


PAGINA 2 Luni, 31 martie 2014 GAMBLING/BURSA, NR. 61

INVESTITII

Studiu privind reabilitarea
ºi funcþiunea Cazinoului
din Constanþa

C
azinoul din Constanþa nu
va mai fi reabilitat cu fon-
duri europene din exerci-
þiul financiar 2007-2014,

a declarat recent primarul Constan-
þei, Radu Mazãre, domnia sa
anunþând cã urmeazã sã fie realizat
un studiu care sã stabileascã ce tre-
buie sã funcþioneze în aceastã clãdire
ºi cum va fi realizatã o asociere cu
“un privat”.

Primarul din Constanþa a cerut
unei case de avocaturã sã-i spunã
care este soluþia legalã în privinþa
Cazinoului ºi a modului în care poa-
te fi implicat vreun “privat” în rea-
bilitarea acestuia, dar nu a primit un
rãspuns ºi atunci a ales realizarea
acestui studiu. Radu Mazãre a adãu-
gat: “I-am dat unei companii de

avocaturã din Bucureºti în decem-
brie ca sã îmi dea soluþia legalã în
aceastã þarã unde totul e penal. Au
bâlbâit-o, au lãlãit-o ºi ca atare am
stabilit cu viceprimarul Decebal Fã-
gãdãu ca sã punem niºte bani sã dea
unei companii sã facã un studiu sã
vedem ce ar fi cel mai bine sã
funcþioneze în Cazinou. Eu îmi do-
resc sã fie cazinou, dar poate este o
activitate mai profitabilã ºi atunci
investiþia privatã ar veni mai uºor.
ªi sã ne arate drumul pe care sã-l ur-
mãm fãrã sã vinã a doua zi domnul
procuror de la DNA ºi sã ne punã sã
dãm subsemnatul”.

Viceprimarul municipiului Con-
stanþa, Decebal Fãgãdãu, a propus
alocarea sumei de 167.000 de lei
pentru realizarea unui studiu, opor-
tunitate care are drept scop gãsirea
unor soluþii de restaurare a Cazinou-
lui, proiect adoptat de consilieri.
Domnia sa a precizat cã nu exclude
ca acest monument sã fie reabilitat
cu fonduri europene, dar din exerci-
þiul financiar 2014-2020, precizând
cã o decizie în acest sens va fi luatã
dupã ce studiul va stabili care tip de
activitate va fi profitabil.

Într-un interviu acordat ziarului
BURSA în primãvara anului treecut,
Radu Mazãre spunea cã renovarea
Cazinoului ar putea costa circa 7 mi-
lioane de euro. Domnia a declarat la
acea vreme cã, ulterior reconstruc-
þiei, are în vedere asocierea cu un
operator specializat pentru exploata-
re: “Sunt mai multe firme cu care am
discutat: niºte companii americane,
una ruseascã (care are sediul tot în
SUA), niºte investitori din Golf, din
Qatar. Dar de la interesul manifestat
al companiilor pânã la investiþia
efectivã avem cale lungã”. Radu Ma-
zãre mai spunea cã turismul de gam-
bling, suprapus (puþin pe zona staþiu-
nii Mamaia, a oraºului Constanþa ºi
poate ºi pe o parte din Delta Dunãrii)
peste turismul de niºã, de distracþie,
pe care noi îl promovãm, ar închide
complet pachetul turistic.

La începutul acestui an, Radu
Mazãre a reiterat intenþia sã atragã
investitori strãini pentru preluarea
Cazinoului, dupã ce a mers în Elve-
þia pentru a discuta modalitãþi de co-
laborare cu reprezentanþii celui mai
mare cazinou din Europa, aflat la
Lugano. n
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Oficiul Naþional pentru Jocuri de Noroc
a aplicat amenzi de 6 milioane de lei

O
ficiul Naþional pentru
Jocuri de Noroc (ONJN)
a derulat, anul trecut,
2.719 acþiuni de control,

concretizate în 918 contravenþii, cu o
valoare totalã de peste 6 milioane de
lei, dupã cum ne-a declarat Odeta
Nestor, preºedintele ONJN. Domnia
sa ne-a spus cã, din totalul amenzilor
aplicate, mai mult de o treime au fost
încasate pe loc (circa 2 milioane de
lei), menþionând cã acþiunile de con-
trol au fost demarate abia în luna
septembrie a lui 2013.

“Un numãr de 888 de maºini de
joc au fost indisponibilizate ºi 108 -
confiscate, fiind înregistrate 187 de
infracþiuni ºi 171 de sesizãri penale
pentru un prejudiciu estimat la peste
22,5 milioane de lei”, ne-a precizat
doamna Nestor, subliniind cã, în
urma acþiunilor Direcþiei de Control
din cadrul ONJN, ponderea activitã-
þilor neautorizate s-a diminuat simþi-
tor: “Trebuie avut în vedere faptul
cã parte din licenþele ºi autorizaþiile
emise pe parcursul anului 2013 re-
prezintã aducerea în legalitate a
unor operatori ce funcþionau pe pia-
þa neagrã. În momentul în care ope-
ratorii au venit la licenþiere, deºi era
clar cã aceºtia operau de mult în pia-
þã, nu puteam demonstra acest lucru.
Le-am eliberat licenþe ºi au trecut pe
piaþa albã. Au fost ºi companii care
au operat aparate la negru, ºi care au
operat maºini la gri, dar ºi operatori
cu aparate clonate, seriile acestor
maºini fiind dublate. O mare parte
dintre acestea au fost identificate ºi

le-am confiscat”.
Odeta Nestor ne-a menþionat cã o

amendã minimã aplicatã în acest do-
meniu are o valoare cuprinsã între
25.000 ºi 50.000 de lei. Majoritatea
sancþiunilor sunt sau vor fi conte-
state, apreciazã preºedintele ONJN,
susþinând cã mare parte dintre conte-
staþii au fost câºtigate de cãtre Oficiu:
“Înainte, controalele efectuate erau
mai mult pe fiscalitate, nefiind agenþi
specializaþi pe acest domeniu”.

Domnia sa ne-a spus cã, pentru
acest an, se aºteaptã la rezultate mult

mai bune decât cele din 2013, având
în vedere cã ”a trecut timp suficient
pentru închegarea echipei ºi pentru
stabilirea unor valori ºi principii co-
mune de acþiune”.

Doamna Nestor precizeazã cã
existã o serie de estimãri neoficiale
care plaseazã nivelul încasãrilor la
buget din taxele ºi impozitele afe-
rente pieþei jocurilor de noroc din
þara noastrã la o valoare anualã de
circa 300 de milioane de euro.

Odeta Nestor: “Nu va veni
nimeni sã se licenþieze la
noi pentru jocurile online,
din cauza impozitului de
25%”

Introducerea prevederilor care mai
sunt necesare pentru licenþierea ºi
autorizarea jocurilor de noroc online
pe teritoriul þãrii noastre reprezintã
una dintre necesitãþile pieþei de pro-
fil, potrivit doamnei Odeta Nestor.

Domnia sa apreciazã: “Impune-
rea de 25% din câºtigurile de pe pia-
þa jocurilor de noroc nu se practicã
în nicio altã þarã din lume, iar la noi
este, oricum, inaplicabilã. Niciodatã
nu va veni nimeni sã se licenþieze în
România pentru jocurile de noroc
online din cauza acestui impozit.
Faptul cã un operator este licenþiat
într-o altã þarã europeanã nu oferã
dreptul respectivei firme sã activeze
în þara noastrã”. Potrivit doamnei
Odeta Nestor, în prezent, ºi cei care
joacã online fac o infracþiune, niciu-
nul dintre operatorii prezenþi pe pia-

þa autohtonã neavând licenþã în þarã
noastrã. “Þinem într-o zonã de in-
fracþiune o mulþime de români. Po-
trivit Legii speciale din domeniu,
toate persoanele care joacã pe
site-uri nelicenþiate în România
sãvârºesc infracþiune. Prin acest
draft de modificare trebuie sã scoa-
tem din zona infracþiunii acest sec-
tor ºi sã mergem cu el pe segmentul
de contravenþie”.

Oamenii de afaceri din domeniul
jocurilor de noroc aºteaptã introdu-
cerea unei reglementãri complete

pentru autorizarea jocurilor de no-
roc online, motiv pentru care s-au
ºi implicat în mai multe dezbateri la
nivelul Consiliului Consultativ,
ne-a spus domnia sa, subliniind: “O
parte dintre þãrile membre UE,
despre care putem sã spunem chiar
cã au tradiþie în domeniul jocurilor
de noroc, au o legislaþie mai avan-
satã din punct de vedere al regle-
mentãrii acestei pieþe. De aceea,
aºa cum am mai precizat ºi cu alte
ocazii, ne aflãm într-o procedurã de
stabilire a unor criterii de colabora-
re pentru realizarea eficientã a
schimburilor de informaþii, pentru
transfer de know-how, pentru a
învãþa din reuºitele ºi din greºelile
autoritãþilor de reglementare simi-
lare. Din acest punct de vedere,
avem un atu, tocmai datoritã faptului
cã nu va trebui sã repetãm greºelile ºi
sincopele prin care au trecut alte pie-
þe ale jocurilor de noroc. Îmi doresc
doar sã fim suficient de înþelepþi
pentru a putea aplica experienþa al-
tor state la realitãþile ºi necesitãþile
pieþei româneºti”.

Preºedintele ONJN ne-a spus cã
alte lipsuri în domeniu sunt repre-
zentate de modificarea ºi completa-
rea legislaþiei româneºti în vederea

armonizãrii cu legislaþia europeanã,
dar în deplinã concordanþã cu reali-
tãþile ºi necesitãþile pieþei româneºti;
unele acþiuni coerente pentru pãstra-
rea unei imagini corecte, în confor-
mitate cu realitatea domeniului jo-
curilor de noroc în general, “imagi-
nea acestui domeniu fiind lãsatã la
voia întâmplãrii, iar acþiunile orga-
nizatorilor din zona neagrã sau gri a
acestei pieþe ducând la demonizarea
segmentului”; corelarea reglemen-
tãrilor legislative ce privesc contro-
lul cash-ului.

În acest sens, se impune modifi-
carea OUG nr. 77/2009, care inter-
zice viramentele prin orice instru-
ment bancar. Altfel, piaþa jocurilor
de noroc ar intra într-un blocaj, în
momentul aprobãrii proiectului le-
gislativ propus de Ministerul Finan-
þelor Publice care prevede limitarea
cash-ului în anumite condiþii, potri-
vit doamnei Nestor.

Pentru perioada imediat urmãtoa-
re, ONJN ºi-a propus sã deruleze
unele demersuri pe linia protecþiei
consumatorilor, campanii de comu-
nicare pentru conºtientizarea publi-
cã a riscurilor de dependenþã faþã de
jocurile de noroc ºi pentru protecþia
minorilor.

Odeta Nestor:
“Piaþa jocurilor de noroc
din þara noastrã
este în plinã dezvoltare”

Piaþa jocurilor de noroc din þara
noastrã este în plinã dezvoltare,
s u s þ i n e O d e t a N e s t o r , d e-
clarându-se mulþumitã cã repre-
zentanþii acestui sector se implicã
în demersurile ONJN pentru com-
pletarea ºi eficientizarea legislaþiei
din domeniu.

“Piaþa jocurilor de noroc este un
domeniu cu implicaþii majore atât
la nivelul veniturilor bugetare, cât
ºi la nivel social ºi, de aceea, res-
ponsabilitatea pe care mi-am asu-
mat-o la conducerea ONJN este
mare, însã am un sprijin major toc-
mai prin modul în care am abordat
aceastã responsabilitate, prin de-
schiderea totalã
cãtre un dialog
echilibrat ºi ferm,
printr-o viziune
c l a r ã p r i v i n d
obiectivele Ofi-
ciului ºi, foarte
important, prin
corectitudine”,
n e - a d e c l a r a t
p r e º e d i n t e l e
ONJN.

Cu toate cã, la
fel ca ºi în multe
alte domenii, criza
financiarã a con-
dus la destabiliza-
rea unui raport de
echilibru dintre
cerere ºi ofertã, la
diminuarea numã-
rului jucãtorilor,
dar ºi a sumelor
jucate de cãtre
aceºtia, piaþa jo-
curilor de noroc
din România se aflã la finalul unui
proces de reaºezare, de repoziþiona-
re, atât în ceea ce priveºte oferta de
joc, cât ºi în ceea ce priveºte servi-
ciile acordate jucãtorilor, susþine
domnia sa.

Odeta Nestor ne-a spus: “Odatã
ce am reuºit, parþial, sã þinem sub
control proliferarea pieþei negre,
care face rãu atât veniturilor
bugetului de stat, cât ºi participanþi-
lor corecþi din piaþã, starea de spirit
în rândul organizatorilor de jocuri

de noroc pe teritoriul României a
început sã prezinte aspecte poziti-
ve, de stabilitate, de protecþie, de
iniþiativã ºi de conlucrare cu auto-
ritãþile statului; ºi toate acestea nu
pot decât sã mã bucure. Sunt din
ce în ce mai încrezãtoare cã, în
viitorul apropiat, România ar pu-
tea sã beneficieze de una dintre
cele mai bine reglementate pieþe
din Europa, devenind, astfel, o
posibilã destinaþie a turismului de
gambling”.

Pe partea activitãþilor de autoriza-
re, au fost depuse eforturi pentru
îmbunãtãþirea legislaþiei, în general,
primordialã fiind reglementarea jo-
curilor de noroc online, concomitent
cu eforturile fãcute pentru a face
faþã numãrului, în creºtere continuã,
a solicitãrilor de autorizãri, potrivit
ºefului ONJN.

Domnia sa ne-a mai spus: “În ceea
ce priveºte monito-
rizarea, au fost fã-
cute demersuri mai
ales în ceea ce pri-
veºte monitorizarea
mediului online în
vederea identificã-
rii site-urilor care
promoveazã recla-
mã ºi publicitate
sau care desfãºoarã
jocuri de noroc ne-
autorizate pe terito-
riul României. De
asemenea, suntem
în plinã desfãºurare
a acþiunii de reloca-
re a terminalelor
care aparþin opera-
torilor economici
ce deruleazã activi-
tãþi de pariuri în
cotã fixã ºi de bingo
organizate prin in-
termediul reþelelor

de televiziune, terminale prin care
operatorii pun la dispoziþia ONJN
datele necesare despre activitatea
acestora, în conformitate cu prevede-
rile OUG 77/2009”.

Odeta Nestor a menþionat cã,
odatã cu aprobarea modificãrilor ca-
drului legislativ al jocurilor de no-
roc la care se lucreazã în prezent,
vor exista astfel de terminale de ra-
portare în timp real ºi pentru activi-
tatea de exploatare a jocurilor de no-
roc tip slot-machine. n

Odeta Nestor: “Schimbãrile politice au blocat proiectul legislativ din domeniul jocurilor de noroc”

Schimbãrile politice care au avut loc în ulti-

ma vreme au blocat proiectul legislativ iniþiat

de ONJN în domeniul jocurilor de noroc, po-

trivit doamnei Odeta Nestor, care ne-a spus:

“La forma proiectului s-a ajuns de comun

acord cu toate pãrþile, dar au intervenit

schimbãrile politice. Trebuia sã-l promovãm

împreunã cu MFP, însã exact când ar fi tre-

buit sã intre pe ordinea de zi au avut loc

schimbãrile de la nivelul Executivului. Mer-

gem cu el în continuare ºi sperãm sã intre cât

mai curând în ºedinþa de Guvern. Am vorbit

deja cu noul ministru al finanþelor Ioana Pe-

trescu, domnia sa arãtându-se deschisã în

acest sens”.

“Impunerea de

25%
din câºtigurile

de pe piaþa jocurilor
de noroc

nu se practicã
în nicio altã þarã

din lume”.

Peste 1 miliard de lei -
veniturile Loteriei Române în 2013

C
ompania Naþionalã Loteria
Românã (CNLR) a obþinut veni-
turi de peste 1 miliard de lei, anul
trecut, din jocurile de noroc, dupã

cum ne-au spus reprezentanþii CNLR.
Aceºtia ne-au precizat cã, potrivit datelor

f i n a n c i a r e p r e l i mi n a t e l a d a t a d e
31.12.2013, profitul net a fost de 119,57 mi-
lioane de lei, anul trecut, pentru anul în curs
compania propunându-ºi realizarea unui
profit net în sumã de 134,7 milioane de lei.

Valoarea taxelor aferente anului 2013,
plãtite catre bugetul de stat pânã în prezent,
se ridicã la aproape 96 milioane de lei.

Dupã 108 ani de existenþã, Loteria
Românã este una dintre cele mai longevive
companii din þara noastrã, desfãºurând acti-
vitãþi în domeniul jocurilor de noroc.

În prezent, CNLR organizeazã ºi exploa-
teazã, în calitate de unic organizator, jocuri
loto ºi pariuri mutuale, deþinând 1.900 de
agenþii, pe întreg teritoriul þãrii. În ceea ce
priveºte pariurile în cotã fixã, Loteria acti-
veazã pe o piaþã concurenþialã. Jocul vedetã
al CNLR este Loto 6/49, alte produse ale
companiei fiind Noroc, Joker, Noroc Plus,
Loto 5/40 si Super Noroc.

Consiliul Concurenþei a amendat
Loteria cu 2 milioane de euro
pentru unul dintre contractele
încheiate cu grecii

La începutul acestui an, Compania Na-
þionalã Loteria Românã a fost amendatã cu
peste 2 milioane de euro (circa 9 milioane
de lei) de Consiliul Concurenþei (CC) pen-

tru contractul încheiat în 2003 cu grupul de
firme greceºti Lotrom-Intralot-Intracom.

Pe parcursul celor peste zece ani de cola-
borare cu consorþiul menþionat, CNLR ar fi
dat grecilor mai mult de un miliard de euro,
potrivit reprezentanþilor domeniului.

Autoritatea de Concurenþã a aplicat
amenzi pentru unul dintre contractele înche-
iate cu firmele greceºti, respectiv pentru
contractul pe video-loterie, susþinând cã a
fost încãlcatã legislaþia naþionalã ºi cea co-
munitarã.

Potrivit CC, societãþile în cauzã au reali-
zat o înþelegere privind implementarea pro-
gramului videoloterie în þara noastrã, prin
stabilirea unei obligaþii de neconcurenþã în

cadrul Contractului de credit-furnizor,
încheiat pe zece ani (2003-3013).

Obligaþia de neconcurenþã prevedea cã, în
timpul derulãrii contractului, Loteria
Românã nu avea voie sã desfãºoare un alt
program de videoloterie sau unul similar în
cooperare cu alte companii.

“Deºi au existat oferte primite din partea
altor companii privind implementarea unui
alt program de video-loterie, clauza de ne-
concurenþã cuprinsã în contractul încheiat
între cele patru societãþi a condus la

restrângerea concurenþei, atât pe piaþa ex-
ploatãrii maºinilor electronice cu câºtiguri
din România, cât ºi pe pieþele aferente pro-
ducþiei/comercializãrii de echipamente”,
potrivit Consiliului Concurenþei.

Bogdan Chiriþoiu ne-a spus: “Exclusivi-
tatea grecilor în activitatea Loteriei pe acest
segment era nejustificatã de nevoia de recu-
perare a investiþiei, întrucât, potrivit rapoar-
telor de specialitate, investiþia a fost recupe-
ratã destul de repede. Conform legislaþiei
din domeniul jocurilor de noroc, Loteria
Românã deþine exclusivitate pentru activita-
tea de video-loterie, iar restricþia cuprinsã în
contract a eliminat concurenþa de pe aceastã
piaþã prin derularea unui singur asemenea

program pe o perioadã de
zece ani”.

Una dintre problemele
controversatului contract
dintre greci ºi compania de
stat a fost reprezentatã de
faptul cã firmele greceºti nu
au furnizat aparate de tipul
v ideo- lo t te ry - te rminal

(VLT), aºa cum presupunea contractul ºi
pentru care CNLR are monopol, ci slot ma-
chine, fapt pentru care Loteria nu a operat
VLT-uri, ci slot machine, ca orice alt agent
economic, dupã cum ne-a explicat Sorin
Constantinescu, fost consilier în cadrul Lo-
teriei Române.

O altã problemã a acestui contract a fost
faptul cã societãþile greceºti nu au realizat
toate investiþiile asumate prin contract, deºi
Loteria a plãtit comisionul pe parcursul
întregii perioade, dupã cum ne-au spus re-

prezentanþii Consiliului Concurenþei.
Dupã ce controversatul contract a expirat,

Compania Naþionalã Loteria Românã a
încheiat, în toamna anului trecut, un nou
contract pe videoloterie, cu austriecii de la
Novomatic, parteneriatul fiind, de data
aceasta, pe o perioadã de 15 ani.

Novomatic deþine circa 5% din Intralot,
una dintre cele trei companii greceºti men-
þionate mai sus.

Sursele noastre spun cã în spatele noului
partener al Loteriei Române ar fi, pe lângã
Grupul Novomatic, ºi Benny Steinmetz (ac-
þionar în proiectul Roºia Montanã), Tal Sil-
berstein (fost consilier al lui Cãlin Popescu
Tãriceanu, pe vremea când acesta din urmã
era premier, ºi consultant actual al preºedin-
telui Traian Bãsescu, potrivit presei) ºi omul
de afaceri Remus Truicã.

În vederea încheierii noului parteneriat cu
Loteria, pentru furnizarea de VLT-uri, au
trimis oferte urmãtoavele companii: Novo-
matic (Atstria), Gtech/Spielo (Canada),
Inspired Gaming International (Marea Bri-
tanie), Scientific Games (SUA) ºi Synot
(Cehia).

Conform cerinþelor, contractul semnat
prevede ca veniturile nete sã fie împãrþite

între cei doi parteneri în cotã de 50%-50%.
Acesta mai stipuleazã ca sistemul de vi-
deo-loterie sã fie implementat în limitele
unui grafic de timp bine delimitat, iar insta-
larea aparatelor sã se desfãºoare în confor-
mitate cu planul de execuþie. În baza noului
contract, Loteriei Române i se garanteazã
un venit proporþional, de minim 75 de mi-
lioane de euro, potrivit anunþului fãcut,
toamna trecutã, de companie.

Compania de stat a încheiat mai multe
contracte considerate “pãguboase” cu Gru-
pul grecesc Lotrom-Intralot-Intracom, pe
lângã cel amendat de Autoritatea de Concu-
renþã numãrându-se ºi un contract pe 6/49,
unul pe pariuri ºi unul pe online. Acesta din
urmã a fost semnat în 2005 ºi expirã în
2015. Potrivit lui Sorin Constantinescu,
“grecii nu au activat niciodatã pe online, dar
nici nu putem aduce o altã firmã, pentru cã
ei au exclusivitate pânã în 2015. În afarã de
loz în plic, toate jocurile Loteriei au avut
exclusivitate la greci. Au luat grecii din
România peste un miliard de euro”.

Ministerul Finanþelor Publice este unic
acþionar al Loteriei Române, din primãvara
anului trecut directorul general al companiei
fiind Adrian Manolache. n

Societãþile greceºti nu au realizat toate
investiþiile asumate prin contract, deºi
Loteria a plãtit comisionul pe parcursul
întregii perioade, dupã cum ne-au spus
reprezentanþii Consiliului Concurenþei.
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CAZINOU

O zi de
gambling
în Macao,
cât ºapte
în Las Vegas

V
eniturile din gambling în
Macao au crescut cu 19%
anul trecut (la 45,2 miliar-

de dolari), întãrind statutul teri-
toriului chinez drept capitala
mondialã a cazinourilor.
Analiºtii se aºteaptã ca Macao,
singurul loc din China unde cazi-
nourile sunt legale, sã îºi creascã
dominaþia faþã de Las Vegas,
care a obþinut venituri de ºapte
ori mai mici faþã de Macao, în
2013, arãta Wall Street Journal,
la începutul acestui an.
Analistul Karen Tang de la Deut-
sche Bank, estima cã veniturile
teritoriului vor creºte cu 20% în
2014, în timp ce Aaron Fischer,
de la CLSA, prevede cã acestea
vor ajunge la 77 miliarde de dolari
pânã în 2017.
Investitorii în acþiunile cazinouri-
lor din Macao au profitat de
creºterea spectaculoasã a in-
dustriei în ultimii ani.
În 2013, cele mai perfomante au
fost “Melco Crown Entertain-
ment Ltd”, de pe Nasdaq, pre-
cum ºi MGM China Holdings
Ltd. ºi Galaxy Entertainment
Group, listate la Hong Kong, ale
cãror cotaþii au crescut de peste
douã ori.
Fiecare dintre aceste companii,
alãturi de Las Vegas Sands Corp
ºi Wynn Resorts Ltd., din Statele
Unite, ºi SJM Holdings Ltd. din
Hong Kong, plãnuieºte investiþii
suplimentare în proiecte în Ma-
cao, pariind cã intensificarea fe-
nomenului, din ultimul deceniu,
nu se va opri.

Analiºtii recomandã, în conti-
nuare, cumpãrarea acþiunilor din
acest sector, însã, printre îngri-
jorãrile lor, se numãrã probleme
legate de spaþiile de cazare limi-
tate din Macao, întârzierile în
proiectele de infrastructurã ºi
lipsa de forþã de muncã pe o pia-
þã a construcþiilor în boom.
Pânã acum, temerile cã încetini-
rea economiei chineze va afecta
cifrele din Macao nu s-au confir-
mat.
Creºterea din Macao face parte
dintr-un boom al cazinourilor în
Asia, inclusiv Singapore ºi Filipi-
ne, pe mãsurã ce þãrile din regiu-
ne încearcã sã acapareze o parte
din piaþã, pe fondul înmulþirii
gamblerilor înstãriþi.
Investitorii sunt atenþi sã vadã
dacã Japonia, Coreea de Sud
sau Taiwanul vor extinde in-
dustria de gambling.
Billy Ng, analist Bank of America
Merrill Lynch, estimeazã cã 20
de cazinouri se vor deschide în
Asia, în urmãtorii cinci ani,
urcând totalul la 100, deservind
3 miliarde de persoane.
Potrivit analistului, aceste cifre
favorizeazã gamblingul în Asia
comparativ cu Statele Unite,
unde 1.000 de firme deservesc
numai 300 de milioane de oa-
meni.
Deºi veniturile cazinourilor ame-
ricane sunt în stagnare sau chiar
în scãdere, industria are proiecte
noi pe Coasta de Est, iar sectorul
beneficiazã de legalizarea gam-
blingului online în state precum
Nevada sau New Jersey.
Las Vegas încearcã sã îºi revinã
dupã criza financiarã, care l-a lã-
sat cu proiecte de cazinouri de
multe miliarde de dolari abando-
nate.
De exemplu, complexul Fontaine-
bleau, care trebuia sã aibã 4.000
de camere, a oprit construcþia
ºi ºi-a vândut toatã mobila,
dupã ce a intrat în faliment în
2009.
Pentru 2013, analiºtii estimeazã
cã veniturile din gambling în Las
Vegas au fost de 6,4 miliarde
dolari, faþã de 6,2 miliarde, în
anul anterior.
Potrivit unui raport Pricewater-
houseCoopers, din 2011, Las
Vegas reprezintã aproximativ
10% din piaþa de gambling ame-
ricanã.
Ideea cã Macao va deveni un
centru al gamblingului mondial
era de neimaginat, în urmã cu 12
ani.
În 2002, când China a deschis
fosta colonie portughezã opera-
torilor strãini de cazinouri, veni-
turile din gambling erau sub 3
miliarde de dolari pe an.
Acum, Macao este o destinaþie
de top pentru gambleri, cu 35 de
cazinouri înghesuite în suprafaþa
de numai 30 de kilometri pãtraþi.
Drept urmare, PIB-ul Macao a
crecut, în medie, cu 14%, în ulti-
mii zece ani. n

Cluburile de poker - o noutate
pe piaþa de gambling

(Interviu cu Cristian Pascu, preºedinte executiv AOPJNR)

Reporter: Ce trenduri au avut, în
ultima vreme, sectoarele pieþei de
gambling?

Cristian Pascu: Piaþa de gam-
bling ºi-a continuat ºi în 2013 evo-
luþia diferitã pe tipuri de joc de no-
roc, astfel cã, dacã la cazinouri life
avem în continuare un trend des-
crescãtor ca numãr de locaþii la nivel
de Bucureºti ºi þarã, jocul de bingo
în salã se aflã pe un trend staþionar,
bingo prin Tv este din nou legiferat
ºi avem deja operatori licenþiaþi,
numãrul de agenþii de pariuri este
î n c r e º t e r e , i a r n u mã r u l d e
slot-machine ºi de locaþii în care
acestea sunt amplasate au cunoscut
o evoluþie crescãtoare.

Ca noutate, avem apariþia unei
noi categorii - cluburile de poker.

Situaþia expusã este reprezentati-
vã doar din punct de vedere nume-
ric, întrucât, în ceea ce priveºte înca-
sãrile, industria este încã afectatã de
recesiunea economicã, populaþia, în
marea ei majoritate, neavând sufi-
cient buget disponibil din care sã
aloce o cotã semnificativã acestui
tip de activitate recreaþionalã, iar cu-
mulat cu taxarea din domeniu, mãri-
tã substanþial de la jumãtatea anului
2009, rezultã o profitabilitate la li-

mitã pt majoritatea operatorilor care
depun mari eforturi pentru a rãmâne
în bussines.

Reporter: Cum caracterizaþi
concurenþa din piaþa de profil?

Cristian Pascu: Concurenþa din
piaþã a impus companiilor din do-
meniu o abordare competitivã pen-
tru a-ºi atrage jucãtorii. Miza pe o
piaþã deja saturatã ca ofertã se pune
nu numai pe înnoirea echipamente-
lor, dar ºi pe serviciile care pot face
diferenþa ºi pot aduce ºi menþine
clientela în locaþia ta mai mult decât
în cea a concurenþei din vecinãtate.
Trebuie þinut cont de nevoia de so-
cializare, entertainment, dar ºi de
adrenalinã a jucãtorilor, care trebuie
permanent recompensaþi prin diver-
se acþiuni promoþionale.

Reporter: Ce venituri înregistrea-
zã operatorii de jocuri de noroc?

Cristian Pascu: Dacã ne referim
la indicatorul internaþional acceptat,
sumele rãmase la organizatori dupã
plata premiilor cãtre jucãtori - GGR
(Gross Gaming Revenue) -, care re-
prezintã venitul organizatorilor de
jocuri de noroc, am putea vorbi, la
nivelul anului 2013, de o cifrã
estimativã pentru sectorul de
slot-machine de circa 450 de milioa-
ne de euro, iar la bingo, în salã, de
aproximativ 6 milioane de euro.

În orice caz, aici am putea men-
þiona fenomenul insuficient contro-
lat de evaziune fiscalã, practicat
chiar de unii operatori licenþiaþi,
prin plata parþialã a taxelor tri-
mestriale datorate sau doar prin pla-
ta primei tranºe la
valoarea corectã,
pentru ridicarea au-
torizaþiei, urmatã
de diminuarea arti-
ficialã a obligaþiei
de platã pânã la
încetarea totalã a
plãþilor înainte de
termenul stabilit de
un an.

Reporter: Ce ne
puteþi spune despre noi investiþii
ºi/sau exit-uri în acest domeniu?

Cristian Pascu: În permanenþã
existã miºcare în piaþã ºi între actorii
ei - operatorii de jocuri. La nivelul
celor circa 420 de firme care ope-
reazã doar în domeniul sloturilor,
existã operatori cu tradiþie ºi istorie

chiar ºi de peste 20 de ani în activi-
tate, alãturi de mai noii veniþi dupã
anul 2000, cum ar fi cele mai multe
firme multinaþionale care au apãrut
ºi investit în þara noastrã dupã aceºti
ani. De asemenea, trebuie menþionat
ºi fenomenul dispariþiei de pe piaþã a
aproximativ 800 de firme de mãri-
me micã ºi medie, ca urmare a noi-
lor taxe ºi reglementãrilor introduse
prin OUG 77/2009. Insolvenþe sem-
nificative ºi falimente sau retrageri
de pe piaþã au avut loc în sectorul
cazinourilor, dar putem menþiona ºi
apariþii curajoase de firme noi, atât
în sectorul de slot-machine, cât ºi în
cel de pariuri sportive.

Reporter: Ce-i lipseºte acestui
sector?

Cristian Pascu: Necesitãþile sunt
determinate de unele prevederi le-
gislative actuale neaplicabile în
practicã, iar pentru aceasta s-a lucrat
intens în vederea elaborãrii unor
amendamente de corectare, agreate
în mare mãsurã de ambele pãrþi - in-
dustrie ºi autoritãþi.

Reporter: Ce ar trebui sã se mo-
difice la actualul cadru legislativ?

Cristian Pascu: Principala mãsu-
rã necesarã ar fi scoaterea din Codul
fiscal a taxei reintroduse din 2008,
neexistente nicãieri în lume, de 25%
pe venitul jucãtorului la slot-machine
ºi cazinou. Biletele de intrare, o altã
invenþie din 2011, care aduce mai
multe prejudicii desfãºurãrii activitã-
þii decât beneficii la bugetul de stat,
alungã jucãtorii din sãlile cu slot-ma-
chine, ºi aceasta trebuind eliminatã

pentru a atinge o
normalitate legislati-
vã. De asemenea,
îndepãrtarea bariere-
lor artificial introdu-
s e p r i n O U G
77/2009 referitoare
la numãrul de apara-
te pe locaþie, preve-
dere care i-a afectat
în principal pe opera-
torii mici ºi mijlocii,

în marea lor majoritate autohtoni, re-
prezintã un alt deziderat asupra cãru-
ia s-a agreat.

Reporter: În acest context, cum
caracterizaþi noul proiect legislativ
iniþiat de ONJN?

Cristian Pascu: La slot-machine
ºi cazinou aveam de mult aºteptarea

legitimã de corectare a ceva neapli-
cabil. Ceea ce putem cuantifica, mo-
nitoriza ºi impozita, fãrã sã frustrãm
jucãtorul, este reprezentat de premii-
le tip jackpot ºi tombole, care vor
rãmâne, ca ºi pânã acum, impozabile
pentru persoanele fizice câºtigãtoare
ale acestor categorii de premii.
Videoloteria a fost trecutã la acelaºi
statut de scutire pentru a nu crea o
concurenþã neloialã între echipamen-
tele de tip slot-machine ºi terminalele
de videoloterie, pentru pariurile
sportive s-a gãsit o variantã de impo-
zitare alternativã care aduce bani la
buget ºi nu defavorizeazã în aceeaºi
mãsurã jucãtorul, iar cluburile de po-
ker ºi jocurile online nu se pot dez-
volta cu menþinerea prezentei impo-
zitãri.

Reporter: Ce efecte va avea în
piaþã aplicarea acestor prevederi le-
gislative?

Cristian Pascu: Efectul imediat
va fi revenirea la normalitate ºi eli-
berarea operatorilor de presiunea
unor reglementãri pe care nu le pot
aplica, fiind pasibili de amenzi ºi
alte sancþiuni. În decursul anilor,
aplicarea iraþionalã ºi excesivã cu
interpretarea proprie a unor funcþio-
nari ANAF a condus la procese ne-
meritate ºi la falimentarea unor
agenþi economici care nu erau cu ni-
mic mai vinovaþi decât toþi ceilalþi
operatori la fel de expuºi iraþionalu-
lui. De asemenea,
noua lege va oferi
ºansa ca þara noastrã
sã prezinte atractivi-
tate pentru ca opera-
torii online sã aibã
motive sã se licen-
þieze în România,
astfel încât o parte
din tot ceea ce se
joacã în acest mediu
virtual de cãtre per-
soane din þara noastrã sã se întoarcã la
buget prin taxe de licenþã ºi autorizaþii
plãtite de operatorii online.

Reporter: Ce acþiuni întreprinde
AOPJNR pentru îmbunãtãþirea pie-
þei de gambling?

Cristian Pascu: Pe parcursul ani-
lor, AOPJNR s-a dovedit a fi nu nu-
mai reprezentantul intereselor mem-
brilor sãi, dar, prin poziþiile adopta-
te, a devenit “glasul” majoritãþii
operatorilor din domeniu.

AOPJNR a fost permanent impli-
catã în prim planul procesului de
îmbunãtãþire a cadrului legislativ în
scopul armonizãrii intereselor celor
trei pãrþi implicate în activitate - sta-
tul cu drept de monopol, organiza-
torii ºi jucãtorii -, cei fãrã a cãror sa-
tisfacþie în participarea la aceastã
activitate recreaþionalã nu are ca
motivaþie existenþa industriei.

Prin cooperarea cu celelalte aso-
ciaþii profesionale din domeniu, con-
stituite ulterior, împreunã cu institu-
þia statului specializatã, care nu peste
mult timp împlineºte un an de la
înfiinþare, ONJN, avem încrederea
cã putem sã facem în continuare paºi
importanþi în adoptarea unui cadru
legislativ coerent, echitabil ºi aplica-
bil în industria jocurilor de noroc.

Aº dori sã fac un apel la organiza-
torii din domeniu care încã nu sunt
afiliaþi nici unei asociaþii, sã nu mai
stea deoparte, sã realizeze cã pe pia-
þã suntem nu doar competitori, ci ºi
aliaþi în interesul general, sã se
înscrie în una sau chiar mai multe
asociaþii pe care considerã cã le re-
prezintã interesele.

Cel mai dãunãtor lucru pentru
prezentul ºi viitorul industriei este
politica de a nu te implica, de a
aºtepta de la alþii sã îþi fie rezolvate
problemele, mergând pe ideea "lasã
cã tot se ocupã cei din asociaþii ºi de
interesele noastre" sau politica defe-

tistã "orice am între-
prinde tot nu avem
nicio putere ºi se
v o r l u a m ã s u r i
m e r e u c o n t r a
noastrã".

Viaþa a dovedit
cã, deºi avem un
sector delicat de
apãrat, care aduce
importante contri-
buþii la bugetul de

stat ºi asigurã peste 35.000 de locu-
ri de muncã directe ºi indirecte,
avem o imagine publicã insuficient
consolidatã, uºor de îndreptat împo-
triva noastrã de cãtre cei dornici de
senzaþional cu orice preþ, care nu ne
cunosc suficient, dar nici nu sunt
interesaþi de profunzimea fenome-
nului.

Reporter: Vã mulþumesc!

EMILIA OLESCU

Cluburile de poker reprezintã o
noutate pe piaþa de gambling, po-
trivit lui Cristian Pascu, preºedinte-
le executiv al Asociaþiei Organiza-
torilor ºi Producãtorilor de Jocuri
de Noroc din România (AOPJNR).
Domnia sa ne-a spus, în cadrul
unui interviu, cã, din punct de ve-
dere cantitativ, acest sector ºi-a
continuat ºi în 2013 evoluþia dife-
ritã pe tipuri de joc de noroc, in-
dustria fiind încã afectatã de rece-
siunea economicã, în ceea ce pri-
veºte încasãrile.

Taxe ºi impozite colectate (lei)

2008
EUR = 3,68 lei

2010
EUR = 4,20 lei

2011
EUR = 4,30 lei

2012
EUR = 4,45 lei

2013
EUR = 4,42 lei

Taxa de timbru social pe jocurile de noroc 163.620.225 - - - -

Taxe de autorizare 125.735.559 606.437.661 575.104.400 575.565.776 604.817.826

Impozitele pe veniturile obþinute din jocurile
de noroc (jucãtori)

82.225.662 119.289.583 96.524.759 84.015.849 70.274.057

Sumele încasate de organizatori pentru acces - - 31.688.309 44.206.286 49.234.017

TOTAL 371.581.446
(100.973.219 €)

725.727.244
(172.792.200 €)

703.317.468
(163.562.202 €)

703.787.911
(158.154.586 €)

724.325.900
(163.874.638 €)

Evoluþia principalelor tipuri de activitãþi
de jocuri de noroc

Tip de activitate sept. 2010 sept. 2011 sept. 2012 sept. 2013

CASINOURI (locaþii) 15 9 9 6

PARIURI SPORTIVE (operatori) 14 11 14 16

SÃLI DE BINGO 13 13 12 14

BINGO TV (operatori) 2 1 - 2

SLOT-MACHINES:

Operatori slot-machines 400 400 412 423

Numãr de slot-machines 50.000 49.000 56.252 60.136

Valoare taxe/slot-machine 2.000 €/an 2.000 €/an 1.950 €/an 1.800 €/an

Modalitatea de platã trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial

80 milioane lei, obligaþiile fiscale suplimentare stabilite
de ANAF pe piaþa de gambling, în 2010-2013

În perioada 2010-2013, inspectorii fiscali
din cadrul Agenþiei Naþionale de Admini-
strare Fiscalã (ANAF) au efectuat acþiuni

de verificare la contribuabili ce au ca activita-
te principalã jocuri de noroc ºi pariuri, stabi-
lind obligaþii fiscale suplimentare în sumã to-
talã de aproape 80 milioane de lei. Din aceastã
sumã, 40,5 milioane lei sunt aferenþi anului

2010, suma de 24,4 milioane lei a fost stabilitã
pentru 2011, aproape 6 milioane lei - în 2012
ºi, circa 9 milioane lei, pentru 2013.

Amenzile aplicate au însumat 452.612 lei
(122.703 lei în 2010, 90.109 lei în 2011,
110.300 lei în 2012 ºi 129.500 lei în 2013),
dupã cum ne-au spus reprezentanþii ANAF.

Încasãrile din industria jocurilor de noroc

aferente anului trecut s-au ridicat la peste 724
milioane de lei, comparativ cu circa 619,8 mi-
lioane lei - încasãrile din domeniu, în anul
precedent.

Pentru anul 2012, impozitele pe veniturile
obþinute din jocurile de noroc, din premii ºi
din prime în bani ºi/sau naturã, au însumat cir-
ca 84 milioane de lei. n

“Au dispãrut de pe
piaþã aproximativ 800
de firme de mãrime
micã ºi medie, ca
urmare a noilor taxe
ºi reglementãrilor
introduse prin
OUG 77/2009”.

“Cel mai dãunãtor
lucru pentru
prezentul ºi viitorul
industriei este politica
de a nu te implica,
de a aºtepta de la alþii
sã îþi fie rezolvate
problemele”.
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SLOTS

Taxele plãtite statului de sectorul
jocurilor de noroc au depãºit,
anul trecut, 150 milioane de euro

(Interviu cu Irina Siminenco, Director Executiv ROMSLOT)

Reporter: Cum a evoluat piaþa
de gambling în perioada crizei?

Irina Siminenco: Criza econo-
micã a afectat toate industriile, dar
în cazul pieþei de gambling din
România, aceasta s-a suprapus ºi
peste modificãrile legislative din
2009 ºi 2010 ce au adus schimbãri
majore în industrie. Este vorba de
creºterea extrem de mare a taxelor,
introducerea biletelor de intrare, re-
glementãrile legate de numãrul de
aparate. Toate acestea, împreunã cu
impactul pe care criza economicã
l-a avut, au dus la o reaºezare a pie-
þei atât pe plan cantitativ, cât ºi cali-
tativ. Dacã în iunie
2009 , e rau în re-
gistraþi aproximativ
1.200 de operatori
de sloturi, în prezent
avem puþin peste
400 de operatori ac-
tivi, dar aceºtia se
preocupã în mod ac-
tiv de crearea unui
mediu ambiant plã-
cut pentru jucãtorii
lor.

R e p o r t e r : C e
strategie au abordat
companiile din domeniu pentru
depãºirea situaþiei economice difici-
le?

Irina Siminenco: Companiile au
acþionat conform propriului model
de business ºi au luat mãsuri în
funcþie de propriile nevoi ºi dificul-
tãþi întâmpinate, existând o varietate
foarte mare în ceea ce priveºte mo-
dul de exploatare a sloturilor – de la
sãli dedicate la baruri ºi sãli de pa-
riuri. Însã un management strict al

costurilor, dar ºi o reorganizare a
operatorilor au fost necesare pentru
ca aceºtia sã îºi continue evoluþia pe
piaþa din România. De asemenea,
operatorii au continuat sã investeascã
în mod constant în modernizarea lo-
caþiilor ºi a echipamentelor.

Reporter: La ce valoare se ridicã
piaþa jocurilor de noroc?

Irina Siminenco: Este dificil de
cuantificat nivelul întregii pieþe de
sloturi, dar doar taxele plãtite cãtre
bugetul de stat ca taxe specifice sec-
torului depãºesc, la nivelul anului
2013, 150 mil ioane de euro.
Industria este foarte bine reglemen-

tatã, reprezentând un contributor
semnificativ la bugetul de stat, plã-
tind în avans toate taxele aferente de
organizare ºi exploatare a acestor
jocuri. În afarã de aportul direct la
bugetul de stat, industria genereazã
venituri suplimentare prin cei circa
30 de mii de angajaþi implicaþi
într-un fel sau altul în aceastã in-
dustrie, contribuþiile la asigurãrile
sociale, TVA-ul nedeductibil plãtit
ºi TVA-ul colectat din consumul

angajaþilor etc.
La nivel general piaþa jocurilor de

noroc este dificil de cuantificat, din
cauza faptului ca existã foarte multe
tipuri de jocuri de noroc, sloturile re-
prezentând doar o micã parte din ele.

Reporter: Cât la sutã din aceasta
reprezintã piaþa neagrã?

Irina Siminenco: Nu existã date
statistice cu privire la mãrimea pie-
þei negre sau la numãrul de aparate
operate în mod ilegal. Romslot este
un susþinãtor puternic al unei in-
dustrii corecte ºi responsabile, iar
aparatele la negru nu numai cã re-
prezintã o concurenþã neloialã pen-
tru organizatorii care îºi desfãºoarã
în mod legal activitatea, dar repre-
zintã ºi un pericol pentru participan-
þii la joc, fiindcã, aºa cum menþio-
n ã m c u f i e c a r e o c a z i e ,
A U T O R I Z A T î n s e a m n ã
PROTEJAT. Doar în locaþiile auto-
rizate aceºtia au garanþia primirii
câºtigurilor, garanþia unor aparate
verificate de Biroul Român de Me-
trologie Legalã, fiind protejaþi
împotriva fraudelor. Pentru a vã
crea o imagine corectã, vã pot spune
cã aparatele autorizate ºi verificate
returneazã jucãtorului generic pânã
la 94% din sumele introduse. În ca-
zul pieþei negre procentul poate
scãdea pânã la jumãtate, ducând la
frustrãri ºi ocazional chiar violenþã
din partea jucãtorului.

Reporter: Au avut loc exituri, in-
solvenþe, falimente sau noi investiþii
în domeniu?

Irina Siminenco: Piaþa este în
continuã miºcare ºi adaptare, în spe-
cial þinând cont de faptul ca existã un
numãr semnificativ de operatori în

comparaþie cu situaþia altor tipuri de
jocuri de noroc. Momentan investiþiile
în domeniu se concentreazã pe ridi-
carea standardelor de calitate ºi
înlocuirea echipamentelor vechi.
Cel mai probabil, dupã finalizarea
reformei legislative din domeniu,
operatorii vor reconsidera situaþia.

Reporter: Ce estimãri aveþi lega-
te de evoluþia pieþei în acest an?

Irina Siminenco: La mijlocul
anului 2013 s-a putut observa cã

piaþa de sloturi a rãmas constantã
faþã de aceeaºi perioadã a anului
precedent, datoritã unei stabilizãri a
cererii ºi a ofertei. Faþã de luna au-
gust 2013, modificãrile nu sunt
majore. Se poate constata o uºoarã
creºtere a numãrului de aparate au-
torizate, diferenþele datorându-se
fluctuaþiilor naturale ale pieþei, se-
zonalitãþii industriei, dar ºi aducerii
aparatelor din zona neagrã ºi gri a
industriei în legalitate, în urma con-
troalelor efectuate de Oficiul Naþio-
nal al Jocurilor de Noroc.
Reporter: Ce lipsuri are domeniul
pe care îl reprezentaþi?
Ce soluþii ar trebui
adoptate pentru reme-
dierea acestora?

Irina Siminenco:

Romslot a promovat
în to tdeauna o in-
dustrie corectã ºi tran-
sparentã, cu o legisla-
þie echitabilã ºi aplica-
bilã, care sã favorize-
ze atât statul, cât ºi
operatorii ºi partici-
panþii la joc. Astfel,
credem cã este nece-
sar un proces de ela-
borare a iniþiativelor
legislative bazat pe
nevoile reale ale pie-
þei. Ne referim aici la
definirea clarã a no-
þiunilor de venit ºi câºtig, dar ºi eli-
minarea impozitului de 25% ºi a bi-
letului de intrare, ambele prevederi
fiind inaplicabile. Primele mãsuri
pentru remedierea acestora au fost
deja luate de cãtre Oficiul Naþional
pentru Jocuri de Noroc prin propu-
nerile legislative de la finalul anului
2013.

De asemenea, o altã problemã a
industriei este reprezentatã de piaþa
neagrã. ªi în acest caz, Oficiul Na-
þional pentru Jocuri de Noroc ia deja
mãsurile necesare pentru combate-
rea ilegalitãþilor, iar rezultatele
încep sã se vadã.

Reporter: Noul proiect legislativ
iniþiat de ONJN prevede cã persoa-
nele fizice vor fi scutite de taxele pe
câºtigurile din jocurile de tip slot
machine, videoloterie, pariuri în
cotã fixã, cazinou, club de poker ºi
cele de noroc online. Cum comentaþi
acest aspect? Ce efecte vor avea no-
ile efecte în piaþa de profil?

Irina Siminenco: Noul proiect
legislativ îºi propune sã aducã mo-
dificãri ce vor conduce la o mai
bunã reglementare a industriei ºi vor
aduce beneficii atât statului, cât ºi
participanþilor la joc ºi în acelaºi timp
îi va responsabiliza pe operatori. Este
vorba de înlocuirea impozitului pe
venitul jucãtorului cu alte taxe, ºi nu

eliminarea acestuia. Foarte impor-
tant de reþinut este cã aceste mãsuri
vor duce de fapt la o creºtere a taxe-
lor în domeniul jocurilor de noroc.
Mai exact, se preconizeazã un im-
pact pozitiv la bugetul de stat de cir-
ca 50 de milioane lei la nivelul anu-
lui 2014.

Mai mult, în nicio altã þarã nu
existã prevederi legislative asemã-
nãtoare cu cele în vigoare în acest
moment în România, referitoare la
impozitarea venitului jucãtorilor cu
25%. Acest lucru se întâmplã toc-
mai din cauza faptului cã este impo-

sibilã evidenþierea venitului jucãto-
rului în contabilitatea operatorilor.
Astfel, noile prevederi vor alinia ca-
drul legislativ al jocurilor de noroc
din România cu cel din alte þãri eu-
ropene. De asemenea, vor oferi po-
sibilitatea intrãrii în legalitate a jo-
curilor de noroc online, care în mo-
mentul de faþã nu se pot autoriza, în
lipsa unui operator de monitorizare
al acestora ºi din cauza imposibilitã-
þii de aplicare a impozitului de 25%.

Þinând cont cã vorbim despre
înlocuirea unor impozite care, în
momentul de faþã, nu se pot colecta,
demersul iniþiat de cãtre Oficiul Na-
þional al Jocurilor de Noroc nu face
decât sã îmbunãtãþescã legislaþia
încasãrilor la bugetul de stat în do-
meniul jocurilor de noroc ºi suntem
încrezãtori cã va fi aprobat.

Reporter: Guvernul vrea sã ia
aceastã mãsurã pe motiv cã nu ar
exista metode de monitorizare a ce-
lor care câºtigã din jocurile menþio-
nate mai sus. Este adevãrat acest lu-
cru?

Irina Siminenco: Impozitul de
25% aplicat participanþilor la joc pe
venitul obþinut din jocuri de noroc
este, într-adevãr, imposibil de co-
lectat, nefiind posibilã evidenþierea
acestuia în contabilitatea operatorilor
de jocuri de noroc. Mai precis, nu se

poate determina ºi evidenþia în con-
tabilitate ce venit a obþinut jucãtorul.

Reporter: Cum vedeþi activita-
tea din cadrul Loteriei Române ºi
procedurile netransparente prin
care aceasta a încheiat ultimele
contracte?

Irina Siminenco: Asociaþia
Romslot nu este în mãsurã sã facã
declaraþii cu privire la activitatea
unui membru sau a altuia, ci doar pe
aspecte care þin de piaþa de sloturi
per ansamblu. Cu privire la acest su-
biect particular, competenþa aparþi-
ne organelor abilitate în acest sens.

Reporter: Ce acti-
vitãþi are ROMSLOT
pentru o evoluþie pozi-
tivã a domeniului?

Irina Siminenco:

De la înfiinþare ºi pânã
acum, ROMSLOT a
militat pentru un cadru
legislativ echitabil ºi
aplicabil ºi ºi-a arãtat
disponibilitatea spre
adoptarea unor direcþii
comune de acþiune
împreunã cu reprezen-
tanþii statului ºi ce-
lelalte asociaþii ale in-
dustriei. Astfel, împre-
unã cu acestea ne-am
asumat un angajament
comun bazat pe princi-
piile ºi programele

care promoveazã o industr ie
transparentã ºi orientatã cãtre un
joc responsabil.

De asemenea, în misiunea noa-
strã de a oferi o imagine clarã ºi
analiticã la nivel naþional, pentru
prima oarã în istoria industriei
organizatorilor de sloturi din
România, ne-am supus unui audit
transparent realizat de o instituþie
de cercetare ºi am prezentat rezul-
tatele primului studiu autohton, ce
analizeazã profilul jucãtorului de
sloturi din România. Acesta a fost
realizat de GfK România la iniþiati-
va Romslot.

Un alt proiect important la nivelul
Romslot este “Joc Responsabil”,
desfãºurat împreunã cu asociaþia
Romanian Bookmakers. În cadrul
programului, operatorii de jocuri de
tip slot machine ºi pariuri pun la
dispoziþia jucãtorilor o linie telefo-
nicã gratuitã de tip TelVerde, prin
intermediul cãreia jucãtorii cu pro-
bleme de joc au posibilitatea de a
lua legãtura telefonic cu un psiholog
ºi de a se programa la o ºedinþã gra-
tuitã de evaluare ºi consiliere.
Astfel, se menþine jocul de noroc în
sfera distracþiei ºi a raþionalului,
protejând totodatã persoanele al cã-
ror comportament poate excede
zona recreaþionalului. n

ROMSLOT - Asociaþia Organizatorilor de Sloturi reuneºte operatori ai

pieþei aparatelor tip slot-machine din România, participã activ la elaborarea

ºi implementarea cadrului legislativ ºi de reglementare specific industriei ºi

susþine interesele membrilor sãi în faþa autoritãþilor.

ROMSLOT ºi-a început activitatea în primele zile ale anului 2011, iar în luna

noiembrie a aceluiaºi an, a devenit membru oficial al Euromat – European

Gaming and Amusement Federation, ce reuneºte asociaþii profesionale si-

milare din 20 de þãri ale Europei.



PAGINA 6 Luni, 31 martie 2014 GAMBLING/BURSA, NR. 61

SLOTS

“Modificarea continuã a legislaþiei
a pus presiune pe organizatori”

(Interviu cu Laurenþiu Neacºu, directorul general al companiei Royal Cash)

Reporter: Cum a evoluat piaþa
jocurilor de noroc ºi ce estimãri aveþi
pentru acest an?

Laurenþiu Neacºu: În prezent,
incertitudinea estimãrilor este ridi-
catã, atât pe termen scurt, cât ºi pe
temen mediu, fiind cauzatã, în prin-
cipal, de modificãrile legislative
frecvente. Cadrul normativ, în do-
meniul jocurilor de noroc, s-a
schimbat, din 2009, de câte douã ori
pe an, fãrã a mai socoti modificãrile
legislaþiei generale (fiscale, a mun-
cii), care ne afecteazã la fel ca pe
orice altã industrie. Trendul de mo-
dificare a legislaþiei
a f o s t u n u l d e
creºtere a presiunii
pe organizatori ºi de
impunere a unor ba-
riere. Investitorii
din domeniu sunt
obiºnuiþi cu riscuri-
le ridicate, de aceea existã, încã, pe
piaþã. Rãmâne de vãzut, însã, pânã
când.

Reporter: Noul proiect legislativ
iniþiat de Oficiul Naþional al Jocuri-
lor de Noroc (ONJN) prevede scuti-
rea persoanelor fizice de taxele pe

câºtigurile din jocurile de tip slot
machine, videoloterie, pariuri în
cota fixã, cazinou, club de poker ºi
cele de noroc on-line. Cum comen-
taþi acest aspect?

Laurenþiu Neacºu: Intenþia Gu-
vernului de a adapta legislaþia la re-
alitãþile cotidiene este una lãudabi-
lã. Din pãcate, reversul medaliei ar
fi cã presiunea este mutatã doar de
la jucãtor la organizator, în cazul
sloturilor, prin majorarea taxei
forfetare de autorizare a mijloa-
celor de joc. Acelaºi proiect prevede
majorarea taxei de autorizare cu

2 5 % , r e s p e c t i v
creºterea cu 2.000
de lei pe aparat, de la
8.000 la 10.000 lei.

Reporter: Gu-
vernul vrea sã ia
aceastã mãsurã pe
motiv cã nu ar exista

metode de monitorizare a celor care
câºtigã din jocurile menþionate mai
sus. Este adevãrat acest lucru?

Laurenþiu Neacºu: Nu în totali-
tate. Imposibilitatea urmãririi jucã-
torilor se aplicã în cazul jocurilor
de noroc clasice, “land-based”,

unde persoanele pot migra dintr-o
locaþie în alta. Dar jocurile on-line
nu pot fi realizate fãrã o adresã de
IP, cont bancar ºi alte elemente uni-
ce de identificare.

Reporter: Ce lipsuri are dome-
niul în care activaþi?

Laurenþiu Neacºu: Compania
noastrã organizeazã jocuri de no-
roc tip slot-machine, limitându-se
pentru moment la niºa de 3-5 apa-
rate. Specificitatea acestui dome-
niu - jocuri de noroc “de stradã”,

sau “amusement with prize” -
constã în aceea cã se adreseazã
segmentului B2B ºi este o afacere
minoritarã în alte spaþii. În conse-
cinþã, bussinesul nostru este expus
unor riscuri operaþionale ºi finan-
ciare foarte ridicate, generate în
principal de volatilitatea antrepre-
norului gazdã. Deºi în niºa noastrã
activeazã aproximativ jumãtate
din mijloacele de joc de pe piaþã,
statul refuzã sã ne ofere sprijin în
protejarea exploatãrilor prin mij-

loace legislative ºi instituþionale.
Ca atare, ºi fenomenul infracþional
este întâlnit tot mai des în acest
segment.

Reporter: Ce soluþii ar trebui
adoptate pentru remedierea acestor
dificultãþi?

Laurenþiu Neacºu: Soluþiile au
fost înaintate forurilor competente
de cãtre colegii noºtri “de breaslã”
în diverse ocazii, atât la întâlnirile
formale (audienþe,
conferinþe, simpo-
zioane), cât ºi prin
diverse medii de
comunicare. Fie-
c a r e n i º ã e s t e
reglementatã ºi
funcþioneazã con-
form cu specificul
jocului organizat.
În cazul nostru, suntem puºi în si-
tuaþia de “a plãti oalele sparte” de
afacerea-gazdã. Pentru noi, soluþii-
le ar fi responsabilizarea aface-
rii-gazdã cu funcþionarea în condi-
þii de legalitate a exploatãrii de jo-
curi de noroc primite în spaþiu ºi
crearea unei soluþii transparente de
monitorizare a aparatelor autoriza-
te în piaþã pentru a veni în sprijinul
autoritãþii de control.

Reporter: Cum a evoluat activi-
tatea companiei pe care o reprezen-
taþi, în perioada crizei?

Laurenþiu Neacºu: Compania
noastrã a fost fondatã în 2010, în
plinã crizã. Contrar folclorului care
spune cã în crizã jocurile de noroc
înfloresc, dezvoltarea noastrã a fost
anevoioasã. Totuºi, utilizând
tehnici de management performante
ºi cu ajutorul unei echipe dedicate,

am reuºit sã ajungem pânã astãzi.
Royal Cash aparþine grupului polo-
nez ZPR SA, din Varºovia ºi deþine
peste 40 de angajaþi.

Reporter: Ce strategie aþi abor-
dat pentru depãºirea situaþiei econo-
mice dificile?

Laurenþiu Neacºu: Am încercat
sã înþelegem faptul cã jucãtorii
noºtri sunt ºi ei afectaþi de crizã.
Focusul pe client a fost cheia suc-

cesului nostru. Am
folosit utilaje po-
trivite activitãþii
noastre ºi am valo-
rificat experienþa
echipei.

Reporter: Ce ci-
frã de afaceri aþi re-
alizat în 2013, faþã
de 2012?

Laurenþiu Neacºu: Ar trebui sã
precizãm întâi cã, în industrie, con-
siderãm venituri banii rãmaºi în
aparate la încheierea exerciþiului fi-
nanciar, nu banii introduºi de jucã-
tori. În anumite medii, sunt confuzii
legate de acest aspect.

Anul trecut, am realizat o cifrã de
afaceri de aproximativ 4,7 milioane
de lei, faþã de 5,8 milioane lei, în
2012, în scãdere cu 19%.

Reporter: Ce estimãri aveþi
pentru 2014, legate de rezultatele
financiare ale societãþii?

Laurenþiu Neacºu: Anul 2013 a
fost unul de regândire a strategiei de
business lansate în 2010. Sperãm ca
în 2014 sã implementãm proiectele
pe care ni le-am propus ºi sã înre-
gistrãm venituri mai mari de 6 mi-
lioane de lei.

Reporter: Mulþumesc! n

Modificãrile legislative frecvente din domeniul jocurilor de noroc au produs o incer-

titudine ridicatã, atât pe termen scurt, cât ºi pe termen mediu, în rândul organizato-

rilor din piaþã, dupã cum ne-a spus Laurenþiu Neacºu, directorul general al compa-

nia Royal Cash.

Domnia sa ne-a spus cã schimbarea cadrului normativ din sector, de câte douã ori

pe an începând din 2009, ºi modificãrile legislaþiei generale afecteazã foarte mult

industria de profil.

“Trendul de modificare a legislaþiei a fost unul de creºtere a presiunii pe organizato-

ri ºi de impunere a unor bariere. Investitorii din domeniu sunt obiºnuiþi cu riscurile ri-

dicate, de aceea existã, încã, pe piaþã. Rãmâne de vãzut, însã, pânã când”, ne-a

mai spus, în cadrul unui interviu, domnul Neacºu.

“Anul 2013 a fost

unul de regândire a

strategiei de business

lansate în 2010”.

“Contrar folclorului

care spune cã în crizã

jocurile de noroc

înfloresc, dezvoltarea

noastrã a fost

anevoioasã”.

SORIN CONSTANTINESCU, PREªEDINTELE AOCR:

“Legislaþia noastrã nu permite
încurajarea turismului de cazinou”
l “Austria Casino” de la “Intercontinental” a fost vândut de cãtre statul austriac proprietarilor
hotelului, dupã cum ne-a spus Sorin Constantinescu

Legislaþia din þara noastrã nu
permite încurajarea turismu-
lui de cazinou, potrivit lui So-

rin Constantinescu, preºedintele
Asociaþiei Organizatorilor de Cazi-
nouri din România (AOCR).

Domnia sa ne-a declarat: “Noi nu
putem sã aducem grupuri de strãini
din statele în care sunt interzise jocu-
rile, cum sunt Israelul sau þãrile arabe,
pentru cã nu ne permite legislaþia.
Aceºtia merg în Cipru, în Austria sau
Germania. La noi nu pot veni pentru
cã prevederile legale din domeniu nu
permit transferul banilor prin bancã în
conturile cazinourilor, iar jucãtorii nu
pot veni cu plasa de bani la ei. Þara
noastrã este singura din Europa unde
existã aceastã interdicþie. În toate þã-
rile mari, când un jucãtor vine la ca-
zino, îºi transferã o sumã de bani în
contul cazinoului ºi când pleacã, în
funcþie de ce a pierdut sau ce a
câºtigat, primeºte sau nu bani în plus în
cont. La noi trebuie sã vii cu cash ºi sã
pleci cu cash. N-o sã meargã nimeni la
Otopeni cu 200.000 de euro în geantã,
pentru cã nu poate ieºi cu ei din þarã.
De aceea, niciun turist nu vine în
România sã joace, deºi condiþiile oferi-
te de cazinourile din þara noastrã sunt
superioare celor din alte þãri”.

Potrivit lui Sorin Constantinescu,
Oficiul Naþional de Prevenire ºi Com-
batere a Spãlãrii Banilor (ONPCSB)
se opune reglementãrii situaþiei pre-
zente, deºi aceastã instituþie ar trebui
sã fie prima care sã încurajeze transfe-
rurile prin bancã, pentru cã, în primul
rând, sumele respective ar urma sã fie
raportate atât de cãtre cazinouri, cât ºi
de cãtre bãnci, considerã domnul
Constantinescu.

Dupã cum ne-a declarat domnia
sa, cazinourile funcþioneazã pe pier-

dere, fiecare dintre acestea “sperând
sã se mai închidã unul-douã, pentru a
rãmâne mai puþine”. Cazinourile
doar supravieþuiesc, într-o lunã bunã
încasãrile fiind zero, ne-a declarat
Sorin Constantinescu, subliniind cã
nu se pune problema de profit.

“Sperãm sã schimbãm legislaþia ºi
sã putem aduce strãini, întrucât cazi-
nourile sunt plasate în locaþii foarte
bune, în incintele hotelurilor de lux,
unde vin turiºti cu bani”, ne-a spus
Sorin Constantinescu, menþionând:
“Mai sunt cinci cazinouri deschise în
Capitalã ºi douã în afara ei - unul la
Braºov ºi unul la Timiºoara -, din
cele 17 care funcþionau acum câþiva
ani în Bucureºti ºi 20 în provincie.
Modificarea legislaþiei, introducerea
de taxe ºi criza au condus la închide-
rea majoritãþii cazinourilor”.

În prezent, în Bucureºti mai sunt
deschise Platinum Casino, la Radis-
son; Grand Casino, la Marriott; Win
Casino, la Howard Johnson; Metro-
polis, la Novotel ºi Austria Casino,
la Intercontinental, acesta din urmã
fiind vândut de cãtre statul austriac
proprietarilor hotelului Interconti-
nental, dupã cum ne-a spus Sorin
Constantinescu.

Piaþa de videoloterie a crescut,
din punct de vedere volumic, potri-
vit ºefului AOCR, care ne-a spus cã
o serie de aparate de joc au trecut
din piaþa ilegalã în piaþa legalã.

“ONJN a reuºit, prin controalele
efectuate ºi amenzile aplicate, sã-i
determine pe organizatorii de «pã-
cãnele» sã se mute din zona obscurã
în zona albã a pieþei, ceea ce a fãcut
ca evaziunea fiscalã sã scadã foarte
mult. Probabil cã, în prezent, pe pia-
þ a n e a g r ã m a i s u n t c i r c a
10.000-20.000 de aparate, din
30.000-40.000 câte activau în acest
sector înainte sã fie înfiinþat Oficiul
Naþional pentru Jocurile de Noroc”.

Constantinescu: “Firmele
care opereazã jocuri
online în România sunt
licenþiate în Malta ºi
Gibraltar”

Proiectul legislativ iniþiat de Ofi-

ciul Naþional pentru Jocuri de Noroc
(ONJN), care prevede cã persoanele
fizice vor fi scutite de taxele pe câºti-
gurile din jocurile de tip slot machi-
ne, videoloterie, pariuri în cotã fixã,
cazinou, club de poker ºi cele de no-
roc online, urmând sã fie instituite
alte tipuri de taxe, nu a intrat încã în
vigoare, fiind blocat la Ministerul Fi-
nanþelor Publice (MFP).

În luna decembrie a anului trecut,
Sorin Constantinescu ne-a declarat:
“Pânã în 2007, se
impozitau jocurile
de noroc cu excepþia
celor specifice cazi-
nourilor ºi «pãcãne-
lelor». Dupã aceea,
au fost introduse im-
pozite ºi pentru ace-
ste douã categorii,
dar nu s-a încasat ni-
mic pentru cã nu se
putea dovedi partici-
parea la joc. Nu poþi ºti câte bancnote
sunt bãgate în aparat ºi câþi bani scoate
jucãtorul. Rãmân taxele pe câºtiguri-
le care pot fi dovedite, cum sunt cele
de tip Loto, Bingo, Jack-pot ºi tom-
bole, iar pentru celelalte, unde se
doreºte eliminarea impozitãrii, vor fi
introduse alte taxe. Prin eliminarea
acestor impozite se urmãreºte sã se
dea drumul la jocurile online, altfel
nu vine nicio firmã din afarã sã in-
vesteascã în acest segment, întrucât
în nicio þarã nu se plãteºte impozit pe
câºtigurile de acest gen”.

Domnia sa susþine cã reprezen-
tanþii ONJN “sunt foarte bine inten-
þionaþi”, dar cã, în comparaþie cu
alte þãri, iniþiativa legislativã trebuie
promovatã ºi de Ministerul Finanþe-

lor, care “nu poate schimba taxa de
25% pe câºtiguri, din cauza presei”.

Domnul Constantinescu ne-a pre-
cizat: “Pe acest proiect, s-a fãcut im-
pactul bugetar ºi este total pozitiv.
Blocajul care are loc acum s-a mai
petrecut ºi când au fost introduse bi-
letele de intrare în cazinouri, inten-
þionându-se, iniþial, sã se renunþe la
impozitul de 25%. Presa l-a întrebat
pe fostul ministru de finanþe Gheor-
ghe Ialomiþianu dacã scoate taxele la

jocurile de noroc,
iar el a rãspuns cã
rãmân ºi taxele ºi bi-
letele de intrare.
Acelaºi lucru se
în t âmplã acum,
când se doreºte înlo-
cuirea impozitului
cu 25%, care oricum
nu este colectat în
nicio mãsurã, cu alte
taxe. Prin aceastã

taxã doar se încurajeazã spãlarea de
bani, pentru cã cei 25% se reþin la
sursã ºi în momentul în care cineva
doreºte sã spele bani vine la un ma-
nager de cazinou, îi dã o ºpagã ºi ob-
þine un proces verbal cã i s-au reþinut
la sursã 25%, fãrã ca acest lucru sã
fie adevãrat. De asemenea, statul mai
pierde enorm ºi din faptul cã la Lote-
rie se reþin cei 25% când se face
cash-out-ul din aparat, cauzã din care
nimeni nu merge sã joace acolo, deci
statul nu poate încasa”.

Noul proiect legislativ prevede,
printre altele, creºterea preþului de
intrare în cluburi de la 10 lei la 20 de
lei, majorarea biletului de intrare în
cazinouri de la 20 de lei la 50 de lei
ºi introducerea unei taxe speciale

pentru aparatele slot machine de
400 de euro pe an.

Iniþiativa vizeazã ºi partea de jocuri
online, de unde statul ar putea încasa
foarte mulþi bani. Operatorii de jocuri
online care opereazã pe piaþa noastrã
au licenþe în Malta, Gibraltar etc., po-
trivit preºedintelui AOCR: “Bulgarii
au legalizat online-ul ºi colecteazã
sume importante de bani la buget din
acest domeniu. Au mers în Bulgaria
aceste firme mari licenþiate în Malta,
Gibraltar ºi au dat milioane de euro
sã-ºi ia licenþe. Pe piaþa noastrã sunt
peste 100.000 de oameni care joacã
online, dar nu pot fi luate licenþe,
întrucât este nevoie de o firmã de mo-
nitorizare ºi raportare între operatorul
de jocuri ºi Ministerul Finanþelor - o
aberaþie pur româneascã”.

Domnia sa ne-a explicat cã un
operator de jocuri online, pentru a
obþine licenþã în România, necesitã
un contract încheiat cu o firmã de
monitorizare ºi raportare, care, la
noi, nu existã: “Nimeni nu a fost in-
teresat de acest lucru, pentru cã se
plãteºte foarte puþin. O firmã de
acest gen nu este stimulatã financiar
pentru a putea investi în România”.

Loteria Românã a încheiat, în
2005, un contract de exclusivitate
cu grupul de firme greceºti Lotrom
-Intralot-Intracom pe jocurile onli-
ne, care va expira anul viitor, potri-
vit domnului Constantinescu. Dacã
Loteria va realiza jocuri online, gre-
cii vor avea exclusivitate, mai preci-
zeazã contractul.

Potrivit domnului Constantinescu,
contractul a expirat la finalul anului
trecut, fiind prelungit în fiecare
lunã. n

Constantinescu: “Agenþiile LOTO nu au WC”

Loteria Românã nu va înregistra venituri importante pânã când nu
va avea contracte corecte de mandat ºi pânã când nu-ºi va
dezvolta reþeaua de mandatare, este de pãrere Sorin Constanti-
nescu, fost consilier în cadrul companiei de stat.
Domnia sa ne-a explicat: “Operatorul de «pãcãnele» trebuie sã
aibã toatã seara deschis, însã Loteria are foarte multe agenþii în
þarã care se închid la ora 16.00, foarte multe care sunt închise
luni ºi marþi ºi foarte multe agenþii în care nu au WC, au igrasie
etc. Este strigãtor la cer ca un angajat sã stea opt ore într-o
agenþie fãrã WC, în epoca în care ne aflãm. Pânã când nu va fi
pusã toatã aceastã logisticã la punct, Loteria nu poate încasa
nici pe jumãtate faþã de cât încaseazã ceilalþi operatori din piaþã.

Loteria ar trebui sã profite de monopolul pe care îl are în piaþã pe
anumite segmente”.
În þãrile europene, 95% dintre agenþii sunt mandatare, nu proprii,
spune domnul Constantinescu, opinând cã CNLR ar trebui sã-ºi
repartizeze aparatele de jocuri în baruri sau restaurante ºi sã-ºi
încaseze banii, fãrã a avea niciun cost.
Novomatic, compania care a obþinut contractul încheiat anul tre-
cut de Loteria Românã pe videoloterie, a adus aparaturã de ultimã
generaþie în agenþiile LOTO, dupã cum ne-a spus Sorin Constanti-
nescu, acesta apreciind cã, deºi, pânã în prezent, Novomatic a pla-
sat circa 2.000 de aparate din cele 10.000 convenite în contract,
Loteria nu reuºeºte sã atragã clienþi.

Eºec privind
mega-staþiunea
de peste
30 miliarde
de dolari
din Spania

Las Vegas Sand, cel mai mare
operator de cazinouri din
lume, care aparþine miliarda-

rului Sheldon Adelson, a renunþat la
un proiect de peste 30 de miliarde de
dolari privind construcþia unei
mega-staþiuni în Spania.

Dacã s-ar fi realizat, proiectul ar
fi creat cea mai mare staþiune din
Europa, la Alcorcon, suburbie a
Madridului, ºi ar fi contribuit la
susþinerea economiei spaniole ºi la
reducerea ratei ºomajului, de 26%.

Sheldon Adelson a cerut asigurãri
cã guvernele spaniole viitoare nu
vor schimba taxele ºi alte condiþii.
El a solicitat totodatã exceptãri de la
interzicerea fumatului în locurile
publice ºi de la limitele impuse jo-
curilor de noroc pe Internet.

Oficiali ai guvernului spaniol au
declarat cã legea fumatului va fi mo-
dificatã pentru încurajarea investiþii-
lor. O persoanã apropiatã situaþiei a
declarat în noiembrie cã guvernul
cautã soluþii pentru a oferi compa-
niei garanþii cã va primi compensaþii
pentru orice modificãri ale legisla-
þiei care i-ar afecta afacerile.

Ministrul adjunct al Economiei,
Fernando Jimenez Latorre, a declarat
cã guvernul a încercat sã rãspundã
cererilor rezonabile ale Las Vegas
Sand ºi a negociat cu autoritãþile eu-
ropene în legãturã cu compatibilita-
tea acestora cu reglementãrile UE.
Latorre a spus cã nu a fost anunþat în
legãturã cu decizia companiei, de a
renunþa la investiþie. “Dacã existã mai
multe solicitãri, iar Eurovegas decide cã
nu poate continua dacã nu sunt accepta-
te în totalitate, este decizia lor indepen-
dentã. Investiþia în sine este bunã, dar
depinde de condiþii”, a arãtat ministrul.

Proiectul urma sã fie pus în prac-
ticã în etape, pe parcursul a 10-12
ani, ºi ar fi inclus 12 staþiuni-cazino-
uri, cu 36.000 de camere.

Adelson, pe locul 12 în lume în in-
dicele Bloomberg al miliardarilor, cu o
avere estimatã la 36 de miliarde de do-
lari, a arãtat cã este interesat de proiec-
te pentru cazinouri în Coreea de Sud ºi
Japonia. Las Vegas Sand obþine majo-
ritatea veniturilor în Asia, unde deþine
staþiuni în Macao ºi Singapore. n

Noul proiect legislativ

prevede introducerea

unei taxe speciale

pentru aparatele slot

machine de

400
de euro pe an.
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SLOTS

Dragoº Buriu, Newton Slots:
“Cadrul legislativ actual
este unul fãrã fundament practic”

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

Reporter: Noul proiect legislativ
iniþiat de ONJN prevede cã persoa-
nele fizice vor fi scutite de taxele pe
câºtigurile din jocurile de tip slot
machine, videoloterie, pariuri în
cotã fixã, cazinou, club de poker ºi
cele de noroc on-line. Cum comen-
taþi acest aspect?

Dragoº Buriu: Este evident fap-
tul cã pot comenta doar modificãrile
aduse în domeniul slot machine,
acolo unde am experienþã ºi contact
direct cu operatorii licenþiaþi. Din
pãcate, cadrul legislativ actual este
unul fãrã fundament practic, deoare-
ce, aºa cum a fost demonstrat în mai
multe ocazii, este imposibil ca un

operator sã afle, la sfârºitul unei
zile, care este suma netã câºtigatã de
jucãtori, în toate punctele sale de lu-
cru.

ONJN, dupã înfiinþare, a luat de-
cizia de a clarifica o lege care nãºtea
abuzuri. Eu ºtiu
douã cazuri clare
în care, atât în ju-
deþul Vâlcea, cât ºi
în judeþul Neamþ,
doi operatori au
fost amendaþi pe
motiv cã nu au
identificat fiecare jucãtor în parte ºi
li s-a reþinut un impozit de 25% pen-
tru toate sumele plãtite în activitatea
lor. Asta, în ambele cazuri, a dus la
insolvenþa celor douã societãþi plãti-
toare de taxe pentru sute de jocuri.

Pe de o parte, domeniul de jocuri
a salutat acest proiect al ONJN, pen-
tru cã doreºte sã clarifice acest nea-
juns, însã, pe de altã parte, considerã
cã plãteºte un preþ prea mare pentru
aceasta. În acest sens, pot spune, cu
un gust amar, cã o anumitã parte din
presã a interpretat negativ aceastã
iniþiativã ºi a comentat-o ca pe o
scutire de taxe, când, în fapt, ONJN
înlocuieºte o taxã care nu poate fi
aplicatã cu una clarã ºi fixã care va
aduce cu siguranþã încasãri la buget.

Reporter: Guvernul vrea sã ia
aceastã mãsurã pe motiv cã nu ar
exista metode de monitorizare a celor
care câºtigã din jocurile menþionate
mai sus. Este adevãrat acest lucru?

Dragoº Buriu: Acest lucru ar fi
posibil doar în cazul în care fiecare
jucãtor ar fi identificat la intrarea în
salã ºi lui i s-ar oferi un ID unic ce ar
fi scanat la fiecare interacþiune cu
aparatul. Totuºi, aceastã soluþie nu

este una practicã ºi, în plus, ar crea
un precedent descris poate doar de
James Orwell în romanul 1984. În
plus, ar trebui sã ne bazãm pe simþul
civic al fiecãrui cetãþean care la ulti-
ma interacþiune cu un aparat de joc

s-ar declara a fi în profit ºi ar plãti
impozitul pe întreaga zi. Cred cã pu-
tem fi cu toþii de acord cã acesta este
un caz ideal care nu îºi va gãsi adepþi
în practicã.

Totuºi, ONJN vine cu o noutate
pentru România. Proiectul actual de
ordonanþã conþine o menþiune privi-
toare la monitorizare ºi anume la
monitorizarea online a aparatelor de
joc. Acest sistem existã pe piaþa din
Europa de ani buni ºi va asigura o
transparenþã totalã când vine vorba
de încasãrile efective ale fiecãrui
slot machine licenþiat în România.
Dupã ce acesta va fi implementat,
nu vor mai exista suspiciuni de frau-
dã ºi nici operatorii nu vor mai putea
fi acuzaþi cã fac mai mulþi bani decât
declarã în realitate.

Reporter: Care sunt problemele
domeniului în care activaþi?

Dragoº Buriu: Cred cã România
a început sã evolueze, de câþiva ani
buni, cel puþin în acest domeniu.
Operatorii au învãþat cã nu este de
ajuns sã punã un slot într-o locaþie ºi
cã trebuie sã aibã acea locaþie per-
manent monitorizatã pentru a opti-
miza cât mai corect ºi sã aducã ºi

alte elemente în plus pe lângã apara-
tele care sunt în general aceleaºi cu
cele ale concurenþei.

Reporter: Ce soluþii ar trebui
adoptate pentru remedierea acestora?

Dragoº Buriu: În colaborare cu
partenerul nostru din Malta, am
dezvoltat atât un sistem de monito-
rizare a încasãrilor, cât ºi un sistem
de jackpot foarte versatil, care poa-
te fi folosit de operatori ca un in-
strument de marketing. Toatã lumea
a auzit de sistemele de jackpot, însã
acest produs este cu adevãrat un
tool de marketing ºi, având în vede-
re uºurinþa cu care poate fi folosit,
cu siguranþã ar putea aduce un plus
de valoare oricãrei locaþii în care
este instalat.

Reporter: Ce pãrere aveþi despre
modul netransparent în care Loteria
Românã a încheiat noul contract pe
segmentul videoloteriei?

Dragoº Buriu: În privinþa con-
tractului cu loteria, nu am ce sã co-
mentez pentru cã, în general, am o
pãrere doar despre lucrurile care mã
privesc.

Reporter: Cum a evoluat activi-
tatea companiei pe care o reprezen-
taþi, în perioada crizei?

Dragoº Buriu: Având în vedere
cã suntem un colaborator de nãdejde

pentru mulþi dintre operatorii din
domeniu, putem spune cã nu ne-a
afectat criza economicã atât de mult.

Când vine vorba despre România,
mã sperie mai mult crizele interne
decât cele internaþionale.

Reporter: Ce strategie aþi abor-
dat pentru depãºirea situaþiei econo-
mice dificile?

Dragoº Buriu: Aºa cum vã spu-
neam, în ultimii doi ani, am investit
în dezvoltarea sistemului de moni-
torizare Newton Total Control ºi a
sistemului Jackpot 3.0 ºi suntem
foarte mândri de ceea ce am realizat.
Am luat toate nevoile unui operator,
le-am analizat ºi am oferit soluþia
tehnicã pentru fiecare.

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-
tru 2014, legate de rezultatele finan-
ciare ale societãþii?

Dragoº Buriu:

Deja am început
comercializarea
sistemelor de jack-
pot ºi de monitori-
zare ºi avem pre-
viziuni bune pentru viitor. Nu aº
vrea sã fac o estimare a vânzãrilor
pentru 2014, atâta vreme cât nu ºtiu
care va fi cadrul legislativ în care se
va activa.

Reporter: Cu ce parteneri impor-
tanþi colaboraþi?

Dragoº Buriu: Avem o colabo-
rare foarte bunã cu Newton LTD,

cu care am cola-
borat în ultimii
trei ani, atât pe
partea de jocuri,
cât ºi pe partea de
m o n i t o r i z a r e .
Având în vedere
cã aceastã compa-

nie este localizatã în Malta, fiind li-
der european în domeniul online,
am reuºit sã avem o colaborare ºi

pe partea de dezvoltare. ªtiþi cã
românii sunt consideraþi a fi pro-
gramatori excelenþi ºi, când acesto-
ra le sunt furnizate idei inovoatoa-
re, ºtiu sã le punã în practicã. Pe
lângã acesta, lucrãm de ceva timp
cu firma Amatic, care ne-a oferit
produsele sale pentru a le promova
pe piaþa din România. Trebuie sã
recunosc cã am simþit în ultima vre-
me o dorinþã a operatorilor sã îºi di-
versifice portofoliul ºi sã încerce ºi
alte tipuri de programe.

Reporter: Câþi angajaþi aveþi ºi
de când funcþionaþi pe piaþa de pro-
fil?

Dragoº Buriu: Personal, sunt în
domeniul jocurilor de noroc de 11

ani ºi, trecând prin atâtea schimbãri
de cadru legislativ, am acumulat
destulã experienþã mai ales în acest
sens. În acest moment, la nivelul
grupului, înregistrãm un numãr de
80 de angajaþi, majoritatea acestora
având o experienþã de peste zece
ani, în domeniul jocurilor de noroc.

Reporter: Cum a evoluat acest
început de an ºi ce estimãri aveþi
pentru întregul an 2014?

Dragoº Buriu: Am avut un înce-
put de an promiþãtor ºi, dacã vom
avea parte de o ordonanþã fãrã prea
multe surprize, sperãm sã avem par-
te de o creºtere ºi anul acesta, aºa
cum am avut în fiecare an. Evident,
ne dorim bunãstarea operatorilor de
care suntem strâns legaþi, atât moral,
cât ºi financiar. n

“Românii sunt consideraþi a fi
programatori excelenþi ºi, când acestora
le sunt furnizate idei inovatoare, ºtiu sã
le punã în practicã”.

“Când vine vorba de România mã
sperie mai mult crizele interne decât
cele internaþionale”.

“Nu aº vrea sã fac o estimare a
vânzãrilor pentru 2014, atâta vreme
cât nu ºtiu care va fi cadrul legislativ
în care se va activa”.

Cadrul legislativ actual este unul
fãrã fundament practic, deoarece,
aºa cum a fost demonstrat în mai
multe ocazii, este imposibil ca un
operator sã afle la sfârºitul unei zile
care este suma netã câºtigatã de
un jucãtor în toate punctele sale de
lucru, considerã Dragoº Buriu, Di-
rector General Newton Slots.
Domnia sa a comentat, în cadrul
unui interviu, noul proiect legislativ
iniþiat de Oficiul Naþional pentru Jo-
curi de Noroc (ONJN), care prevede
scutirea de taxe a câºtigurilor din jo-
curile de tip slot machine, videolote-
rie, pariuri în cotã fixã, cazinou, club
de poker ºi cele de noroc online.
În opinia sa, o anumitã parte din pre-
sã a interpretat negativ aceastã ini-
þiativã ºi a comentat-o ca pe o scuti-
re de taxe, când în fapt ONJN înlo-
cuieºte o taxã care nu poate fi apli-
catã cu una clarã ºi fixã, care va
aduce cu siguranþã încasãri la buget.



PAGINA 8 Luni, 31 martie 2014 GAMBLING/BURSA, NR. 61

Marius Stoi: “Problemele din industria jocurilor
de noroc sunt doar de ordin legislativ ºi atât”

(Interviu cu domnul Marius Stoi, director general al DGL Pro)

Reporter: Noul proiect legislativ
iniþiat de Oficiul Naþional al Jocuri-
lor de Noroc (ONJN) prevede cã
persoanele fizice vor fi scutite de ta-
xele pe câºtigurile din jocurile de tip
slot machine, videoloterie, pariuri în
cotã fixã, cazinou, club de poker ºi
cele de noroc on-line. Cum comen-
taþi acest aspect?

Marius Stoi: Guvernul vrea sã ia
aceastã mãsurã pentru cã, în pre-
zent, nu existã metode de monitori-
zare a celor care câºtigã din jocurile
menþionate mai sus.

Prin noul act normativ, operatorul
va ajunge sã plãteascã 2000 euro pe
an/maºinã, plus încã 400 euro pe
an/maºinã, tocmai pentru a înlocui
impozitul de 25% ºi biletele de la in-
trare. Acesta a fost calculul autori-
tãþilor.

Ca sã fie clar, nu se micºoreazã
taxele la jocuri, ci doar se clarificã
situaþia, sã ºtie ºi statul cât încasea-
zã, dar sã ºtim ºi noi cât dãm.

Estimãrile privind costurile de
2000 euro/aparat, plus 400 euro, au
fost fãcute de catre ONJN, nu de
operatori, luând în calcul încasãrile
din anii trecuþi din taxele de licenþã,
bilete, respectiv din impozitul de
25%.

Taxele nu scad niciodatã, ci se
mãresc. Noi suntem de acord cu
aceastã nouã modalitate de impozi-
tare pentru cã, în prezent, suntem
foarte vulnerabili în faþa controale-
lor. ªi atunci preferãm sã dãm un
ban în plus, dar sã fie clar totul.

Reporter: Guvernul vrea sã ia
aceastã mãsurã pe motiv cã nu ar

exista metode de monitorizare a ce-
lor care câºtigã din jocurile menþio-
nate mai sus. Este adevãrat acest lu-
cru?

Marius Stoi: Pot sã vã spun cã,
într-adevãr, nu existã metode de
monitorizare a câºtigurilor jucãtori-
lor, ºi aici mã refer la evidenþierea
câºtigului unei persoane fizice.

Singurele câºtiguri clare ºi care
pot fi monitorizate sunt cele de la
sistemele JackPot sau Bonus. Acolo
se face proces verbal, sunt câºtiguri
suplimentare, care vor fi în conti-
nuare impozitate.

Nu poþi sã verifici tot timpul jucã-
torul – unde se duce, la ce maºinã joa-
cã, cât a jucat, cât a pierdut sau a
câºtigat. În plus, nu poþi cuantifica va-
loarea câºtigurilor sau a pierderilor.

Dacã autoritãþile ar vrea sã impo-
ziteze persoanele fizice, atunci ar
trebui sã-i punã sã facã declaraþii de
avere, pe propria rãspundere. ªi sã-i
penalizeze dacã nu declarã venituri-
le cum trebuie.

Efectiv, operatorii nu au cum sã
stea în spatele fiecãrui jucator ºi sã-i
urmãreascã câºtigurile.

Reporter: Care sunt problemele
domeniului în care activaþi?

Marius Stoi: Lipsurile sunt doar
de ordin legislativ ºi atât.

Reporter: Ce soluþii ar trebui
adoptate pentru remedierea acestora?

Marius Stoi: Noi, operatorii, am
propus o serie de soluþii, marea ma-
joritate prin intermediul Asociaþiei
noastre reprezentative, ROMSLOT.
De când s-a înfiinþat Oficiul (n.r.
ONJN), simþim cã unele dintre dole-

anþele noastre au fost luate în seamã,
au apãrut ºi în propunerile legislati-
ve ale Oficiului.

Din pãcate, proiectul la care ne
referim stã pe undeva, printr-un ser-
tar, ºi nu se întâmplã nimic. Trebuia
deja sã fie adoptatã o Ordonanþã de
Urgenþã, însã proiectul a fost trimis
în Parlament ca sã iasã direct lege.
ªi acolo a rãmas.

Ceea ce vrem noi în mod special
este eliminarea cotei de impozit de
25% ºi a biletelor de intrare, iar, în
contrapartidã, suntem de acord cu
mãrirea taxelor la nivelul operatori-
lor.

Reporter: Ce pãrere aveþi despre
modul netransparent în care Loteria
Românã a încheiat noul contract pe
segmentul videoloteriei?

Marius Stoi: În primul rând,

Loteria Românã este un fel de stat
în stat. Eu încã nu mi-am dat sea-
ma cine controleazã efectiv activi-
tatea Loteriei. ªi nu mã refer la
controalele periodice ale Curþii de
Conturi.

Cu privire la modul netranspa-
rent în care Loteria procedeazã la
licitaþii, ºtiu cã, la un moment dat,
ROMSLOT a fãcut niºte sesizãri,
inclusiv pe la Consiliul Concu-
renþei, însã nu s-a întâmplat ni-
mic.

Atâta timp cât, prin noul contract,
Loteria Românã câºtigã mai mult
decât din fosta asociere, nu prea am
cum sã comentez. Mulþi au acuzat
Loteria cã nu-ºi plãteºte licenþele.
Ce sã facã statul român - sã ia
dintr-un buzunar ºi sã bage în altul?

Noi ne-am legat de contractul Lo-

teriei Române cu grecii de la Intralot
pentru cã, din acea afacere, Loteria
avea în jur de 15%, iar restul deþineau
grecii. Având în vedere disproporþia
din acþionariat, practic, Intralotul
câºtiga, fiind un operator care
funcþiona fãrã licenþã.

Dacã aº fi fost manager la Loteria
Românã, tot Novomatic aº fi ales
pentru contractul actual, pentru cã
este o companie reprezentativã, cu
un background solid ºi la ora actualã
are în portofoliu cele mai populare
jocuri din România.

Reporter: Cum a evoluat activi-
tatea companiei pe care o reprezen-
taþi, în perioada crizei?

Marius Stoi: Bineînþeles cã, în
perioada crizei, activitatea compa-
niei a scãzut. Fiind mai puþini bani
în piaþã, este ºi normal ca activitatea
companiei sã se diminueze.

Anul trecut, DGL Pro a avut o ci-
frã de afaceri de 788.900 lei, faþã de
1.089.291 lei, în 2012.

Reporter: Ce strategie aþi abor-
dat pentru depãºirea situaþiei econo-
mice dificile?

Marius Stoi: Ne-am optimizat
toatã activitatea. Am încercat sã
creºtem productivitatea angajaþilor,
prestând aceleaºi servicii, cu mai
puþini oameni.

Am operat reduceri de personal,
dar salariile celor rãmaºi nu au fost
schimbate ºi, bineînþeles, am încercat
sã venim cu produse noi pe piaþã.

În principiu, ne-am axat pe produ-
sele noastre, cele proiectate de noi.

Reporter: Cu ce parteneri impor-
tanþi colaboraþi?

Marius Stoi: Lucrãm cu toate
companiile din România – Smart
Exim din Bucureºti, Gamex de la
Târgu Mureº, Newton Slots din
Bucureºti, Mibatron – o companie
care se ocupã cu plantarea compo-
nentelor pe plãcile cu circuite im-
primate etc.

Carcasele pentru jocuri le produc în

Bulgaria, cu Taiwan colaborez pentru
plãcile de joc, iar pentru prototipuri
lucrez cu o firmã din Lituania.

Reporter: Câþi angajaþi aveþi ºi
de când funcþionaþi pe piaþa de pro-
fil?

Marius Stoi: În prezent, suntem
10 angajaþi ºi funcþionãm sub nume-
le DGL din 2006. Iniþial, am avut
firma Digital Electronic Prodexport
ºi în 2006 am fãcut o firmã nouã.

DIGITAL ELECTRONIC a fost
fondatã în 1994, având iniþial ca
principal obiect de activitate distri-
buþia de piese de schimb pentru sãli-
le de jocuri de noroc din România.
Dupã o activitate fulminantã între
anii 1995 ºi 1998 a urmat ºi o uºoarã
scãdere a productivitãþii care a durat
pânã în 2002.

Anul 2002 a adus cu el o nouã
echipã de conducere ºi împreunã cu
aceasta o nouã activitate cu îmbunã-
tãþiri majore. În prezent, societatea
desfãºoarã o gamã largã de activitãþi
în domeniul jocurilor de noroc.

Eu personal am început activita-
tea în domeniul jocurilor de noroc
din 1992 ºi, la început, am fost an-
gajat în acest domeniu.

Reporter: Cum a evoluat aceastã
piaþã ºi ce estimãri aveþi pentru
întregul an 2014?

Marius Stoi: Începând din anul
2009, în domeniul jocurilor de no-
roc, ne-am confruntat cu douã pro-
bleme - criza financiarã ºi schim-
barea legislaþiei. Am avut parte de
aceste douã lovituri ºi, bineînþeles, cã
piaþa a scãzut, aºa cum era normal.

În momentul în care economia va
creºte, vom fi ºi noi în ascensiune,
pentru cã suntem clar strâns legaþi
de acest indicator. Dacã sunt bani,
jucãtorii au mai mulþi bani, joacã
mai mult. Dacã jucãtorii joacã mai
mult, operatorii au mai mulþi bani
ºi-i investesc în echipamente. Este
simplu.

Reporter: Vã mulþumesc! n

SLOTS

DGL Pro este producãtor de sloturi pentru jocurile de
noroc. Firma lucreazã cu 10 angajaþi ºi funcþioneazã
sub acest nume încã din 2006. În prezent, societatea
desfãºoarã o gamã largã de activitãþi în domeniul
jocurilor de noroc.


