obiectivul nostru este satisfacþia clienþilor, prin folosirea tuturor
resurselor pentru atingerea unui
standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea
cerinþelor clienþilor ºi câºtigarea loialitãþii acestora.
Reporter: Cum comentaþi zvonurile potrivit cãrora, prin cazinouri,
se spalã bani?

Principala problemã
cu care se confruntã
industria sloturilor
este imposibilitatea
aplicãrii prevederilor
legale/fiscale în
legãturã cu impozitul
de 25% din câºtiguri
ºi problema biletului
de intrare în sãlile de
joc.
Valentin Adrian Georgescu:
Aºa cum am menþionat la o întrebare anterioarã, tipul nostru de activitate se rezumã la exploatarea
jocurilor de tip slot-machine. Din
pãcate nu pot comenta zvonuri
apãrute într-un segment de piaþã
în care nu ne desfãºuram activitatea.
Reporter: Vã mulþumesc!
ANCA IOVAN
PUBLICITATE
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Alfred Bulai: Criza stârneºte
mirajul câºtigului rapid
Criza economicã a crescut numãrul oamenilor care sunt dispuºi sã
mizeze o parte din bani pe un numãr sau o carte, în speranþa unui
câºtig rapid. Sociologul Alfred Bulai explicã mecanismele care determinã acest lucru.

Reporter: Domnule Bulai, se
poate spune cã existã o corelaþie
între criza economicã ºi jocurile de
noroc?
Alfred Bulai: Existã o tendinþã a
oamenilor de gãsi un joc care sã le
satisfacã rapid anumite nevoi. Criza
creºte mirajul unui câºtig rapid, mai
ales când nu existã alte oportunitãþi
de a obþine sume mari repede ºi în
mod legal. Jocurile, de la cazino la
loto, se adreseazã unor oameni diferiþi, fiecare are publicul sãu. Jocurile care se bazeazã pe ºansã pur ºi
simplu ºi care nu presupun o expertizã deosebitã ºi nici investiþii foarte
mari sunt mai cãutate în astfel de
momente. Depinde de nivelul fiecãruia, oamenii cu posibilitãþi financiare reduse se orienteazã spre alternative care presupun costuri mici.
De la un anumit nivel, mizele sunt
mai mari ºi pretenþiile de asemenea.
Unii pierd mult, alþii puþin. Nu aº
spune neapãrat cã sunt afectate cazinourilor pentru cã se adreseazã unui
anumit tip de jucãtor. Sã fim serioºi,
povestea cu criza care afecteazã pe
absolut toatã lumea este un mit. Cei
care ºtiu sã speculeze efectele crizei
chiar înregistreazã profituri mari. ªi
în rândul celor care câºtigã sunt oameni care simt nevoia sã parieze.
Reporter: Jocurile de noroc creeazã dependenþã?
Alfred Bulai: Evident cã apare ºi
dependenþa. Oamenii renunþã la lucrurile care presupun costuri mari,
dar continuã sã-ºi satisfacã anumite
necesitãþi. Sunt diferite grade ale

Sunt douã tipuri de jocuri, cele care se bazeazã exclusiv pe hazard ºi cele care îþi
sugereazã o competenþã a ta. Acestea din urmã te prind mult mai tare. Îþi conferã
un soi de prestigiu în momentul în care câºtigi, pentru cã nu e totul la mâna norocului", ne-a
declarat Alfred Bulai.
acestei dependenþe faþã de jocurile
de noroc. Chiar ºi în ceea ce priveºte
jocul de loto, una e sã joci din când
în când ºi alta e sã fii în fiecare sãptãmânã la ghiºeu sã îþi încerci norocul.
Reporter: S-a tot vorbit de o formã de turism de week-end care poate fi centratã în jurul cazinourilor de
la noi. Este beneficã?
Alfred Bulai: Trebuie plecat de
la premisa cã vin bani în România,
inclusiv pentru stat. Nu ºtiu exact

care e sistemul de impozitare, dar
statul e cinic, impoziteazã foarte
tare viciile. Sã nu ne închipuim cã
tutunul ºi alcoolul sunt accizate
foarte puternic doar din dorinþa de a
ne proteja vizavi de anumite tentaþii,
e vorba de un calcul cinic. Nu e neapãrat rãu sã existe ºi un astfel de turism, nu cred cã fenomenul este atât
de spectaculos în România. E vorba
ºi de inedit, un nou loc pe hartã,
conteazã ºi faptul cã þara noastrã
este mai permisivã în anumite do-

menii. Nu trebuie neglijate nici alte
aspecte, probabil anumiþi jucãtori sã
fie interesaþi ºi de prostituþie, pedofilie, consum de anumite substanþe,
este ºi aceasta o zonã care te poate
face mai spectaculos. E posibil sã
fie ºi astfel de tentaþii. Cert este cã
mulþi jucãtori preferã acest gen de
deplasare, pe termen scurt, la sfârºit
de sãptãmânã, într-un loc diferit faþã
de mediul lor de viaþã. Pot fi oamenii cu funcþii importante, care preferã sã meargã sã joace în altã parte

Dependenþa
faþã de jocurile
de noroc

decât în þara lor. Pentru anumite
zone, Bucureºtiul poate fi o destinaþie relativ sigurã ºi destul de accesibilã, inclusiv ca distanþã.
Reporter: Un pãrinte împãtimit
dupã jocurile de noroc îºi influenþeazã în mod decisiv copilul?
Alfred Bulai: Sigur cã da, prin socializare copilul se raporteazã la un
numit model, care îi teleghideazã
opþiunile. Nu este neapãrat ca acest
lucru sã se întâmple, dar existã riscul.
Exact ca în cazul fumatului, nu este
neapãrat obligatoriu ca un copil sã
devinã fumãtor pentru cã pãrintele
fumeazã. Trebuie menþionat cã orice
joc implicã ºi un posibil câºtig, care
de fiecare datã este mai mic decât investiþia – pentru cã aºa funcþioneazã
aceastã industrie, iar modelul câºtigului facil marcheazã în mod direct
un copil. Mai sunt ºi alþi factori de influenþã. În perioada preadolescenþei
ºi mai ales a adolescenþei, presiunea
grupului devine tot mai mare.
Reporter: Tinerii în general sunt
atraºi de evenimentele sportive,
mulþi ajungând sã devinã pasionaþi
de pariurile sportive?
Alfred Bulai: Sunt douã tipuri
de jocuri, cele care se bazeazã exclusiv pe hazard ºi cele care îþi sugereazã o competenþã a ta. Acestea din
urmã te prind mult mai tare. Îþi conferã un soi de prestigiu în momentul
în care câºtigi, pentru cã nu e totul la
mâna norocului. ªi la jocurile de hazard, loteriile, sunt oameni care fac
tot felul de calcule dar în general
acestea nu folosesc la nimic, existã
teoria numerelor mari. În cazul pariurilor sportive, pe fotbal sau cele
hipice, se pune în mod real problema informaþiilor pe care le ai. Din
aceastã cauzã acest tip de pariu prinde atât de bine la tineri, practic te
certificã într-o zonã de competenþã.

Dependenþa faþã de jocurile de
noroc produce cel mai adesea
drame. Psihiatrii care au cercetat fenomenul vorbesc despre
jocul de noroc patologic, atunci când acest tip de comportament persistã dincolo de efectele dezastruoase care se manifestã în plan material, familial, social ºi profesional. Dependenþa se manifestã la fel ca
în cazul celor care consumã în
exces droguri sau alcool. Persoana în cauzã capãtã o anume
toleranþã ºi astfel apare nevoia
de a creºte “doza” pentru a obþine aceeaºi stare situatã la limita euforiei. Încercarea de a
opri jocul este însoþitã de efecte fizice ºi psihice asemãnãtoare sevrajului. Apar iritabilitatea, neliniºtea, imposibilitatea
de a se concentra, depresiile.
Conform statisticilor, aproximativ 80% din oameni au jucat cel puþin o datã un joc de
noroc. Din aceºtia, 3% devin
dependenþi de aceastã îndeletnicire, marea lor majoritate
fiind bãrbaþi. Portretul jucãtorului inveterat, realizat de
specialiºti este urmãtorul:
bãrbat, în jurul vârstei de 30
de ani, aparþinând cel puþin
clasei de mijloc. Adesea dependenþa faþã de jocuri merge
mânã în mânã cu consumul
frecvent de alcool ºi droguri.
Existã ºi câteva semne care
indicã dependenþa faþã de jocurile de noroc: nevoia de a
juca sume tot mai mari - jocul
produce o stare euforicã - preocupãri persistente în ceea ce
priveºte jocul, planificãri, modalitãþi de a gãsi bani – jocul
este considerat singurul mod
de a scãpa de probleme - pierderea unei sume de bani este
urmatã invariabil de un nou
joc cu speranþa cã astfel se
recupereazã paguba - rudele
ºi prietenii sunt minþiþi în legãturã cu amploarea pierderilor apariþia
comportamentelor
ilegale, legate cel mai adesea
de încercarea de a procura
bani pentru joc sau pentru a
acoperi datoriile – pierderea
jobului, „pasiunea” ocupã tot
timpul. (O.D.)

OCTAVIAN DAN

“Românii sunt printre cei mai informaþi jucãtori”
Industria jocurilor de noroc reprezintã o adevãratã provocare nu
doar pentru jucãtorii împãtimiþi, ci
ºi pentru avocaþi. În acest sens am
purtat o discuþie în legãturã cu
anumite aspecte ale acestui domeniu intersant cu doi specialiºti:
Irina Corcoveanu, avocat senior
„Boºtinã & Asociaþii” ºi cu Cristian Costea, avocat partener,
„Boºtinã & Asociaþii”.

Reporter: Care sunt tendinþele
legislative, legate de industria gamblingului?
Irina Corcoveanu: Dupã mulþi
ani în care normele de reglementare
a jocurilor de noroc erau deficitare
atât din perspectiva transpunerii la
nivel legislativ a realitãþilor sociale
din acest domeniu cât ºi din perspectiva conformitãþii cu legislaþia
europeanã, putem sã spunem cã în
prezent aceste carenþe sunt cel puþin
la nivel teoretic, sensibil atenuate.
Anul trecut a intrat în vigoare Hotãrârea de Guvern nr. 823 privind
modificarea ºi completarea H.G. nr.
870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea ºi exploatarea jocurilor de noroc, care are meritul de a completa
noul cadru legislativ reglementat de
O.U.G. nr. 77/2009, aºa cum a fost
modificatã ºi aprobatã prin Legea
nr. 246/2010. Aceste norme sunt
importante nu doar din punct de vedere juridic, ci ºi pentru cã faciliteazã deschiderea unei noi pieþe de servicii în România, cea a jocurilor de
noroc online. Rãmâne de vãzut însã
cum se va realiza punerea în practicã a acestor norme, în funcþie de
care vom putea evalua dacã
amendamentele în materie de jocuri
de noroc online sunt doar pe hârtie
sau produc efectiv ºi consecinþe
juridice în acest domeniu.
Reporter: Este obligatorie corelarea cu legislaþia europeanã în acest
domeniu?
Cristian Costea: Nu putem vorbi
de o legislaþie europeanã armonizatã
în acest domeniu. Existã legislaþia
primarã europeanã, general aplicabilã, însã fiecare stat are propria legislaþie dupã care se ghideazã. La
nivel european au existat numeroase
presiuni legate de reglementãrile în

Irina CORCOVEANU,
senior associate

domeniu, însã Comisia a considerat
cã este recomandabil sã lase libertate de acþiune în acest sens statelor
membre. Acestea au preferat sã-ºi
creeze un cadrul legislativ propriu,
astfel încât sã existe un control naþional cât mai bun în ceea ce priveºte activitatea operatorilor din domeniu. Încã existã numeroase dezbateri la nivelul Uniunii Europene
pe marginea acestui subiect ºi în
special, în cazul jocurilor de noroc
online, servicii transfrontaliere de o
amploare deosebitã în ultimii ani.
Reporter: Credeþi cã în actualul
context vor mai intra în România
operatori cu tradiþie în domeniu?
Irina Corcoveanu: E o piaþã în
continuã miºcare ºi, ca atare, este
necesarã asigurarea unui mecanism
de control moderat ºi eficace care,
pe de o parte, sã atragã operatorii cu
tradiþie, autorizaþi deja în statele
membre iar, pe de altã parte, sã descurajeze piaþa neagrã a jocurilor de
noroc.
Cristian Costea: Pe piaþã vor
rãmâne doar cei care pot face faþã
concurenþei, deja existenþi sau nou
veniþi. Din acest punct de vedere,
lucrurile sunt clare: pe de o parte
este piaþa cazinourilor clasice ºi a
caselor de pariuri offline, mai imobilã, iar pe de altã parte sunt opera-

torii online, mult mai dinamici. Publicul þintã este complet diferit, ultimele se adreseazã în special jucãtorilor mai tineri, pe când primele au
un public mai conservator, care
apreciazã numai anumite jocuri,
tradiþionale.
Reporter: Se vorbeºte cã în acest
domeniu evaziunea fiscalã este foarte mare. Cât este adevãr ºi cât
fabulaþie?
Irina Corcoveanu: Cu siguranþã
existã ºi în acest domeniu evaziune
fiscalã. La nivel “micro”, sunt binecunoscute cazurile acelor locaþii
mici în care funcþioneazã, spre
exemplu, câte una sau douã slot machines, evident neautorizate, ºi
pentru care nu se plãteºte nicio taxã.
Cristian Costea: Nu putem spune cã este un domeniu în care evaziunea fiscalã este mai mare decât în
altele, aºadar ar fi corect sã spunem
cã jocurile de noroc se încadreazã în
media generalã. În domeniul online
s-au luat mãsuri foarte drastice, toate tranzacþiile sunt absolut transparente ºi controlul este mult mai uºor
de fãcut.
Reporter: Impozitarea câºtigurilor din jocurile online este un demers profitabil în condiþiile actuale?
Irina Corcoveanu: Cu siguranþã
este un demers profitabil din per-

Cristian COSTEA, partner-head of Transportation,
Communication and IT Department

spectiva bugetului de stat, iar taxarea câºtigurilor din jocuri de noroc
online nu poate decât sã sporeascã
veniturile bugetare. Însã trebuie sã
spunem cã deºi, teoretic, avem toate
instrumentele legale în vederea autorizãrii operatorilor de jocuri de
noroc online, în fapt avem o problemã generatã de inexistenþa operatorilor de monitorizare ºi raportare.
Având în vedere condiþiile impuse
pentru autorizarea operatorilor de
monitorizare, nu este surprinzãtoare
lipsa de interes pentru prestarea
acestei activitãþi ºi ne aflãm într-un
cerc vicios.
Cristian Costea: Mai sunt ºi alte
probleme. În proiectul transmis Comisiei Europene în martie 2011, autoritãþile române au prevãzut posibilitatea operatorilor de jocuri de noroc online de a deþine direct sau
printr-un asociat o licenþã pentru jocuri de noroc offline, însã doar ca o
opþiune. Surprizã însã, în varianta
finalã, aprobatã de Guvern, aceastã
“opþiune” s-a transformat în obligaþie expresã, care condiþioneazã autorizarea pentru jocuri de noroc online. Este lipsit de sens, pentru cã este
vorba de douã afaceri diferite, cu jucãtori diferiþi. Din aceastã cauzã
existã o rezervã a operatorilor de a
se licenþia ºi autoriza în þara noastrã

pentru jocuri de noroc online, ceea
ce ar putea lipsi bugetul statului de
venituri considerabile.
Reporter: Numãrul de cazinouri
din þara noastrã s-a diminuat drastic.
Care sunt cauzele: criza financiarã,
legislaþia, rãspândirea sãlilor de joc
ilegale?
Irina Corcoveanu: De obicei, în
perioadele de crizã financiarã, se
observã o creºtere a apetitului populaþiei pentru câºtiguri din jocuri de
noroc. Chiar dacã se joacã poate pe
sume mai mici sau jucãtorii se
gândesc de douã ori înainte sã apeleze la astfel de servicii, nu cred cã
acestea sunt aspectele principale
care au generat diminuarea drasticã
a numãrului de cazinouri. Existã
însã ºi o concurenþã, una normalã, a
operatorilor care activeazã în domeniul altor jocuri de noroc (pariuri
sportive, jocuri de noroc online,
etc.) dar ºi alta lipsitã de loialitate, a
pieþei negre, care nu plãteºte niciun
fel de taxe ºi care oferã, firesc, câºtiguri mult mai mari. Nu în ultimul
rând, ºi, poate cel mai important,
asistãm la o repoziþionare a jucãtorilor principali din acest domeniu ºi o
reorientare a gusturilor jucãtorilor
pentru noi posibilitãþi de a forþa
mâna norocului.
Cristian Costea: Cu câþiva ani

în urmã exista un aºa zis turism de
gambling, când jucãtori din Israel,
China ºi alte þãri veneau la Bucureºti sã-ºi încerce norocul. Treptat
acest fenomen s-a diminuat. Poate
cã nu s-a realizat o promovare
adecvatã, poate cã nivelul de taxare impus de prevederile legale în
vigoare sã fi contribuit la scãderea
numãrului de turiºti-jucãtori. Nu
trebuie ignoratã nici amploarea
luatã în ultimii ani de jocurile online organizate de operatori licenþiaþi în alte state, cât mai ales abilitatea acestor operatori de a dezvolta
ºi diversifica permanent paleta de
jocuri oferite, parte dintre acestea
fiind inclus de tip casino (ex: poker, blackjack etc) . Cred cã
aceºtia sunt, de fapt, principalii
factori care probabil au condus la
acest declin.
Reporter: Existã o întreagã „mitologie” a jucãtorilor care câºtigã sume
consistente în cazinouri sau la pariuri
ºi care ajung sã se adreseze justiþiei
pentru cã nu intrã în posesia banilor.
Cristian Costea: Am avut astfel
de cazuri. De multe ori sunt neînþelegeri grave, iar adevãrul este undeva la mijloc. Existã ºi jucãtori care
trãiesc exclusiv de pe urma jocurilor
de noroc, care realizeazã lunar câºtiguri consistente. De altfel, am avut
discuþii cu operatori din strãinãtate
ºi care mi-au spus cã românii sunt
printre cei mai informaþi ºi abili
jucãtori.
Irina Corcoveanu: ªi totuºi,
sunt încã multe cazuri în care neînþelegerile dintre jucãtori ºi organizatori sunt generate de necunoaºterea de cãtre jucãtori a regulamentelor de joc ale fiecãrui operator în parte. În special în cazul
jocurilor offline, sunt încã puþini
cei care citesc într-adevãr aceste
regulamente disponibile în sãlile
de joc. Uneori, aceºtia îºi manifestã dorinþa de a se informa abia
dupã ce se ajunge la o neînþelegere
cu organizatorul. În mediul online
este mai simplu, regulamentul este
afiºat pe site ºi fiecare potenþial jucãtor trebuie sã confirme cã a luat
la cunoºtinþã de prevederile acestuia... Prevederi clare, uºor de accesat, inclusiv în ceea ce priveºte
legislaþia sau jurisdicþia în cazul
unui eventual litigiu.
Reporter: Vã mulþumesc! n

PAGINA 8

GAMBLING/BURSA, NR. 35

Miercuri, 22 februarie 2012

COMPANII
Un site american
de poker a furat
440 de milioane
dolari de la jucãtori
Site-ul de poker online Full Tilt
Poker a furat 440 de milioane
de dolari, deturnând sumele
depuse de jucãtori ca sã acorde bonusuri considerabile
membrilor consiliului sãu de
administraþie, potrivit Biroul
Procuraturii din Manhattan.
Full Tilt Poker “a escrocat jucãtorii, fãcându-i sã creadã cã
sumele pe care ei le depuneau
pentru acest joc online se
aflau în siguranþã ºi erau disponibile în orice moment”, a
declarat Preet Bharara de la
biroul Procuraturii din Manhattan, citat de Mediafax.
“În realitate, Full Tilt Poker nu
pãstra fonduri suficiente pentru a rambursa jucãtorii ºi, mai
mult de atât, folosea aceste
fonduri pentru a acorda bonusuri membrilor consiliului de
administraþie ºi a acþionarilor,
în valoare de peste 440 de milioane de dolari, acordate
începând din aprilie 2007", a
adãugat parchetul newyorkez.
“Full Tilt nu era un site de poker legal, ci o veritabilã schemã Ponzi”, a adãugat el, referindu-se la celebra escrocherie de tip piramidal care i-a
adus fostului mare magnat
din lumea finanþelor Bernard
Madoff o condamnare de
150 de ani de închisoare.
Aceste acuzaþii au fost formulate de parchetul american dupã o anchetã organizatã contra site-ului Full Tilt Poker în luna aprilie anul trecut,
în cadrul unei operaþiuni mai
vaste de investigare a mai
multor site-uri de poker.
Pariurile pe internet sunt ilegale în Statele Unite începând
din 2006, dar industria pokerului online a rãmas înfloritoare, folosindu-se de toate mijloacele de care dispune pentru a
evita legea, alegând, mai ales,
sã se mute în afara þãrii. n

Marius Stoi: Evaziunea
fiscalã nu este mai mare
decât în alte domenii
Interviu cu domnul Marius Stoi, director general al DGL PRO
Reporter: Care este opinia pentru contracararea efectelor cridumneavoastrã referitoare la piaþa zei?
de gambling din România compaMarius Stoi: Am restrâns activitatea, iar mãsurile pe care le-am
rativ cu alte þãri?
Marius Stoi: La fel ca ºi în alte luat au fost: reducerea costurilor,
þãri, România are o piaþã de gam- flexibilitate ºi viteza de reacþie
bling bine conturatã ºi, spre deose- mai mare.
bire de alte state, este mai permisiReporter: Cum faceþi faþã convã, ceea ce, cred eu, cã este un lu- curenþei?
cru bun.
Marius Stoi: Prin flexibilitate,
Reporter: Cum comentaþi relaþia calitatea serviciilor ºi noutãþi.
industriei de gamReporter: Care
bling cu autoritãþile
este profilul jucãtoNu avem o relaþie rului de slot machiromâne?
Marius Stoi: Pubunã cu cei care ne?
tem spune cã avem
Marius Stoi:
propun
o relaþie destul de
Este profilul unui
bunã cu Comisia de
modificãri sau o m c a r e d o r e º t e
autorizare, cu orgaºi adreadãugiri la legea distracþie
nele de control, cu
nalinã. În plus,
jocurilor de
BRML (Biroul
este dispus sã plãRomân de Metroloteascã pentru a le
noroc.
gie Legalã). În
obþine.
schimb nu avem o
Reporter: În ce
relaþie bunã cu cei care propun plajã de preþuri variazã echipamodificãri sau adãugiri la legea jo- mentele de joc pe care le distribucurilor de noroc. În toate GDS-uri- iþi?
le la care am fost invitaþi am cam
Marius Stoi: Preþurile produvorbit degeaba.
selor noastre variazã, în funcþie
Reporter: Cum v-a afectat criza de echipare, de felul în care araeconomicã ºi ce mãsuri aþi luat tã, de plãcile pe care lucreazã,
“Digital Electronic” a fost fondatã în 1994, având iniþial ca principal obiect de activitate distribuþia de
piese de schimb pentru sãlile de jocuri de noroc din
România.
Dupã o activitate profitabilã între anii 1995 ºi 1998 a
urmat ºi o uºoarã scãdere a productivitãþii care a durat pânã în anul 2002. Atunci a apãrut o nouã echipã
de conducere ºi împreunã cu aceasta o nouã activita-

între 1000-2500 de euro. În strãinãtate, preþurile acestor produse încep de la 3000-4000 de
euro.
Reporter: Se vorbeºte cã în domeniul jocurilor de noroc evaziunea fiscalã este foarte mare. Cât
este adevãr ºi cât fabulaþie?
Marius Stoi: Este o fabulaþie
sau, altfel spus, nu este mai mare
decât în alte domenii. Problema
este cã toatã lumea a vãzut filmul
Casino cu Robert De Niro. Eu mã
refer la piaþa albã. Dacã vã referiþi
la piaþa neagrã, acolo este evaziune fiscalã totalã, dacã putem sã
spunem aºa.
Reporter: Care sunt tendinþele
legislative, legate de industria
gamblingului?
Marius Stoi: Asta ar trebui sã-i
întrebaþi pe cei care fac legile. Poate
dumneavoastra reuºiþi sã obþineti
un rãspuns.
Reporter: Ce dificultãþi
întâmpinã producãtorii de echipamente de joc?
Marius Stoi: Ne confruntãm cu
fluxul de echipamente second
hand de bunã calitate ºi foarte ieftine. n

te cu îmbunãtãþiri majore. În prezent, societatea
desfãºoarã o gamã largã de activitaþi în domeniul jocurilor de noroc.
De-a lungul existenþei sale, DIGITAL ELECTRONIC a
fost una dintre societãþile fruntaºe în domeniile sistemelor integrate, design-ului de produse ºi implicit al
producþiei în materie de jocuri de noroc, având cei
mai buni ingineri electricieni ºi electroniºti.

Domnul Marius Stoi, directorul general al DGL
Pro, considerã cã România are o piaþã de gambling
bine conturatã.
PUBLICITATE

“Mãsurile autoritãþilor
nu au avut alt efect decât
creºterea evaziunii fiscale”
(urmare din pagina 1)

În aceastã perioadã, veniturile din
jocuri de noroc au scãzut cu peste
40%. În plus, în acelaºi timp, noua
lege privind jocurile de noroc din
2009 a introdus impozite considerabil mai mari asupra industriei jocurilor de noroc, mai mari cu aproximativ 400%. Doamna Cummins a
adãugat: “A trebuit sã restructurãm
operaþiunile, sã reducem personalul
ºi am amânat investiþiile ºi extinderea pe care o planificaserãm. Am rãmas pe piaþã pentru cã vedem în
continuare potenþial, dar am supravieþuit doar prin sprijinul financiar
pe care ni l-a acordat compania
mamã din Austria. Începând din
2009 , cred cã peste 5000 de angajaþi din industria jocurilor de noroc
ºi-au pierdut locurile de muncã, iar
veniturile la bugetul de stat au scãzut în mod semnificativ. România
are un potenþial incredibil, ºi aveam
de gând sã ne extindem ºi sã ne dezvoltãm operaþiunile noastre în 2009.
Recesiunea, creºterea impozitelor ºi
lipsurile ºi anomaliile legislaþiei actuale fac, însã, ca orice planuri de
investiþii pe care le aveam sã fie
puse în aºteptare”.

Michelle Lee Cummins: “România are un potenþial enorm sã dezvolte
una din cele mai bune pieþe ale jocurilor din Europa ºi sã atragã turiºti
din Europa ºi Orientul Mijlociu. Este o þarã frumoasã care are ceva de
oferit pentru fiecare, începând cu munþii ºi terminând cu Delta Dunãrii
ºi Marea Neagrã. Bucureºtiul este un oraº vibrant, creativ ºi interesant, care are multe ce prezenta turiºtilor când este vorba de un weekend deosebit”.

ritoare la eliminarea evaziunii fiscale ºi piaþa neagrã, sunt ignorate”,
ne-a mai spus Michelle Lee Cummins.
Domnia sa considerã cã sunt
ºanse foarte reduse ca, în viitorul
apropiat, în actualul context legislativ, sã mai intre pe piaþa noastrã ºi
alte lanþuri de cazinouri internaþionale: “Cu actualul regim fiscal ºi legislativ, este imposibil sã realizezi
un plan ºi un buget pe termen mediu
ºi lung, iar dezvoltarea pieþei negre
face investiþia în acest domeniu neatrãgãtoare”.

ne-a spus: “Cred cã existã mult
adevãr în aceastã afirmaþie, dar
trebuie reþinut cã existã anumiþi
operatori care dau dovadã de foarte multã responsabilitate ºi care
vor sã combatã evaziunea fiscalã
la fel de mult ca ºi autoritãþile.
Mãsurile luate de autoritãþi nu au
avut alt efect decât acela de
creºtere a evaziunii fiscale ºi sã
Relaþie dificilã
împingã jocurile de noroc în subcu autoritãþile
teran. Impozite punitive, regleDoamna Michelle Lee Cummins
mentãri legislative ambigue, apliconsiderã cã relaþia industriei de
carea haoticã a legii, ºi cel mai
gambling cu autoritãþile române este
important, lipsa documentãrii tedificilã. Domnia sa
meinice prealabile în
ne-a mãrturisit cã “Clientul nostru tipic are vârsta între 30 ºi 60 de ani, are un venit privinþa acþionarilor
are relaþii deschise disponibil mare, ºi cautã locuri unde sã se relaxeze ºi sã scape (o regulã de bazã a
ºi utile cu anumite de stresul profesiei. Clienþilor noºtri le place sã joace pentru sen- procesului de acordainstituþii ale autori- zaþia de adrenalinã ºi pentru a o provoca pe zeiþa Fortuna, ºi le re a licenþelor, pe oritãþilor, care înþeleg place sã fie rãsfãþaþi ºi sã beneficieze de servicii excepþionale”.
ce piaþã bine reglecã implicarea ºi conmentat a jocurilor de
sultarea sunt cheia
noroc), toate îi încuMãsurile luate de autoritãþi
pentru dezvoltarea unui sector al jo- au împins jocurile
rajeazã pe operatorii nepotriviþi
curilor sustenabil ºi responsabil, dar în subteran
sã realizeze evaziune fiscalã ºi au
acestea sunt mai mult excepþii. “În
condus la o dezvoltare a pieþei negeneral, operatorii de cazinouri sunt
Industria jocurilor de noroc gre. Acest lucru face sã fie foarte
priviþi cu suspiciune ºi trataþi ca in- este consideratã unul din dome- greu pentru operatorii corecþi ºi
dezirabili, iar recomandãrile din niile în care evaziunea fiscalã este responsabili de cazinouri sã conpartea industriei, mai ales cele refe- foarte mare. Doamna Cummins cureze pe aceastã piaþã”. n

