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AUTORITATI
MIZA
JOCULUI – de
partea cui este
avantajul
Unul dintre primele lucruri de
care trebuie sã devinã conºtient un
parior este tipul jocului în care intrã,
adicã de partea cui este avantajul.
Acest lucru se mai numeºte ºi
miza jocului, pentru cã se referã la
suma totalã a mizelor pariate pe un
eveniment. Astfel, în funcþie de
mizã, jocul poate lua trei forme: cu
mizã negativã, nulã sau pozitivã.
Jocul cu mizã negativã apare atunci
când suma totalã de bani pe care au riscat-o toþi cei care au jucat este mai
micã decât cea care a fost primitã de
cãtre câºtigãtori. Prin urmare, ies mai
puþini bani decât intrã în joc, o parte
din aceºtia pierzându-se pe parcurs.
De pildã, putem presupune cã
suma totalã mizatã pe un eveniment
este de 1000 lei. Dupã încheierea sa,
unii participanþi pierd, alþii câºtigã,
iar suma plãtitã câºtigãtorilor este
de 950 lei. Practic, au intrat în joc
1000 de lei, dar câºtigãtorilor le-au
revenit doar 950, diferenþa de 50 lei
evaporându-se pe parcurs.
Un joc cu mizã nulã apare atunci
când suma totalã de bani pe care au
riscat-o toþi cei care au pariat este
egalã cu cea care a fost primitã de cãtre câºtigãtori. Pentru exemplul anterior, intrã 1000 de lei, iar câºtigãtorii ridicã tot 1000.
Jocul cu mizã pozitivã reprezintã situaþia în care suma totalã de
bani ce a fost riscatã de cãtre toþi
participanþii la joc este mai micã
decât cea care a fost primitã de cãtre câºtigãtori. De pildã, suma mizelor este de 1000 lei, iar câºtigãtorii ridicã 1050 lei.
Din perspectiva unei case de pariuri, un eveniment sportiv este privit ca
un proces având mai multe rezultate
posibile cu probabilitãþi asociate.
Un exemplu foarte simplu: lovitura
de start pentru meciul de fotbal dintre
Chelsea ºi Manchester United.
În acest caz, existã douã rezultate
posibile ºi pentru cã deznodãmântul
evenimentului este dat de aruncarea
unei monede, probabilitãþile de apariþie sunt egale: 50% Chelsea - 50%
Manchester United.
Uitându-ne la orice casã de pariuri
care oferã clienþilor posibilitatea de a
miza pe acest tip de eveniment se va
observa ceva asemãnãtor cu:
Chelsea: cotã 1,90 – Manchester
United: cotã 1,90 (cotele pot diferi în
funcþie de casa de pariuri).
Din nou simplificând, presupunem cã suma totalã mizatã pe lovitura de start este de 1000 de lei, împãrþitã în mod egal: 500 de lei mizaþi pe
Chelsea ºi 500 de lei Manchester
United.
Meciul începe cu Chelsea având
lovitura de start. Prin urmare, rezultatele evenimentului vor fi distribuite astfel: cei ce au mizat pe Manchester United au pierdut întreaga sumã
pe care au riscat-o (500 lei), iar cei ce
au pariat pe Chelsea au câºtigat 450
lei (500 lei (miza)*1,9 (cota) – 500
lei (miza)).
Prin urmare, suma totalã mizatã
pe lovitura de start a meciului Chelsea – Manchester United a fost de
1000 lei, în timp ce suma totalã ce a
revenit câºtigãtorilor a fost de 950
lei. Diferenþa de 50 de lei a rãmas la
casa de pariuri, care, prin modul de
realizare a cotelor a transformat jocul într-unul cu mizã negativã pentru
pariori. (Pentru mai multe evenimente posibile ºi probabilitãþi asociate inegale calculele sunt mai
complexe, dar ideea rãmâne
aceeaºi).
Astfel, unul dintre primele lucruri
de care trebuie sã fie conºtient un parior este cã intrã într-un joc cu mizã
negativã pentru el ºi pozitivã pentru
casele de pariuri (aºa este proiectat
de cãtre case prin modul de realizare
a cotelor ºi prin administrarea
mizelor).
Dacã jocul ar fi cu mizã pozitivã
pentru jucãtori, industria pariurilor
sportive s-ar desfiinþa pentru cã, în
timp, clienþii ar lua treptat toþi banii
caselor de pariuri.
În aceste condiþii, întrebarea care
se pune este dacã jucãtorii sunt condamnaþi definitiv la eºec.
Rãspunsul este negativ pentru
cã, pariorii îºi pot construi strategii prin care pot aduce avantajul
de partea lor. Acest lucru este dificil de realizat pentru cã doar o
micã parte din masa celor care pariazã dispune de cunoºtinþele ºi
priceperea necesarã.
Prin urmare, avantajul în pariurile
sportive este de partea celui care ºtie
sã ºi-l facã.
ANDREI IACOMI

Cinci dintre cele mai mari societãþi
globale de certificare - licenþiate sã
activeze în România
(Interviu cu Odeta Nestor, preºedintele ONJN)
l “Consider cã o modificare a Codului Fiscal în sensul impozitãrii jucãtorilor din online prin reþinerea la sursã ar fi mai bunã”
l “Operatorii au înþeles cã fãrã reglementãri stricte nu pot avea un business corect, predictibil, iar jucãtorii au înþeles cã reguli
mai stricte înseamnã, de fapt, un joc lipsit de suspiciuni”
Cinci dintre cele mai importante societãþi de certificare la nivel global au obþinut licenþã de funcþionare pe piaþa
noastrã, dupã cum ne-a spus doamna
Odeta Nestor, preºedintele Oficiului
Naþional pentru Jocuri de Noroc
(ONJN). Printre altele, domnia sa ne-a
precizat, într-un interviu, cã aceste firme au intrat în þara noastrã ca urmare a
trendului ºi cerinþelor Comisiei Europene de liberalizare a pieþei, dar ºi a cerinþelor pieþei proprii.

Reporter: Cum a evoluat piaþa de
gambling, mai ales dupã ce au fost
introduse noile norme de reglementare pentru jocurile online?
Odeta Nestor: Normele pentru
organizatorii jocurilor de noroc la
distanþã au existat încã din decembrie 2010, iar dupã înfiinþarea Oficiului Naþional pentru Jocuri de Noroc legislaþia a suferit mai multe modificãri, actualizãri, în funcþie de necesitãþile domeniului, constatate pe
parcurs. Toþi operatorii care au avut
drept de operare au aplicat ºi au obþinut licenþã pentru zece ani, conform
noilor reglementãri.
2016 a fost, pentru ONJN, anul în
care au fost create premisele unei industrii stabile ºi puternice, prefiguratã încã din 2015. Suntem la nivel
european cu reglementãrile legale,
astfel cã ne propunem sã ajungem la
acest nivel ºi în privinþa activitãþilor
din domeniu, pentru cã ºi operatorii
ºi noi mai avem de lucru la capitolul
percepþie, imagine a acestei
industrii.
Pânã la acest moment, avem 14
organizatori de jocuri de noroc la
distanþã. Estimãrile iniþiale au fost de
circa 20 de operatori ºi ne aºteptãm
ca în perioada urmãtoare sã atingem
acest volum.
Pe lângã organizatorii de jocuri
online, sunt, acum, ºi 243 de operatori care desfãºoarã activitãþi conexe, dar lista este tot timpul actualizatã în funcþie de solicitãrile noi ºi de
deciziile pe care le dã Comitetul de
Supraveghere cu privire la acordarea
licenþelor clasa a II-a.
Reporter: Pânã în ultimele zile
ale lunii februarie, operatorii de jocuri de noroc tradiþionale aveau obligaþia sã se conecteze la serverul central, administrat de ONJN. Câþi au
fãcut acest lucru?
Odeta Nestor: Toþi organizatorii
de jocuri de noroc landbase care au
solicitat autorizaþii de exploatare
pentru aparate s-au conectat la un
server central propriu, care este, conectat, la rândul sãu, la terminalul
ONJN. Practic, conectarea la acest
server este o condiþie obligatorie la
obþinerea autorizaþiei.
Art. 156, alin. (3) din HG
111/2016 spune: “Organizatorii de
jocuri de noroc de tip slot-machine
vor asigura interconectarea tuturor
mijloacelor de joc prin protocolul de
comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul organizatorului
ºi conectarea acestuia la terminalul
situat la ONJN sau în locaþia indicatã
de acesta, în conformitate cu ordinul
preºedintelui ONJN. Interconectarea se va face în termen de maximum
12 luni de la data intrãrii în vigoare a
prezentelor norme metodologice”.
Reporter: Câte aparate tip slot
machine sunt autorizate sã activeze
pe piaþã?
Odeta Nestor: La nivelul anului
2016, au existat 65.355 de aparate
slot machine cu autorizaþie de exploatare clasa A, iar pentru clasa B
au fost emise autorizaþii pentru
1.859 posturi de joc. Aceste cifre
sunt în schimbare; pe mãsurã ce operatorii fac solicitãri pentru autorizaþii
ºi depun documentaþia completã,
obþin aceste autorizaþii sau sunt operatori care pot renunþa la un numãr
anume de aparate ºi notificã Oficiul.
Astfel, numãrul sloturilor este în
permanenþã actualizat.
Reporter: Câte companii de certificare au obþinut licenþã sã activeze
în România? De ce a fost nevoie de
intrarea acestora pe piaþa noastrã?
Odeta Nestor: Sunt cinci societãþi
care desfãºoarã activitãþi de certificator pe teritoriul României, care au
obþinut licenþã clasa a II-a în acest

sens: NMI Metrology&Gaming, Limited eGaming Compliance Services Limited ºi Gaming Associates
Europe din Regatul Unit al Marii
Britanii, GLI LLC din Olanda ºi
BMM Spain Testlabs din Spania.
Sunt printre cele mai cunoscute firme de profil din Europa ºi din lume,
laboratoare profesioniste care au venit la noi în þarã ca urmare a trendului
ºi cerinþelor Comisiei Europene de
liberalizare a pieþei, dar ºi a cerinþelor pieþei proprii. Mai exact, numãrul angajaþilor de la Biroul Român
de Metrologie Legalã a rãmas acelaºi, dar domeniul a evoluat, piaþa a
crescut, astfel cã era o necesitate sã
existe mai mulþi certificatori. În plus,
certificatorii fac acele verificãri de
ordin tehnic ale aparatelor de joc,
astfel cã este important ca în acst
segment, al controlului sloturilor, sã
avem societãþi de prestigiu care lucreazã în România.
Reporter: Care este investiþia pe
care trebuie sã o facã aceste companii ºi ce demersuri sunt necesare?
Odeta Nestor: Investiþiile unei
firme sunt la latitudinea reprezentanþilor companiei respective, legea
nu impune niciun fel de investiþii societãþilor. În funcþie de domeniu (tradiþional/online/conexe), organizatorii sunt obligaþi sã depunã un fond de
garanþie ºi sã deþinã un capital social,
atunci când depun documentaþia
pentru obþinerea licenþei, dar fondul
pentru garanþie ºi capital social nu
reprezintã investiþii. În privinþa certificatorilor, garanþia depusã se ridicã la aproximativ 250.000 de euro,
care, de asemenea, nu reprezintã o
investiþie. Cu siguranþã, însã, cã la
astfel de laboratoare investiþiile sunt
de ordinul milioanelor de euro, pentru cã echipamentele tehnice, logistica unor asemenea mari societãþi cu
laboratoare implicã ºi costuri pe
mãsurã.
Reporter: Care este, acum, modul de impozitare a organizatorilor
de jocuri ºi ce reglementãri consideraþi cã ar mai fi necesare în acest segment?
Odeta Nestor: Firmele licenþiate în domeniu, care sunt din România, plãtesc taxele ºi impozitele
conform Codului Fiscal, la ONJN
achitând doar taxele specifice activitãþii de jocuri de noroc. Persoanele juridice din spaþiul european
plãtesc taxele ºi impozitele în þara
de origine, conform legislaþiei lor
(taxe pe profit, taxe pentru salarii
etc), iar în România au obligaþia sã
achite taxele specifice activitãþii de
jocuri de noroc.
Consider cã o modificare a Codului Fiscal în sensul impozitãrii jucãtorilor din online prin reþinerea la
sursã ar fi mai bunã.
De altfel, Oficiul a fãcut astfel de
propuneri de modificare a legislaþiei,
pentru cã am observat, din funcþionalitatea ultimilor ani, cã toatã lumea
ar avea mai mult de câºtigat
printr-un astfel de sistem de impozitare: jucãtorul ar fi impozitat corect,
iar statul ar colecta mai mult la buget. În acest moment, pe lângã faptul
cã existã jucãtori care poate cã nu îºi

declarã singuri toate veniturile obþinute din jocuri de noroc, acest proces
este ºi unul birocratic ºi greoi.
Reporter: Care sunt rezultatele
controalelor efectuate de ANAF
anul trecut, în contextul în care, la
vremea respectivã, a fost un adevãrat
scandal pe marginea acestora?
Odeta Nestor: Cu privire la verificãrile ANAF, trebuie sã solicitaþi date ºi informaþii la Ministerul
Finanþelor Publice. ONJN primeºte de la aceastã instituþie, lunar,
lista operatorilor care înregistreazã
datorii. Conform art. 17 din
OUG/2009, Comitetul de supraveghere al ONJN poate dispune, în
funcþie de consecinþele produse,
mãsura revocãrii licenþei de organizare a jocurilor de noroc în situaþia în care nu au fost îndeplinite
obligaþiile de platã faþã de bugetul
general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale
în vigoare, întârzierea fiind mai
mare de 30 de zile de la data la care
obligaþiile respective sunt scadente
în condiþiile legii.
Statistic, în ultimii ani au fost
mai multe societãþi de pariuri care
au intrat în insolvenþã, dar cele
mai multe ºi-au continuat activitatea, nu au întrerupt-o, încercând sã
se organizeze astfel încât sã îºi
achite, obligatoriu, taxele ºi datoriile, dar sã nu renunþe la toatã activitatea.
Ne aflãm, în acest moment, dupã
aplicarea unor noi reglementãri, aºa

încât lucrurile au început sã se aºeze
pe fãgaºul normal. Operatorii au
înþeles cã fãrã reglementãri stricte nu
pot avea un business corect, predictibil, iar jucãtorii au înþeles cã reguli
mai stricte înseamnã, de fapt, un joc
lipsit de suspiciuni. În doar 3-4 ani
de la înfiinþarea acestei instituþii, putem spune cã suntem mulþumiþi. Este
loc ºi de mai bine, dar rezultatele obþinute sunt satisfãcãtoare. Numeroasele verificãri demarate de ONJN,
mãsurile dispuse de inspectorii de la
control, au fãcut ca piaþa de gambling sã ajungã la un nivel european,
stabil, astfel cã acum putem vorbi de
un domeniu controlat.
Reporter: Spuneþi cã este loc ºi
de mai bine. Mai exact, ce ar mai
trebui fãcut în domeniul gamblingului?
Odeta Nestor: Dupã ce am
pus la punct legislaþia cu privire
la obþinerea licenþelor, ar fi nevoie de alte norme care sã stimuleze aceastã industrie ºi sã îi
schimbe percepþia publicã, o
strategie de schimbare a imaginii
acestui domeniu, atât din partea
noastrã, cât ºi a organizatorilor
de jocuri de noroc. Dacã legile
sunt bune, funcþionale, operatorii sunt corecþi ºi oferã servicii
de calitate, atunci ºi jucãtorii vor
avea un comportament responsabil ºi ponderat.
Piaþa de gambling din þara noastrã
este una dintre cele mai bine reglementate pieþe din Europa, fapt recu-

noscut la întâlnirile de la Comisia
Europeanã ºi de la celelalte evenimente la care ONJN a participat. Legislaþia a fost construitã pe criterii
internaþionale, dar a fost adaptatã, ca
în fiecare stat, la specificul pieþei de
aici.
Prin modificãrile legislative recente, cum este prelungirea perioadei de licenþiere de la 5 la 10 ani,
satul român a oferit agenþilor economici posibilitatea sã îºi dezvolte
un business predictibil, sã îºi propunã ºi sã îºi facã afacerile pe o perioadã previzibilã. ªi din alte puncte de vedere, care þin de reglementãrile în vigoare, consider cã piaþa
româneascã este o piaþã atractivã
de jocuri de noroc.
Reporter: La ce nivel se ridicã
piaþa neagrã din acest segment?
Odeta Nestor: Nu deþinem date
despre piaþa neagrã, dar, din verificãrile ºi datele obþinute de inspectorii de la control, pe teren, ºi ca urmare a acþiunilor lor, din an în an se diminueazã aceastã parte de activitãþi
ilegale.
Direcþia Generalã de Supraveghere ºi Control constituie o verigã importantã din cadrul Oficiului, acþionând, aºa cum reiese din însãºi titulatura sa, atât în zona supravegherii activitãþii operatorilor economici
implicaþi în activitatea de jocuri de
noroc, cât ºi în zona controlului privind modul în care aceºtia respectã
reglementãrile specifice din
domeniu.
De exemplu, inspectorii cu atribuþii de control au efectuat, în cursul anului 2016, un numãr total de
8.921 controale, din care 7.753 la
operatori licenþiati ºi autorizaþi în
domeniul jocurilor de noroc ºi al activitãþilor conexe acestuia. În urma
acestor verificãri, au fost constatate
1.289 de contravenþii, fiind aplicate
sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de 8.105.000 lei, cuantumul sumelor încasate din aplicarea
amenzilor ºi a mãsurilor complementare fiind de 1.336.178, 40 lei.
În ocazia acþiunilor de supraveghere ºi control au fost dispuse mãsuri
cu privire la confiscarea sumei totale de 476.470 lei ºi a unui numãr total de 200 de mijloace de joc. În momentul în care au fost constatate infracþiuni care þin de Codul Penal,
cum este evaziunea fiscalã, inspectorii au sesizat poliþia ºi parchetele
competente.
Reporter: Mulþumesc! n

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

Respectarea de cãtre fiecare operator de jocuri de noroc a principiilor enunþate mai jos reprezintã angajamentul
voluntar al companiilor de profil în probarea unei reale responsabilitãþi sociale.
Oficiul Naþional pentru Jocuri de Noroc susþine ºi promoveazã aceste principii, elaborate de echipa “Joc Responsabil”, cel mai important program din România de prevenþie ºi tratare a manifestãrilor adictive în practicarea
de jocuri de noroc.
* Promoveazã-þi afacerea ca mijloc de distracþie, nu ca pe o modalitate de a câºtiga bani.
* Alocã resursã umanã care sã aibã drept principalã sarcinã derularea de acþiuni de responsabillitate socialã ºi
protecþie a clientului. Asigurã ºi un buget pentru asta!
* Instruieºte-þi permanent angajaþii referitor la cele mai recente practici în legãturã cu Jocul Responsabil.
* Oferã cu limite bãuturi sau servicii care ar putea încuraja jocul excesiv.
* Informeazã-þi permanent ºi cu onestitate clienþi i despre pericolele problemelor de joc ºi cum se trateazã
acestea.
* Asigurã-te cã identifici la timp jucãtorii cu probleme.
* Acþioneazã imediat când ai identificat un jucãtor cu probleme.
* Coopereazã cu familia în cazul jucãtorilor cu probleme.
* Asigurã-te cã în sala de joc accesul minorilor este strict interzis!
* Cautã permanent parteneriatul cu autoritãþile ºi participarea benevolã la acþiunile care vizeazã responsabilitatea socialã. (ONJN)
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CAZINOU

“Cea mai mare evaziune din
gambling - în cârciumile de la þarã”
(Interviu cu Sorin Constantinescu, preºedintele AOCR)
l “În jur de 20.000 de «pãcãnele» sunt amplasate în barurile din provincie, iar ele trebuie eliminate urgent” l “Nu cred cã mai existã piaþã neagrã, în
sensul aparatelor fãrã licenþã” l “Au crescut încasãrile la buget cu sute de milioane de euro de când a fost înfiinþat ONJN” l“Este clar cã online-ul
câºtigã teren” l “Piaþa jocurilor de noroc s-a menþinut la circa 1 miliard de euro”
Dacã majoritatea aparatelor de tip
slot machine au fost licenþiate, iar
sectorul online s-a reglementat, a
rãmas de eradicat evaziunea fiscalã
care se face în barurile din cartierele
oraºelor ºi din provincie, ne-a spus
Sorin Constantinescu, preºedintele
Asociaþiei Organizatorilor de Cazinouri din România (AOCR).
Domnia sa susþine, într-un interviu,
cã circa 20.000 de “pãcãnele” funcþioneazã în aceste localuri ºi cã ele
ar trebui eliminate urgent din piaþã,
în alte þãri dezvoltate din Europa nemaiîntâlnindu-se acest fenomen.

Reporter: Anul trecut ne-aþi spus
cât de slabã este activitatea din domeniul cazinourilor ºi ce puþine
astfel de localuri ne-au mai rãmas.
S-a schimbat în vreun fel situaþia în
ultimele 12 luni?
Sorin Constantinescu: Cazinourile merg în continuare foarte, foarte
prost, mai ales de când a fost interzis
fumatul inclusiv în sãlile de joc. Din
aceastã cauzã, au scãzut vânzãrile cu
peste 30%.
Nu a mai fost aprobat nici proiectul legislativ care prevedea excluderea unor locaþii de la aceastã interdicþie. În þãrile europene, unde este
interzis fumatul, în cadrul cazinourilor este prevãzut un perete de sticlã,
fiind amenajat un spaþiu special,
închis ermetic, doar pentru fumãtori.
În România nu se poate!
Am tot fãcut tot felul de propuneri, dar nu s-a concretizat nimic. Spre
deosebire de restaurante sau alte locaþii, la cazinouri 80% dintre clienþi
fumeazã. În plus, când jucãtorul
iese sã fumeze dintr-un cazinou
unde nu existã geamuri ºi nu existã
ceas, conºtientizeazã cã s-a fãcut
noapte ºi pleacã acasã - este o chestie psihologicã - ºi aºa pierdem
clienþi.
Reporter: În aceste condiþii, bãnuiesc cã de investiþii noi nici nu poate fi vorba…
Sorin Constantinescu: Nu a mai
investit nimeni în acest segment. Au
rãmas ºase cazinouri în Bucureºti,
doar acþionariatul s-a mai schimbat.
Funcþioneazã acum Grand Casino de
la Marriott, Platinum Casino - Radisson, Casino Palace - Casa Vernescu, Queen Casino de la Sheraton,
Casino Bucharest - din incinta Intercontinental ºi La Grande Vie Casino
de la Novotel.
Reporter: La Intercontinental
urma sã se investeascã în reamenajarea cazinoului…
Sorin Constantinescu: Deocamdatã nu s-a fãcut nicio investiþie, nu
s-a reamenajat nimic.
Reporter: Nici la Casa Vernescu?
Sorin Constantinescu: Nu, nici
acolo. Au vândut evreii care l-au
avut unor ruºi, dar deocamdatã nu
s-a investit nimic.
Reporter: ªi în þarã nu mai avem
niciun cazinou?
Sorin Constantinescu: În þarã, a
fost deschis unul la Braºov, al unui

italian - foarte frumos ºi deosebit realizat -, dar au venit inspectorii
ANAF ºi au calculat un impozit de
16% la intrãri, nu la profit, ceea ce
este o prostie, ºi l-au închis. Au rãmas 150 de oameni fãrã serviciu. Totodatã, investitorul plãtea la stat câte
200.000-300.000 de euro pe lunã,
deci statul pierde 3 milioane de euro
pe an numai dupã închiderea cazinoului din Braºov.
Reporter: Care este acum profilul jucãtorului?
Sorin Constantinescu: Cazinourile au nevoie de jucãtori mari,
cei mici vin doar sã creeze atmosferã, iar românii de calibru care
jucau au dispãrut. Un cazinou cum
este acesta (n.r. Grand Casino
Marriott) presupune cheltuieli lunare de 500.000-600.000 de euro.
Adicã trebuie sã produci 20.000
de euro pe zi doar ca sã acoperi
cheltuielile. Aceºti bani nu îi faci
cu un client care joacã douã milioane de lei sau 50-100 de euro.
Dupã ce au dispãrut clienþii mari
din þara noastrã, cazinourile s-au
reorientat ºi aduc clienþii de afarã.
Problema pe care o avem este nebunia completã legatã de vize dacã nu aducem clienþi din þãrile
extra-UE cu care nu avem convenþii. Dacã dorim sã aducem clienþi
din Dubai sau Turcia, de exemplu,
este o nebunie totalã cu vizele.
Noi, în loc sã încurajãm clienþii cu
bani, din þãrile arabe, sã vinã sã joace aici ºi sã lase bani în România,
ca sã plãtim taxe ºi impozite, nu le
dãm vize. Când merg la ambasadã
ºi vãd cei de acolo cã sunt invitaþi
de cazinou, atunci zic cã nu sunt
serioºi. Iar respectivii oameni pot
veni sã joace 400.000-500.000 de
euro într-o noapte - sume colosale.
Deci îndepãrtãm singuri banii din
þarã, în mentalitatea noastrã comunistã. Cei care mai vin din þãrile arabe sunt cei cu business, nu
vin special sã joace. În rest, la cazinourile deþinute de evrei, mai
vin din Israel.
Reporter: Care este valoarea pieþei cazinourilor?
Sorin Constantinescu: Este nesemnificativã, piaþa a murit aproape
în totalitate. Din cele ºase cazinouri
din Bucureºti, trei abia dacã-ºi scot
cheltuielile, de profit nu se poate
vorbi.

Reporter: Acum, dupã ce s-a reglementat segmentul jocurilor online, toþi spun cã avem cea mai bunã
legislaþie. Dumneavoastrã ce pãrere
aveþi?
Sorin Constantinescu: Aºa este,
avem cea mai bunã legislaþie pe partea de online. Mai avem câteva probleme pe partea de land based. Probleme foarte mari sunt pe partea de
control a aparatelor de cãtre ONJN.
Avem acel nou sistem prin care operatorii de soft sunt obligaþi sã se conecteze la ONJN, dar rezultatele se
trimit doar seara, ceea ce înseamnã
cã de dimineaþã ºi pânã seara poþi sã
introduci ce vrei în aparat. În Slovenia sau Italia, de exemplu, existã un
sistem de control non-stop, 24 din
24. Aparatele sunt legate la sistem
tot timpul. Orice face un organizator
- dacã deschide aparatul din buton se vede la oficiul de jocuri. La noi,
rezultatele se raporteazã o datã pe zi
la ONJN. Cine este de bunã credinþã,
raporteazã acþiunile care au avut loc
toatã ziua, însã doar în ultima parte a
zilei, cine nu, raporteazã ce vrea. Cu
alte cuvinte, ONJN nu are control total asupra aparatelor. În aceste condiþii, pãrerea mea este cã degeaba a
fost implementat acest sistem. Singura soluþie pe care o vãd eu pentru
eradicarea corupþiei este o conectare
nonstop la serverul ONJN. În Italia,
când s-a întâmplat acest lucru, au
crescut încasãrile la buget de ºase
ori.
De aceea, urgent ar trebui regle- plãteºte 16% pe GGR (Gross Gamentatã partea cu conectarea ming Revenue), adicã ce intrã minus
non-stop a “pãcãnelelor” la ONJN - ce iese, fiind avuþi în vedere doar jucu siguranþã cã ar creºte încasãrile de cãtorii români.
douã-trei ori la buget.
Reporter: Dar jucãtorii din caziConsider, de asemenea, cã ar tre- nouri cum sunt taxaþi?
bui eliminate aparatele amplasate în
Sorin Constantinescu: În cazul
baruri. Nu mai existã aparate în ba- lor, se reþine la sursã, pe fiecare retraruri în þãrile civilizate, pentru cã sunt gere. Impozitarea jucãtorilor de jogeneratoare de dependenþã ºi de curi tradiþionale nu este pe câºtig sau
evaziune fiscalã.
pe venit, ci pe retragere. Nu conteazã
O altã problemã foarte mare este cât au bãgat, se impoziteazã pe ce
cea care priveºte
scot din casã. Sireþinerea la sursã.
gur cã existã riscul
Urgent ar trebui Sorin Constantinescu: ca un jucãtor sã
r e g l e m e n t a t “Din cele ºase
bage 10.000 de
aspectul cu reþieuro, sã joace doar
nerea la sursã pen- cazinouri din
2.000 (pe care,
tru absolut toate Bucureºti, trei abia
practic, i-a piertipurile de jocuri.
dut) ºi sã fie impodacã-ºi
scot
La majoritatea
zitat pe restul de
jocurilor se reþine cheltuielile, de profit
8.000 de euro.
la sursã, banii
Asta este legea, nu
nu
se
poate
vorbi”.
merg la fisc ºi topoþi sã controlezi
tul este în regulã.
fiecare jucãtor ca
Astfel cã, la cazinou este simplu, sã vezi câþi bani bagã, câþi pierde ºi
însã la partea de online firmele ra- câþi câºtigã.
porteazã cãtre fisc toate câºtigurile
Reporter: Cum apreciaþi intrarea
de la jucãtori, iar aceºtia trebuie sã-ºi pe piaþã a celor cinci companii de
completeze o fiºã ºi sã meargã la fisc certificare?
sã-ºi plãteascã impozitele. Unii
Sorin Constantinescu: Era oblimerg, alþii nu merg ºi nici nu existã gatorie intrarea acestor companii pe
un sistem informatic astfel încât fir- piaþã, dupã reglementarea sectorului
ma de online sã transmitã informaþii online, pentru cã Metrologia Româdespre cine ce are de plãtit.
nã era total depãºitã de evenimente ºi
Reporter: ªi firmele de jocuri on- de situaþie.
line cum sunt impozitate?
Firmele intrate la noi sunt de renuSorin Constantinescu: Firma me internaþional ºi sunt plãtite de or-

Sorin Constantinescu: “Când jucãtorul iese sã fumeze dintr-un cazinou
unde nu existã geamuri ºi nu existã ceas, conºtientizeazã cã s-a fãcut
noapte ºi pleacã acasã - este o chestie psihologicã - ºi aºa pierdem clienþi”.

ganizatorii de jocuri online. Un audit
costã câteva zeci de mii de euro ºi
trebuie certificat fiecare joc în parte.
Niciuna din aceste companii nu
s-a bãgat pe partea de verificãri tehnice pe partea de land based. Sunt
foarte multe probleme în acest segment. De exemplu, Metrologia, ca sã
monopolizeze din nou piaþa, nu acceptã sã facã verificãri tehnice la un
joc care deja are aprobare de tip de la
o firmã privatã. Este un abuz, iar
ONJN nu se poate implica, întrucât
Metrologia este firmã de stat. Acest
lucru afecteazã foarte mult activitatea de jocuri, fiind nevoie de certificat periodic, o datã pe an. Dacã organizatorul de joc are verificare de tip
fãcutã de o firmã privatã, atunci Metrologia nu face verificarea periodicã ºi compania respectivã pierde licenþa, nu poate autoriza jocul, stã o
lunã cu sala etc.
Reporter: Pe lângã organizatorii
de jocuri online, au fost date peste
200 de licenþe pentru firmele de servicii conexe. Despre ce servicii este
vorba?
Sorin Constantinescu: Procesare de plãþi, de exemplu. De asemenea, site-urile afiliate, care au nevoie

de licenþã la ONJN. Oficiul a dorit sã
controleze circuitul banilor, ceea ce
este foarte bine. De exemplu, în Las
Vegas, la cazinou, dacã vinzi gumã
de mestecat trebuie sã ai licenþã de la
Comisia de Jocuri din Nevada. De
asemenea, furnizorii de utilitãþi.
Acolo, orice ban trece prin circuitul
comisiei de jocuri.
Reporter: La cât se ridicã piaþa
neagrã de la noi, pe sectorul de gambling?
Sorin Constantinescu: Nu cred
cã mai existã piaþã neagrã, în sensul
aparatelor fãrã licenþã. Problema
mare este evaziunea fiscalã, realizatã mai ales în barurile care au “pãcãnele”
Reporter: ONJN a avut un rol
important în “curãþirea” acestei pieþe…
Sorin Constantinescu: A avut un
rol foarte, foarte important. Au crescut încasãrile la buget cu sute de milioane de euro de când a fost înfiinþat
Oficiul. În plus, a recuperat banii de
la firmele care funcþionau la negru în
perioada 2010-2015, a încasat zeci
de milioane de euro.
Reporter: Care este stadiul
înfiinþãrii acelei fundaþii ce ar trebui
sã se ocupe în principal cu responsabilizarea jucãtorilor?
Sorin Constantinescu: Fundaþia
este un subiect foarte sensibil, este cartoful fierbinte pe care noi îl aruncãm
cãtre ONJN ºi Oficiul îl aruncã la noi.
Reporter: Vã rog sã-mi daþi mai
multe detalii despre aceastã fundaþie!
Sorin Constantinescu: Pe legea
nouã, trebuia înfiinþatã o fundaþie
care sã aibã un buget de 800.000 de
euro anual - din banii operatorilor
colectaþi ca impozite ºi taxe speciale.
ONJN îi calculeazã ºi îi colecteazã.
Dar legea nu este foarte clarã - avocaþii noºtri ºi juriºtii ONJN interpreteazã în moduri diferite. Noi spunem
cã fundaþia trebuie sã treacã printr-o
hotãrâre de guvern, ONJN spune cã
trebuie sã o înfiinþãm noi. Dar dacã
înfiinþãm noi fundaþia, cum sã ne dea
nouã banii statul ca sã o gestionãm?
Oricum, este ºi puþinã ipocrizie la
mijloc când vorbim de promovarea
jocului responsabil de cãtre organizatori.
Este adevãrat cã se pune mare accent acum în toate þãrile europene pe
partea de joc responsabil, dar responsabilitatea populaþiei se poate
face prin eliminarea tuturor pãcãnelelor din cârciumile de la þarã, unde
se face cea mai mare evaziune
fiscalã.
Directiva europeanã spune cã fiecare þarã îºi organizeazã aºa cum
considerã ea de cuviinþã activitatea

jocurilor de noroc. Sunt þãri ca Marea Britanie, de exemplu, unde cazinourile sunt obligate sã punã afiºe,
sã dea pliante jucãtorilor cu ce
înseamnã dependenþa etc.
Reporter: Cum a fost expoziþia
de anul acesta de la Londra? Care
sunt trendurile în piaþã?
Sorin Constantinescu: Aevoluat
foarte mult tehnologia. Oamenii sunt
aceiaºi, aparatele clasice sunt la fel,
dar au fãcut imagine 4D la “pãcãnele”, deºi pe jucãtor nu ºtiu cât de mult
îi intereseazã acest aspect…. Am observat cã evolueazã foarte mult sectorul online în detrimentul land based-ului, în ceea ce priveºte lãrgirea
cotei de piaþã, ca sã zic aºa. Toate
standurile unde erau produse de online, platforme, soft-uri etc. erau foarte aglomerate. Este clar cã online-ul
câºtigã teren. Sunt foarte mulþi oameni care nu vor sã fie vãzuþi în cazinou ºi joscã acasã sau pe mobil aceleaºi “pãcãnele” care sunt ºi aici în
cazinou.
Reporter: Aþi întâlnit investitori
interesaþi sã intre pe piaþa noastrã?
Sorin Constantinescu: Sunt taxele foarte mari pe partea de cazinou,
iar pe “pãcãnele” nu mai vine nimeni
pentru cã este saturatã piaþa. Sunt peste tot aparate - sunt circa 20.000 de
aparte plasate în cârciumile din provincie, asupra cãrora nu existã niciun fel de control.
Reporter: Care au fost efectele
controalelor ANAF de anul trecut, în
zona de pariuri?
Sorin Constantinescu: Majoritatea firmelor controlate s-au
închis, pentru cã ANAF a calculat
niºte sume de platã care nu erau reale. Au fost calculate din urmã impozite pe venitul încasat, fãrã sã fie
scãzute câºtigurile jucãtorilor. A
calculat sume de milioane de euro
pe care oamenii nu le-au încasat ºi
au bãgat firmele în insolvenþã. Oamenii ºi-au deschis alte societãþi,
dar cât timp au fost firmele închise
statul a pierdut zeci de milioane de
euro.
Mulþi au deschis procese în instanþã, dar nu au cum sã câºtige, pentru cã legea nu este clarã.
În America, de exemplu, legea are
100 de pagini ºi 800 de definiþii - ce
înseamnã venit, ce înseamnã profit,
ce înseamnã câºtig, ce înseamnã intrãri minus ieºiri etc. La noi totul este
interpretabil.
Reporter: La cât se ridicã piaþa
jocurilor de noroc de la noi?
Sorin Constantinescu: Cifra de
afaceri este de circa 1 miliard de
euro. Piaþa s-a menþinut aproximativ
la acelaºi nivel ca anul trecut.
Reporter: Mulþumesc!n
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ANAF:

Circa 1,26
miliarde lei taxele colectate
în 2016 din
jocurile de noroc
l Colectãrile din
gambling au scãzut
anul trecut, faþã de
2015
Suma colectatã la bugetul de stat
din taxele încasate din domeniul jocurilor de noroc s-a ridicat la aproape 1,26 miliarde lei, în 2016, în scãdere faþã de cea din 2015, care a
depãºit cu puþin 1,32 miliarde lei,
potrivit informaþiilor transmise de
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF).
Anul trecut, au fost efectuate verificãri de cãtre organele de inspecþie
fiscalã din cadrul ANAF la contribuabili care au ca obiect principal de
activitate “jocuri de noroc ºi pariuri”.
Reprezentanþii ANAF ne-au spus cã
acestea au fost iniþiate în urma rezultatelor obþinute dupã analizele de
risc efectuate ºi a sesizãrilor transmise de cãtre Oficiul Naþional pentru
Jocuri de Noroc (ONJN), atât structurii centrale, cât ºi structurilor teritoriale din cadrul Agenþiei.
Conform informaþiilor ANAF, au
fost efectuate 107 controale fiscale,
în urma cãrora au fost stabilite sume
suplimentare în valoare totalã de peste 355,78 milioane lei, fiind formulate sesizãri penale pentru un prejudiciu în valoare totalã de circa 77,31
milioane lei. Totodatã, au fost aplicate 27 de amenzi contravenþionale,
în sumã totalã de 167.900 lei.
Din totalul controalelor menþionate mai sus, organele de inspecþie
fiscalã din cadrul Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã au finalizat
18 controale fiscale la contribuabilii care desfãºoarã activitãþi de jocuri de noroc tip pariuri în cotã fixã,
deficienþele principale constatate
fiind cele legate de aplicarea eronatã a prevederilor art. 18. alin. 1 din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede: “Contribuabilii
care desfãºoarã activitãþi de natura
barurilor de noapte, cluburilor de
noapte, discotecilor, cazinourilor
sau pariurilor sportive, inclusiv
persoanele juridice care realizeazã
aceste venituri în baza unui contract
de asociere, ºi în cazul cãrora impozitul pe profit datorat pentru activitãþile prevãzute în acest articol este
mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaþi la plata unui
impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate” (aplicarea procentului de 5% s-a fãcut prin scãderea
din veniturile înregistrate a premiilor acordate), precum ºi a taxei de
autorizare prevãzutã de OUG nr.
77/2009 privind organizarea ºi exploatarea jocurilor de noroc.
În urma verificãrilor efectuate în
acest domeniu (jocuri de noroc tip
pariuri în cotã fixã), au fost stabilite
sume suplimentare în valoare de
aproximativ 349,93 milioane de lei,
fiind instituite mãsuri asigurãtorii în
valoare de 57,86 milioane lei.
Reprezentanþii ANAF ne-au mai
precizat: “Organizarea ºi exploatarea activitãþii de jocuri de noroc pe
teritoriul României constituie monopol de stat, a cãrui administrare se
face de cãtre Oficiul Naþional pentru
Jocuri de Noroc, ºi se desfãºoarã în
condiþiile reglementate prin prevederile Ordonanþei de urgentã a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea ºi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi a Nomelor metodologice date în aplicarea acesteia,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 111/2016.
Din punct de vedere al tratamentului fiscal aplicabil veniturilor obþinute de cãtre organizatorii jocurilor
de noroc, acesta este conform prevederilor Titlului II - Impozitul pe profit din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, respectiv
pentru veniturile obþinute din activitatea de jocuri de noroc organizatorii
datoreazã impozit pe profit. Cota de
impozitare este de 16% aplicatã asupra profitului impozabil”.
Potrivit surselor citate, ca excepþie
de la regula menþionatã anterior,
contribuabilii care desfãºoarã activitãþi de natura cazinourilor aplicã un
regim special de impozitare, respectiv aceºtia sunt obligaþi la plata unui
impozit în cotã de 5% din venituri
în cazul în care impozitul pe profit
datorat pentru activitãþile respective este mai mic decât 5% din venituri. n

ANUL TRECUT

Societãþile locale din grupul
NOVOMATIC au realizat
investiþii de circa
34 milioane de euro
(Interviu cu domnul Adrian Georgescu, CEO NOVOMATIC )
l“Verificãrile pe care noi deja le fãceam au devenit obligatorii prin lege”
aþi încheiat anul 2016, comparativ cu
cea din 2015?
Adrian Georgescu: Cifra de afaceri realizatã este în creºtere cu 7%
faþã de anul trecut. Interzicerea fumatului în locaþiile noastre a condus
la o creºtere a cifrei de afaceri mai
micã decât am anticipat.
Reporter: Care este profilul jucãtorului dumneavoastrã, comparativ
cu cel european?
Adrian Georgescu: Comparativ
cu anii precedenþi, percepþia asupra
jocurilor de noroc este una mai puþin
negativã. Jucãtorii au început ºi la
noi sã asocieze slot-urile sau pariurile sportive cu ideea de „entertainment” ºi nu numai cu ideea de profit.
Continuãm sã depunem eforturi pentru a schimba percepþia românilor
asupra jocurilor de noroc, într-o viziune modernã prin care facilitãm
nevoia de a socializa ºi de a angaja
tehnologia, adrenalinã ºi emoþia oferite de divertisment în timpul lor
liber.
Reporter: Care au fost noutãþile
prezentate la Expoziþia de Gambling
de la Londra?
Adrian Georgescu: ICE Totally Gaming reprezintã cel mai
important eveniment din lumea jocurilor de noroc de la nivel european. În cei peste 20 de ani de când
particip la aceastã expoziþie am pu-

Reporter: Cum caracterizaþi mentul unei echipe dedicate, drept
piaþa jocurilor de noroc din þara dovadã renumele companiei nu numai aici, în România dar ºi la nivel
noastrã?
Adrian Georgescu: Piaþa jocurilor mondial.
Reporter: Cum se prezintã piaþa
de noroc din România este o piaþã cu
potenþial, de interes pentru marii ope- jocurilor de noroc la un an de la reglementarea ei?
ratori din þarã dar si din strãinãtate.
Adrian Georgescu: A fost o peÎn ansamblu, industria jocurilor
de noroc este un domeniu complex, rioadã în care atât organizatorii cât ºi
care, în unele cazuri, nu implicã autoritãþile au întreprins toate mãsupracticile de afaceri logice sau solu- rile necesare pentru a se conforma
þiile scrise în cãrþi de coaching de reglementarilor legale. Lucrurile
afaceri, pentru cã este dependentã de sunt mult mai clare ºi mai bine strucreglementarea legislativã specificã. turate, iar piaþa este mult mai bine reReporter: Ce lipsuri are acest glementatã ºi mai bine organizatã.
Reporter: Cum apreciaþi implesegment ºi ce soluþii existã, în opinia
dumneavoastrã, pentru rezolvarea mentarea noii legi în segmentul de
slot-machine?
lor?
Adrian Georgescu: ImplementaAdrian Georgescu: Singurele
lipsuri la momentul acesta sunt de rea noilor prevederi legale aduce
ordin legislativ sau mai bine spus de mai multã transparenþã în desfãºurarea activitãþii de
punere în practicã
jocuri de noroc de
a legii. Aºa cum
tip slot-machine.
am declarat ºi cu Grupul de Companii
alte ocazii, consi- NOVOMATIC, fondat în Prin interconectader oportun ºi util anul 1980, este prezent la rea tuturor mijloacelor de joc prin
un mai bun connivel mondial atât în
protocolul de cotrol al activitãþii
municare serial la
de concurenþã ne- statele membre ale
sistemul informaloialã ºi contrafa- Uniunii Europene,
tic unic la nivelul
cere în domeniul precum ºi în Asia ºi
organizatorului ºi
jocurilor de noAmerica Latinã, având
conectarea aceroc, aceasta având
stuia la terminalul
un impact negativ subsidiare în peste 50 de
situat la ONJN sau
în momentul de þãri ºi exportând
în locaþia indicatã
faþã atât asupra echipamente în peste 80
de acesta, ONJN
organizatorilor de
are acces în timp
jocuri de noroc, de þãri.
real la toate inforcât ºi asupra permaþiile necesare.
cepþiei faþã de aceastã industrie.
Reporter: În ce mod a fost afectaReporter: Ce perspective are
tã compania de introducerea noilor
aceastã piaþã, la noi?
Adrian Georgescu: Cu siguran- softuri în piaþã?
Adrian Georgescu: Singura sarþã, piaþa jocurilor de noroc va beneficia de o ºi mai bunã dezvoltare ºi cinã care a apãrut în plus pentru noi,
funcþionare, menþinând acelaºi trend odatã cu prevederile legislative, o reascendent al rezultatelor obþinute. prezintã transmiterea cãtre ONJN a
Ca urmare a boom-ului de tehnolo- proceselor verbale de incident, pengie în ultimul deceniu, diferenþa rea- tru situaþiile în care un mijloc de joc
lã o face complexitatea serviciilor ºi este defect ºi implicit offline în sisteproduselor oferite, atât pentru seg- mul de monitorizare. Verificarea inmentul B2B cât ºi B2C. În acest formaþiilor financiare raportate de
sens, NOVOMATIC a alocat întot- cãtre sistem, statusul mijocului de
deauna resursele necesare ºi angaja- joc, alertele colectate, statisticile

oferite, erau verificate de cãtre departamentul intern de monitorizare,
înfiinþat în anul 2009. Singura diferenþa este cã verificãrile pe care noi
deja le fãceam au devenit obligatorii
prin lege.
Reporter: Cum apreciaþi modul
de impozitare a companiilor de jocuri de noroc? Ce reglementãri credeþi
cã ar fi necesare pe acest segment?
Adrian Georgescu: Noile prevederi legale au clarificat în mare parte
modalitatea de impozitare a jucãtorului, precum ºi pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, limitele sub
care jucãtorul nu este impozitat. Prevederile legale nu au modificat modul de impozitare al companiilor de
jocuri de noroc, cu excepþia organizatorilor de jocuri de noroc de tip pariuri, care s-au aliniat începând cu
datã de 01.01.2017 prevederilor valabile pentru ceilalþi organizatori de
jocuri de noroc.
Reporter: Compania pe care o reprezentaþi s-a conectat la serverul
central? Ce influenþe credeþi cã va
avea acest aspect în activitatea companiei?
Adrian Georgescu: Compania
noastrã utilizeazã sisteme de monitorizare începând din anul 2006,
când a fost instalat ºi testat prima
versiune a sistemului Novoware,
produs de cãtre compania ATSI S.A.
din cadrul grupului NOVOMATIC.
Chiar dacã nu era o obligaþie legislativã pentru a conecta mijloacele de
joc, compania noastrã a mers în aceastã direcþie, deoarece un sistem de
monitorizare profesional ºi certificat, oferã atât monitorizarea mijloacelor de joc ºi centralizarea automatã
a informaþiilor financiare, cât ºi posibilitatea de a organiza sisteme de
jackpot, metode de creditare ºi plata
ce nu folosesc numerar - cashless (tichete cu coduri de bare, carduri de
identificare, sisteme biometrice,
etc), sisteme de fidelizare, o gamã
variatã de rapoarte ºi statistici ce oferã o vedere de ansamblu foarte exactã asupra operaþiunii.
Reporter: Câte aparate de joc

„În acest sens, NOVOMATIC a alocat întotdeauna
resursele necesare ºi angajamentul unei echipe
dedicate, drept dovadã renumele companiei nu numai
aici, în România dar ºi la nivel mondial”.
aveþi?
Adrian Georgescu: Grupul de
companii NOVOMATIC din România
a activat cu succes pe piaþã româneascã în ultimii 27 de ani, iar astãzi
opereazã aproximativ 2.500 de
posturi de joc la echipamente electronice ºi 340 terminale de pariuri, în
mai mult de 200 de sãli de jocuri de
noroc ºi agenþii de pariuri, din întreagã þarã. De asemenea, grupul închiriazã mai mult de 2.600 de echipamente de jocuri de noroc pentru terþi
ºi opereazã în parteneriat cu Compania Naþionalã Loteria Românã SA în
jur de 5.100 de terminale de videoloterie (VLT), în aproximativ 1400 de
locaþii.
Reporter: Ce investiþii intenþionaþi sã realizaþi în acest an ºi ce buget
aþi alocat în acest sens?
Adrian Georgescu: În 2017 intenþionãm sã creºtem numãrul de
echipamente de joc ºi am dedicat, în
Bugetul pe 2017, 11 milioane de
euro pentru acest scop. Astfel, estimãm creºterea numãrului de posturi
de joc exploatate la 3.000, iar a celor
închiriate tot la 3.000. De asemenea
intenþionãm sã creºtem numãrul de
terminale de pariuri la peste 500 ºi
numãrul de echipamente VLT exploatate la peste 6.000.
Reporter: Ce investiþii aþi realizat
anul trecut?
Adrian Georgescu: În 2016, societãþile locale din grup au realizat investiþii de circa 34 milioane de euro.
Reporter: Cu ce cifrã de afaceri

tut observa cât de mult cresc, de la
o ediþie la alta, nivelul de inovaþie,
standardele ºi exigenþele acestei
industrii.
Grupul NOVOMATIC a fost în
centrul atenþiei ºi a prezentat o gamã
completã de soluþii de jocuri de noroc de ultimã orã prin intermediul a
22 de filiale ºi centre de competenþã,
acoperind astfel toate nevoile pieþei
de gambling.
Reporter: Cum se implicã societatea în acþiunile de responsabilitate
socialã?
Adrian Georgescu: Responsabilitatea socialã este angajamentul continuu al unei companii, de a se comporta etic ºi de a contribui la dezvoltarea economicã, îmbunãtãþind calitatea vieþii forþei de muncã ºi a familiilor acestora, precum ºi a comunitãþii
locale ºi a societãþii în general.
Având în vedere faptul cã programul „Joc Responsabil” a fost iniþiat în
anul 2010 de cãtre NOVOMATIC,
urmând ca ulterior sã fie preluat de cãtre ROMSLOT ºi extins la nivelul
întregii industrii de profil, este evident
faptul cã aspectele de responsabilitate
socialã pentru prevenirea ºi tratarea
problemelor de joc ocupã un loc deosebit de important în activitatea noastrã.
Totodatã, grupul nostru de companii, deºi de cele mai multe ori nu
face public acest lucru, sprijinã diverse cauze sociale, sponsorizeazã
evenimente sportive sau culturale,
contribuind astfel ºi în cadrul social.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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BAUM GAMES vrea sã se lanseze pe piaþa jocurilor
online
(Interviu cu domnul Octavian Manu, Preºedintele BAUM GAMES)
l “Avem clienþi de pe mai multe continente, însã, în ultima perioadã, am preferat sã ne concentrãm pe America Latinã, unde avem ºi propria operare
pentru sloturi ºi pariuri land based dar intenþionãm ca ºi acolo sã operãm platforma de cazino online”
BAUM GAMES, una dintre cele
mai importante companii producãtoare de jocuri de noroc din România, s-a nãscut în 1993, în inima
Transilvaniei.
În prezent, BAUM numãrã peste
700 de angajaþi ºi 36 de sãli de jocuri proprii.
Experienþa acumulatã a dus, în
2008, la apariþia primului multigame Dracula’s Games, un succes
atât pe plan naþional cât ºi internaþional, care numãrã nouã versiuni.
BAUM este singura companie autohtonã producãtoare de hardware ºi de software pentru sloturi ºi
exportatoare într-o mulþime de þãri
din întreaga lume.
Domnul Octavian Manu, Preºedintele BAUM GAMES, a avut amabilitatea sã ne povesteascã, într-un
interviu, despre afacerea pe care o
conduce ºi despre piaþa pe care
activeazã.

Reporter: Cum caracterizaþi piaþa
jocurilor de noroc din þara noastrã?
Octavian Manu: Piaþa jocurilor de
noroc din România tinde spre un echilibru, datoritã ultimelor reglementãri,
dar acesta este un proces lung, la capãtul cãruia ne dorim un mediu de afaceri stabil, cu operatori mai responsabili.
Reporter: Ce lipsuri are acest segment ºi ce soluþii existã, în opinia
dumneavoastrã, pentru rezolvarea
lor?
Octavian Manu: Ar fi mai multe
aspecte, dar aleg sã detaliez unul de interes major în aceastã perioadã. Remarc
astfel cã este nevoie de cerinþe tehnice

foarte clare pe care aparatele slot machine, dar ºi sistemul electronic centralizator sã le îndeplineascã, pentru ca autoritãþile sã aibã un mai bun control, în vederea asigurãrii unei transparenþe totale.
Aºteptãm ca ONJN sã publice un set de
condiþii tehnice atât pentru slot machine,
cât ºi pentru sistemul centralizator. Suntem convinºi cã vor rezolva aceastã nevoie.
Reporter: Ce perspective are aceastã piaþã, la noi?
Octavian Manu: Mã aºtept ca noile reglementãri ºi reaºezarea pieþei sã
ducã la considerarea acestui business
de cãtre societare ºi, implicit, de cãtre
organismele de legiferare drept unul
serios, care aduce venituri substanþiale
la buget ºi care este controlat cu eficienþã. Pe acest considerent ne implicãm activ în promovarea ºi implementarea programului Joc Responsabil,
derulat de asociaþiile Romslot ºi Romanian Bookmakers, al cãror membru
suntem, prin punerea la dispoziþia jucãtorilor a unor servicii de asistenþã
specializatã. De asemenea, informaþiile referitoare la acest program se regãsesc în fiecare salã de jocuri pe care o
operãm.
Reporter: Cum se prezintã piaþa
jocurilor de noroc la un an de la reglementarea ei?
Octavian Manu: Lucrurile s-au
schimbat în bine, dar mai este loc de
modelare în sens pozitiv a pieþei. Zilele trecute, de pildã, a expirat termenul
de conectare a aparatelor la sistemul
electronic central printr-un protocol
serial. Acesta ar fi un demers important pentru o piaþã echilibratã ºi un mediu concurenþial sãnãtos ºi trebuie
îndeplinit cât mai repede.
Reporter: În ce mod a fost afectatã
compania de introducerea noilor softuri de monitorizare în piaþã?
Octavian Manu: Noi nu am fost

afectaþi aproape deloc, pentru cã foloseam deja de câþiva ani un sistem asemãnãtor, fãrã sã ne fi fost impus, din
dorinþa de a avea un cât mai eficient
control asupra propriului business.
Reporter: Ce rezultate a avut grupul BAUM anul trecut, atât ca producãtor, cât ºi ca operator de sloturi ºi pariuri sportive?
Octavian Manu: Anul 2016 s-a
încheiat cu succes din punctul de vedere al producãtorului ºi operatorului de
slot-machine Baum. Dacã privim din
perspectiva operatorului de pariuri tra-

diþionale, în agenþie, lucrurile stau,
însã, altfel. ANAF, dupã cum deja este
foarte cunoscut, a desfãºurat o campanie amplã de control asupra operatorilor de profil. Prin interpretarea total
eronatã a ceea ce înseamnã venit înaceastã
industrie, aceastã campanie s-a transformat însã într-una de desfiinþare a
sectorului de pariuri tradiþionale.
Reporter: Câte aparate de joc aveþi?
Dar sãli de jocuri?
Octavian Manu: În acest moment
compania opereazã în jur de 1300 de
sloturi în sãli de jocuri ºi agenþii de pa-

riuri din întreaga þarã. Într-o serie de
locaþii, am amplasat noile noastre sloturi cu risc limitat (AWP), de ale cãror
rezultate suntem foarte mulþumiþi.
Reporter: Intenþionaþi sã vã lansaþi
ºi în online?
Octavian Manu: Da, am ºi obþinut licenþa pentru aceastã activitate
urmând ca, la terminarea testelor, sã
lansãm cazinoul online www.baumbet.ro, unde jucãtorii ºi pariorii din
România vor putea accesa online
produsele noastre consacrate în
land based. Dracula's Treasure, Hot
Fruits, Ramses, Seven On Forties,
Luck of the Irish sunt doar câteva
dintre jocurile pe care clienþii noºtri
le vor recunoaºte imediat. În
platforma www.baumbet.ro se vor
regãsi ºi pariurile sportive BaumBet, cunoscute de ani buni în România. Pe aceastã platformã intenþionãm sã integrãm ºi jocurile de cazino de la Evolution.
Avem, de asemenea, integrate servicii ºi firme de renume mondial, cum
ar fi procesatorii de plãþi Skrill,
APCO, Neteller, furnizori de jocuri ca
NetEnt. În curând pornim integrarea
cu renumitul producãtor de jocuri Novomatic prin Green Tube. La aceastã
listã se vor adãuga ºi alte nume grele
din domeniu.
Reporter: Ce investiþii aþi realizat
anul trecut?
Octavian Manu: În 2016 ne-am
concentrat pe crearea ºi lansarea unui
nou multigame, Dracula IX, ºi pe dezvoltarea a douã noi cabinete Premium
cu ecrane curbate. Am reuºit, de asemenea, ºi diversificarea ofertei pe terminalele de pariuri ºi, poate cel mai
important, dezvoltarea a ceea ce vom
lansa în curând ºi vã povesteam mai
devreme, cazinoul online www.baumbet.ro
Reporter: Cum apreciaþi Expoziþia

de Gambling de la Londra din acest
an? Ce noutãþi aþi prezentat în cadrul
evenimentului?
Octavian Manu: Am avut ocazia
prezentãrii cãtre sute de vizitatori a
noului multigame Dracula's Games
IX, cât ºi a noilor cabinete Upright
Premium B6 ºi Slant Top Premium
B6, cu ecrane curbate. Am punctat, de
asemenea cã Dracula IX readuce, între
cele zece jocuri de pe noua variantã de
soft, cele mai iubite titluri de cãtre
clienþi dar ºi trei noutãþi absolute: Golden Dragon, Flamenco Dance ºi Yupii.
La Londra am prezentat ºi noile variante de sloturi cu risc limitat, noutatea absolutã fiind cele produse pentru
piaþa spaniolã.
Reporter: Cum caracterizaþi evoluþia companiei pe plan internaþional?
În ce þarã merge afacerea cel mai bine?
Octavian Manu: Avem clienþi de
pe mai multe continente însã, în ultima
perioadã, am preferat sã ne concentrãm pe America Latinã, unde avem ºi
propria operare pentru sloturi ºi pariuri
land based. Intenþionãm, de asemenea,
ca ºi acolo sã operãm platforma de cazino online.
În plus, jucãtorii din sãlile ºi cazinourile din acel areal au îmbrãþiºat foarte repede multigame-urile Dracula`s Games. n
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Industria de gambling în 2016
- cel mai dificil an dupã criza
din 2009
l Scãderea veniturilor din cauza interzicerii fumatului ºi creºterea taxelor cu 1000 euro/an au redus profitabilitatea operatorilor cu peste 50%
Oficiul Naþional pentru Jocurile de
Noroc (ONJN) a informat organizatorii de jocuri de noroc de tip
slot-machine cã au obligaþia sã
asigure interconectarea tuturor
mijloacelor de joc prin protocolul
de comunicare serial la sistemul
informatic unic la nivelul organizatorului ºi conectarea acestuia la
terminalul situat la ONJN sau în
locaþia indicatã de acesta, în termen de maximum 12 luni de la
data intrãrii în vigoare a HG
nr.111/2016, termen ce s-a considerat împlinit la data de
25.02.2017.
Sistemul informatic centralizator
va conþine, va raporta ºi va permite accesul la informaþii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum ºi evidenþa terminalelor interconectate în sistem
(numãrul acestora ºi adresa la
care sunt exploatate fiecare).
Domnul Marius Stoi, director general DGL PRO, a avut amabilitatea sã
ne povesteascã într-un interviu despre acest subiect.

Reporter: Cum a fost anul 2016
pentru industrie ºi pentru DGL?
Marius Stoi: Pentru industrie, 2016
a fost cel mai dificil an dupã criza din
2009. Scãderea veniturilor din cauza
interzicerii fumatului ºi creºterea taxelor cu 1000 euro/an au redus profitabilitatea operatorilor cu peste 50%.
În 2016, majoritatea clienþilor DGL
au fost operatori români care au profitat
de oportunitatea plãcii DGLpentru aparatele cu risc limitat, deoarece taxa a
fost de 1500 euro în comparaþie cu aparatele cu risc nelimitat (slot) unde taxa
din 2016 a fost de 3.000 euro. Este firesc pentru o piaþã cu veniturile în scãdere ºi taxele în creºtere ca operatorii sã
lupte pentru supravieþuirea ºi menþinerea cotei de piaþã.
Reporter: Care sunt cele mai
vândute produse DGL ºi de ce?

Marius Stoi: DGL a început din
2013 activitatea de cercetare ºi
dezvoltare de jocuri pentru noua
placã. Dupã 3 ani de muncã am
reuºit sã obþinem o placã despre
care putem spune astãzi cã este cea
mai bunã alternativã ca raport
preþ/calitate pentru piaþa româneascã. Noua placã este disponibilã în
douã versiuni, atât pentru aparatele de joc cu risc limitat, cât ºi nelimitat. Ambele versiuni sunt disponibile cu cel mai nou protocol standardizat de comunicare internaþional denumit SAS.
Referitor la cel mai vândut produs, putem spune cã este placa pentru aparate cu risc limitat, deoarece
are un preþ foarte bun, de 650 euro.
Practic, cu o minimã investiþie operatorii pot converti un aparat cu risc

nelimitat (slot), cu o taxã anualã de
3.000 euro, într-un aparat cu risc limitat ºi taxa anualã de 1.500 euro.
Este, clar, un avantaj de 850 euro din
primul an.
Reporter: Aþi menþionat protocolul standardizat de comunicare SAS.
Ce reprezintã?
Marius Stoi: Conform ultimelor
modificãri legislative din þara noastrã,
începând cu 2016 toate aparatele de
joc cu risc limitat sau nelimitat trebuie
sã fie conectate la un sistem online de
monitorizare ºi înregistrare a datelor.
Aceastã iniþiativã a aparþinut ONJN
(Oficiul Naþional pentru Jocuri de
Noroc) ºi, astãzi, operatorii raporteazã la ONJN, în timp real, încasãrile ºi
plãþile, prin intermediul acestui protocol standardizat de comunicare.
Reporter: Casele de marcat online

au fost amânate dar ONJN a reuºit
deja conectarea online pentru întreaga
industrie de sloturi?
Marius Stoi: Este corect, industria de sloturi este, astãzi, una dintre
cele mai transparente industrii, iar
DGL produce ºi dezvoltã, în România,
pentru a contribui la aceastã modernizare. Mai mult decât atât, ONJN a
reuºit, în 2015, sã convingã industria
cã, în locaþiile în care activitatea predominantã este alta decât jocurile de
noroc, este necesar aparatul cu risc limitat ca pariu ºi câºtig. Cred cã este
dovada clarã cã toþi gândim ºi acþionãm responsabil din punct de vedere
social.
Reporter: Ce credeþi cã se va
întâmpla cu DGL în urmãtorii ani?
Marius Stoi: Pe termen scurt vom
lansa primele mixuri cu jocuri noi,

chiar în urmãtoarele luni. Pe termen
mediu ºi lung vom demara un proces
de calibrare a jocurilor la piaþa
româneascã ºi de dezvoltare de noi
produse pentru a obþine o cotã cât mai
mare din piaþa aparatelor din România.
Reporter: Ce îºi doreºte DGL de la

industria în care activeazã?
Marius Stoi: Ne dorim ca atât industria cât ºi instituþiile statului sã continue procesul de modernizare. Dacã
toþi ne îndeplinim rolul, aceastã industrie, în viitorul apropiat, va fi utilizatã ca exemplu în termeni de transparenþã ºi responsabilitate socialã. n
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“Avem o piaþã a jocurilor de noroc stabilã ºi saturatã.
Doar din online mai pot veni noutãþi majore”
( Interviu cu domnul Doru Gheorghiu, director executiv “Romanian Bookmakers”)
Romanian Bookmakers este asociaþia
patronalã a celor mai importanþi operatori de pariuri sportive din România
care deþin o cotã de piaþã cumulatã de
aproximativ 70 %.
Romanian Bookmakers are rol de reprezentare a industriei pariurilor în relaþia
cu autoritatea de stat sau cu alte instituþii sau entitãþi care, prin activitatea
lor, influenþeazã acest sector de activitate, înþeles ca parte integrantã a industriei jocurilor de noroc din România.

Reporter: Cum se prezintã piaþa
jocurilor de noroc la un an de la reglementarea ei?
Doru Gheorghiu: În mare parte,
piaþa este adaptatã la noul cadru legislativ, dar are încã zone în care efortul
de conformare nu este încã îndeplinit,
din diverse motive. De pildã, aºteptãm
în continuare clarificarea situaþiei fundaþiei de interes public dispusã prin
lege spre a fi înfiinþatã pentru a derula
proiecte de prevenire ºi combatere a
jocului patologic.
Reporter: Cum apreciaþi implementarea noii legi în segmentul pariurilor?
Doru Gheorghiu: Din perspectiva
pariurilor tradiþionale, schimbãri directe
majore nu ar fi de remarcat. Acest sector
era oricum ºi înainte bine reglementat ºi
taxat, astfel cã noua formã a legislaþiei
speciale nu a adus un impact major în
aceastã zonã. În schimb, se manifestã
asupra afacerilor de profil impactul indirect al legiferãrii jocurilor de noroc la
distanþã, online. De pildã, operatorii de
pariuri online au lansat, în noul context,
o susþinutã ofensivã de marketing ºi promovare spre a atrage clienþi din zona de
pariuri tradiþionale. Agresivitatea acestor acþiuni nu este însã de bun augur pentru imaginea industriei, pentru cã genereazã o reacþie negativã la nivel social
faþã de toate tipurile de jocuri de noroc.
Iar reacþia socialã se trasformã uºor în
reacþie legislativã de restricþionare sau
de interzicere… Pe de altã parte, companiile de pariuri tradiþionale au valorizat, la rândul lor momentul legiferãrii
jocurilor de noroc online ºi au dezvoltat
în masã platforme de pariuri online.
Astfel, în prezent, definiþia de “operator
de pariuri tradiþionale, în agenþie” nu
mai este chiar exactã, pentru cã acest tip
de operator a devenit între timp ºi operator de jocuri online.
Reporter: Cum apreciaþi modul de
impozitare a companiilor de jocuri de
noroc? Ce reglementãri credeþi cã ar fi
necesare pe acest segment?
Doru Gheorghiu: Nivelul taxelor

specifice domeniului este unul just.
Reþineþi cã organizatorul de pariuri în
cotã fixã plãteºte, în afara taxei de licenþã, în valoare de 25.000 EUR pe an,
taxa de autorizare, care este de 16%
din venituri, dar nu mai puþin de
90.000 EUR pe an. Cu alte cuvinte,
cuantumul taxei de autorizare este raportat la dimensiunea afacerii, ceea ce
asigurã o colectare bugetarã mai mult
decât potrivitã pe acest tip de joc. Mai
sunt însã aspecte la nivelul taxãrii care
trebuie reglementate mai fericit. Militãm în continuare pentru o taxare nediscriminatorie între slot machine ºi Video Lottery Terminal. Impactul asupra
jucãtorului este similar pentru cele
douã aparate, astfel cã ar fi potrivit ca
ºi aparatele VLT, operate pe scarã largã de CN Loteria Românã, sã asigure o
colectare similarã per mijloc de joc ca
ºi cele de tip slot machine. Din pãcate,
proiectul legislativ menit sã corecteze
aceastã stare de lucruri, propunând
tocmai taxarea similarã, la 2.600 EUR
per aparat, indiferent cã este slot machine Clasa A sau VLT, are ºanse infime sã devinã lege. Deºi Consiliul
Concurenþei s-a exprimat în sensul cã
aceste douã tipuri de aparate sunt operate pe aceeaºi piaþã relevantã ºi sunt
produse substituibile, Guvernul a dat,
în mod neîntemeiat, un punct de vedere negativ pe acest proiect.
Reporter: Ce rezultate au avut controalele ANAF efectuate anul trecut la
companiile din domeniu?
Doru Gheorghiu: Efectele au fost
cele anticipate de Romanian Bookmakers în atâtea rânduri pe aceastã temã.
Sunt câteva companii care au falimentat deja, iar, din cele care au ales sã
continue lupta ºi supravieþuirea în piaþã, multe nu au avut decât varianta declanºãrii procedurii de insolvenþã în
vederea reorganizãrii. Datã fiind obligativitatea de a nu înregistra datorii
curente pentru a îndeplini procesul de
autorizare la ONJN, schimbarea statutului fantezistelor impuneri ale ANAF
în datorii înscrise la masa credalã a
fost singura alegere de fãcut pentru a
continua activitatea.
Reporter: Cum caracterizaþi piaþa
pariurilor din þara noastrã?
Doru Gheorghiu: Una saturatã în
prezent, dacã vorbim de pariurile tradiþionale, în agenþie. Cele câteva mari
brand-uri prezente în România au
atins un grad de maturitate care le face
greu de concurat de cãtre un eventual

nou actor. Pe de altã parte, noi intrãri
masive în aceastã piaþã, respectiv o
dezvoltare semnificativã a sectorului,
sunt greu de realizat pentru cã numãrul
pariorilor de landbased nu a mai crescut în ultimii doi ani. Rãmâne de luat
în calcul ºi zona de pariuri online, care,
repet, pune o mare presiune pe pariurile tradiþionale la nivelul clienþilor, în
aceastã perioadã.
Reporter: Ce lipsuri are acest segment ºi ce soluþii existã, în opinia
dumneavoastrã, pentru rezolvarea lor?
Doru Gheorghiu: Obligaþiile declarative reprezintã o mare provocare
operaþionalã pentru operator, aºa cum
sunt ele precizate la nivelul noului
Cod Fiscal. Operatorul de pariuri tradiþionale trebuie sã efectueze un efort
imens privind colectarea datelor de
identificare ale câºtigãtorilor la joc,
pentru a le comunica apoi autoritãþii
fiscale. Caracteristic exploatãrii de pariuri tradiþionale, câºtigurile sunt mici
ºi foarte multe, frecvente. Romanian
Bookmakers a efectuat o cercetare din
care a reieºit cã premiile situate sub
600 de lei reprezintã nu mai puþin de
95% din totalul numãrului de bilete
declarate câºtigãtoare ºi aproximativ
55% din totalul câºtigurilor achitate
clienþilor de cãtre companiile de pariuri. De aici, un efort enorm pentru operator ºi inutil dacã privim problema
din unghiul ANAF. Aproximativ la fel
de relevant din perspectiva autoritãþii
ar fi ca obligaþiile declarative sã fie impuse pentru venituri individuale brute
mai mari de 66.750 lei, obþinute în
urma practicãrii jocurilor de noroc, respectiv cele care nu fac subiectul impozitãrii cu 1%. Acest plafon nu este
unul aleatoriu propus de noi, ci este cel
specificat în Codul Fiscal pentru
creºterea impozitãrii de la 1% la 667,5
lei + 16% din câºtigul brut din jocuri
de noroc. Obligaþiile declarative în actuala lor formã nu reprezintã un beneficiu real pentru Fisc, pentru cã impozitarea se face cu reþinerea la sursã, iar
evitarea impunerii la sursã nu este posibilã, având în vedere obligaþia operatorului de a pune la dispoziþia ONJN
tranzacþiile din fiecare agenþie de
pariuri în timp real.
Apoi, un alt subiect îngrijorãtor ar fi
acela cã au apãrut operatori declaraþi
ca fiind de pariuri, pariuri tradiþionale
care acþioneazã însã doar ca acoperire
pentru a exploata cele pânã la cinci
aparate slot machine premise într-o

agenþie de pariuri! Acest fenomen în
expansiune contribuie substanþial la
problema de percepþie a opiniei
publice cum cã agenþiile de pariuri
sunt peste tot.
Reporter: Cum ne situãm faþã de celelalte þãri europene, în acest domeniu?
Doru Gheorghiu: V-am vorbit pânã
acum mai mult despre ce ar fi de corectat în relaþie cu acest domeniu, însã, ca
tablou de ansamblu, România se poate
compara privind activitatea de gambling cu þãrile cu tradiþie în acest domeniu. Mã refer aici la o legiferare dedicatã, care asigurã o contribuþie mai mult
decât consistentã la bugetul de stat, prin
urmare o relaþie de armonie cu societatea, obþinutã printr-o compensare bugetarã justã pentru efectele negative ale
practicãrii jocurilor de noroc în exces.
Apoi, avem un mediu concurenþial în
general sãnãtos în acest domeniu, cu
companii comparabile ca mãrime a business-ului ºi în cãutare permanentã de
noi soluþii de a depãºi concurenþa. ªi,
pentru cã tot m-am referit la efectele
negative, ºi din acest punct de vedere
România nu se deosebeºte de peisajul
internaþional. Deºi, încã mai apar ºtiri
alarmiste cu privire la jocul practicat
peste linia divertismentului, un studiu
fãcut public de GfK România în septembrie 2016 a elucidat cã 0,6% dintre
românii de peste 18 ani joacã mai mult
decât ar trebui. La nivelul Uniunii Europene,în funcþie de dezvoltarea industriei de gambing, marja în care se con-

siderã cã manifestãrile adictive sunt þinute sub control este de 0,5 – 2 %.
Reporter: Ce perspective are aceastã piaþã, la noi?
Doru Gheorghiu: Dupã cum vã
spuneam, piaþa este saturatã ºi cred cã
nu greºesc dacã nu mã refer doar la pariurile tradiþionale, ci la întreaga industrie a jocurilor de noroc. Numãrul
practicanþilor nu mai are resurse de
creºtere. În aceste condiþii, dacã se
menþine actualul cadru legislativ ºi se
asigurã o predictibilitate a acestuia,
parametrii acestei pieþe nu se vor modifica semnificativ în anii ce urmeazã.
Creºterile imense anunþate în ultimul
timp în mass media cu titluri ºocante
vin din faptul cã acum este legiferat ºi
online-ul. Afacerile online cu jocuri de
noroc existau însã ºi înainte, doar cã
erau necunoscute din perspectiva dimensiunilor lor ºi o zonã neexploatatã
din perspectiva taxãrii.
Reporter: Ce operatori ºi-au arãtat
disponibilitatea sã investeascã la noi,
în ultima vreme, ºi pe ce segment?
Doru Gheorghiu: Piaþa de jocuri
de noroc la distanþã este, în mod aºteptat, încã în modelare din perspectiva
actorilor prezenþi. Era ºi normal, dat
fiind cã abia ce a fost legiferatã.
Reporter: Care este profilul jucãtorului român, comparativ cu cel european?
Doru Gheorghiu: Bãrbat, între 18
ºi 24 de ani, necãsãtorit, din mediul urban, care joacã de plãcere, dar, din pãcate, adesea ºi pentru a câºtiga bani din

gambling. Cu ultima manifestare trebuie sã luptãm, respectiv sã ajungem
la nivel social la percepþia corectã,
anume cea cã jocurile de noroc nu sunt
o modalitate de îmbogãþire, ci o modalitate de a te distra.
Reporter: La ce valoare se ridicã
piaþa autohtonã a pariurilor?
Doru Gheorghiu: La aproximativ
200 milioane de euro privind pariurile
tradiþionale. Cifra este doar o estimare
a noastrã, pentru cã nu a mai fost realizat niciun studiu recent privind dimensiunile pieþei de jocuri de noroc. Noi,
Romanian Bookmakers avem efectuarea acestui studiu în agenda anului
2017 ºi ne aºteptãm ca ºi ONJN sã informeze public cu referire la dimensiunile pieþei pentru a avea date mai
precise.
Reporter: Pe ce pariazã oamenii,
care este suma medie pariatã ºi care
sunt câºtigurile medii?
Doru Gheorghiu: Fotbalul rãmâne
încã sportul cel mai “gustat”, dar pariorul român iºi extinde opþiunile. Tot mai
mulþi oameni pariazã pe tenis, Formula
1, handbal ºi chiar ºi pe sporturi care nu
sunt caracteristice României, cum ar fi
baseball sau snooker. Câºtigurile au valori mici, doar excepþional apãrând premii mai consistente. Caracteristic lor,
pariurile nu trimit cãtre mirajul câºtigului mare, ca alte tipuri de jocuri. Apoi,
media sumelor pariate este de asemenea micã, 6-7 lei per bilet.
Reporter: Vã mulþumesc!

ANUL ACESTA

Newton Slots investeºte 1,7 milioane de euro
în dezvoltarea afacerii
(Interviu cu domnul Dragoº Buriu, CEO Slot Monitor SA, compania care deþine brandul de gaming Newton Slots)
l “Am încheiat anul 2016 cu o cifrã de afaceri de aproximativ 9 milioane de lei, triplu faþã de anul 2015” l “La momentul actual avem peste 23.000 de
mijloace de joc conectate, deþinând o cotã de piaþã de aproximativ 40%”l “Pentru acest an, estimãm o creºtere cu 20% a numãrului de jocuri conectate”
Reporter: Cum caracterizaþi piaþa
jocurilor de noroc din þara noastrã?
Dragoº Buriu: Piaþa jocurilor de
noroc din România se stabilizeazã ºi
se dezvoltã. Ne aflãm printre þãrile europene cu cele mai bune reglementãri
legale în domeniu, ceea ce determinã
operatorii sã se îndrepte cãtre oferirea
de servicii sigure ºi de calitate. Datoritã modificãrilor legislative din ultimul
an, a început cumva o triere a operatorilor, aceºtia sunt interesaþi de câºtiguri
pe termen lung, nu de cele ilegale ºi
tind sã investeascã în imagine ºi în
promovare.
Nu este de neglijat nici implicarea
Oficiului Naþional pentru Jocuri de
Noroc, ei reprezintã un sprijin atât
pentru organizatori cât ºi pentru jucãtori. ªedinþele Consiliului Consultativ,
care se desfãºoarã lunar, la care participã reprezentanþi ONJN, organizatori
de jocuri de noroc ºi asociaþii din domeniu, reprezintã un pas important
pentru dialogul între stat ºi mediul
operaþional.
Reporter: Ce perspective are aceastã
piaþã, la noi ºi cum se prezintã la un an
de la reglementarea ei?
Dragoº Buriu: România are potenþial sã dezvolte o piaþã solidã în
acest domeniu ºi primii paºi au fost
fãcuþi deja prin reglementarea jocurilor de noroc online. S-au deschis
astfel porþile pentru organizatorii din
afara þãrii, iar cei locali ºi-au direcþionat resursele cãtre noi proiecte pe mediul online.
Începând cu anul 2015 s-a acordat
dreptul de operare online firmelor
strãine, iar în 2016 activitãþile conexe jocurilor de noroc ºi-au obþinut licenþele de clasa a II-a ºi au apãrut

pentru prima oarã în România mijloacele de joc cu câºtig limitat, de tip
AWP (amusement with prizes).
Lucrurile sunt mult mai clare acum,
piaþa se aºazã, iar operatorii serioºi îºi
concentreazã eforturile în aceste noi direcþii.
Reporter: Cum apreciaþi implementarea noii legi în segmentul de
slot-machine?
Dragoº Buriu: Implementarea
Normelor metodologice de punere în
aplicare a OUG 77/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a introdus obligativitatea conectãrii mijloacelor de joc la un sistem de monitorizare. Pentru Newton Slots, care
dezvoltã ºi distribuie produse software destinate pieþei jocurilor de
noroc, a fost o oportunitate de a
încheia noi contracte. Având deja un
produs cunoscut pe piaþã ca fiind sigur, stabil ºi eficient, organizatorii
care ºtiu în ce direcþie vor sã se
îndrepte business-ul lor, ne-au ales
drept parteneri. La momentul actual
avem peste 23.000 de mijloace de

joc conectate, deþinând o cotã de piaþã de aproximativ 40%.
Consider cã noul cadru legal va diminua simþitor “piaþa neagrã”, fiind un
real beneficiu pentru organizatorii
ce-ºi doresc o piaþã concurenþialã ºi
responsabilã.
Reporter: Ce tipuri de aparate de
joc comercializaþi?
Dragoº Buriu: Newton are un parteneriat în exclusivitate cu compania
austriacã Amatic Industries. Este
unul dintre cei mai mari producãtori
de aparate de joc din Europa care au
revenit pe piaþa din România cu noile
modele Performer Grand Arc cu douã
ºi cu trei monitoare. Varianta cu trei
monitoare touch-screen cu o diagonalã de 27” are un design atractiv pentru
jucãtori ºi vine cu programe de joc
atât în limba englezã cât ºi în limba
românã, oferind un grad ridicat de
confort în interacþiunea jucãtorului cu
aparatul.
Acest model a fost deja testat de
clienþii celor mai mari organizatori din
România, atât în locaþiile de tip “street

operation”, cât ºi în cazinourile cu renume, iar feedback-ul pozitiv ne confirmã faptul cã se muleazã perfect pe tipologiile clienþilor autohtoni.
Reporter: Ce aºteptãri aveþi pentru
perioada care urmeazã?
Dragoº Buriu: Aºteptãrile sunt pozitive având în vedere potenþialul de dezvoltare a pieþei în acest moment.
Pentru acest an estimãm o
creºtere cu 20% a numãrului de jocuri conectate ºi ne concentrãm pe
promovarea serviciilor adiþionale
cum ar fi jackpot personalizat sau
player tracking prin cardurile de loialitate pe care partenerii noºtri le
acordã clienþilor în locaþii. Pãstrând
o legãturã permanentã cu partenerii
am fost atenþi ºi deschiºi la cerinþele
lor ºi ale jucãtorilor, adãugând
astfel opt noi produse în portofoliu
pe care le-am oferit, unele contra
cost, altele gratuit.
Observãm un interes sporit din parte organizatorilor pe partea de servicii
pe care le oferã clienþilor. În prima
fazã achiziþioneazã sistemul de monitorizare strict pentru a se conforma cerinþelor legale de conectare a aparatelor, dar vãzând complexitatea sistemului ºi uºurinþa cu care poate fi configurat revin cu cerinþe de instalare a modulelor adiþionale. Conºtientizeazã
necesitatea unui asemenea instrument
ce-i ajutã sã-ºi dezvolte afacerea, sã
atragã noi clienþi ºi implicit sã creascã
încasãrile, ducându-ºi locaþiile la un
nivel premium.
Sunt interesaþi de responsabilitate
socialã ºi îi vedem implicaþi foarte
mult ºi în programul de Joc
Responsabil.
Reporter: Ce investiþii intenþionaþi

sã realizaþi în acest an ºi ce buget aþi
alocat în acest sens?
Dragoº Buriu: Pentru anul 2017
investiþiile majore le vom face în dezvoltare ºi aproximãm o sumã de
1.700.000 euro.
Planurile includ achiziþionarea
unui nou sediu în urmãtoarea perioadã, echipa se dezvoltã continuu pentru a avea personalul necesar care sã vinã în întâmpinarea clienþilor. Cum volumul contractelor a crescut în ultima perioadã vrem sã ne asigurãm cã le
oferim partenerilor noºtri cele
mai bune servicii ºi dupã închierea efectivã a tranzacþiei ºi aici
ne referim la dezvoltare, suport
ºi mentenanþã.
Newton va lansa în urmãtoarele luni
ºi proiectul pentru mediul online, la
care lucrãm de ceva timp ºi va aduce
opþiuni noi de operare pentru companiile licenþiate în domeniul exploatãrii
jocurilor de noroc de tip slotmachines.
Reporter: Ce investiþii aþi realizat
anul trecut?
Dragoº Buriu: Anul trecut ne-am axat
pe produsele auxiliare dinoferta noastrã.

Am investit în noua versiune a modulului de Player Tracking ºi în proiectarea unui nou Info Point cu un
design modern ºi mult mai atractiv.
Modulul Player Tracking îl considerãm necesar în orice pachet de bazã,
fidelizeazã clienþii, creºte încasãrile,
aduce clienþi noi prin multiplele
campanii promoþionale ce se pot organiza pe baza lui. Avem un Sistem
de Tombolã Automatã cu tipãrirea tichetelor direct în urna sigilatã, video
toppere pentru aparatele de joc, destinate partenerilor ce doresc sã ofere
mai multe posibilitãþi de câºtig jucãtorilor; Jackpot Tower, cash dispenser ºi multe alte proiecte de pus în
aplicare. Dezvoltãm aceste produse
pentru a veni în ajutorul partenerilor
noºtri care nu se plafoneazã ºi doresc
sã-ºi ducã afacerile la urmãtorul nivel.
Reporter: Cu ce cifrã de afaceri aþi
încheiat anul 2016, comparativ cu cea
din 2015?
Dragoº Buriu: Am încheiat anul
2016 cu o cifrã de afaceri de aproximativ 9 milioane de lei, triplu faþã de
anul 2015. n

Peste 30.000 de vizitatori la Expoziþia
de Gambling de la Londra
Newton Slots participã în fiecare an la Expoziþia de Gambling de la Londra, eveniment
major din industria de gaming ºi se pare cã ediþia 2017 a bãtut recordul de prezenþã,
înregistrând peste 30.000 de vizitatori.
Dragoº Buriu susþine: “Prezenþa organizatorilor români, a producãtorilor de jocuri ºi a
companiilor cu activitãþi conexe, la acest tip de evenimente internaþionale, este foarte importantã; noi putem face cunoscut potenþialul pieþei româneºti în aceastã industrie.
Dacã aº prezenþa expoziþia într-un singur cuvânt aº alege «INOVAÞIE». Anul acesta
s-au prezentat sute de produse noi de la versiuni noi de jocuri pânã la produse de mobile marketing destinate segmentului de iGaming.
ICE nu dezamãgeºte ºi se pare cã devine un eveniment tot mai bun de la an la an”.
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COMPANII
DAN GHIÞÃ, ROMBET:

“Þara noastrã - exemplu de bune practici
în privinþa cadrului legislativ din
gambling”

Þara noastrã este datã ca exemplu de
bune practici în privinþa cadrului legislativ ºi aplicãrii acestuia, în domeniul
gamblingului, ne-a spus Dan Ghiþã,
preºedintele Asociaþiei Rombet.
Domnia sa ne-a precizat:
“Începând cu adoptarea importantelor modificãri ale OUG 77 (intrate în
vigoare la începutul anului 2015) ºi,
ulterior, prin definitivarea cadrului
legislativ aferent activitãþii de jocuri
de noroc (adoptarea noilor Norme de
aplicare ale OUG 77, ordine ºi instrucþiuni ale ONJN etc.), putem
spune cã þara noastrã beneficiazã de
o bunã reglementare a acestei industrii. La toate conferinþele ºi seminariile la care participã reprezentanþii
Rombet, în þarã ºi mai ales în strãinãtate, România este datã ca exemplu
de bune practici în privinþa cadrului
legislativ ºi aplicãrii acestuia, în domeniul gamblingului. Ca o dovadã
în acest sens stau cele 14-15 licenþe
definitive, pe zece ani, acordate unor
operatori de jocuri de noroc online,
cele peste 200 de licenþe clasa a II-a
pentru activitãþi conexe jocurilor de
noroc, conectarea aparatelor
slot-machine la un server central, cu
accesul permanent al ONJN (n.r.
Oficiul Naþional pentru Jocuri de
Noroc) la datele ºi informaþiile transmise de fiecare aparat, introducerea
noilor aparate de joc cu risc limitat
(AWP) etc”.
Domnul Ghiþã considerã cã majoritatea prevederilor noi au fost introduse þinând cont de specificul activitãþii de exploatare a jocurilor de
noroc, fãrã producecerea de perturbãri
majore ale pieþei. Domnia sa a adãugat: “Afost nevoie de un efort logistic

ºi financiar deosebit al organizatorilor de astfel de jocuri, în special cu
privire la interconectarea aparatelor,
dar Oficiul a înþeles solicitãrile industriei ºi nevoia unui interval de timp
în care toþi operatorii sã se conformeze noilor prevederi/condiþii.
Dan Ghiþã opineazã cã marea majoritate a operatorilor s-a încadrat în
termenul ºi condiþiile stipulate de legislaþie, cu privire la interconectarea
la un server central ºi la sistemul de
raportare. “Fãrã îndoialã cã acest lucru are un efect pozitiv asupra imaginii de ansamblu a industriei, în
special din punctul de vedere al transparenþei, toate operaþiunile fiind
înregistrate ºi raportate în timp real,
iar Oficiul având acces la aceste date
în permanenþã”, apreciazã specialistul.
Dan Iliovici, directorul executiv
al Rombet, ne-a spus cã în þãri precum Republica Cehã, Polonia sau
Slovenia autoritãþile de reglementa-

re se informeazã ºi urmãresc cu foarte mare atenþie modul în care România a reglementat piaþa jocurilor de
noroc: “Operatori, mai ales pe zona
jocurilor online, afiliaþi, organisme
de certificare/auditare, mari firme
internaþionale, ne-au auzit vorbind
despre þara noastrã, despre noul cadru legal, ne-au pus întrebãri ºi mulþi
au ºi venit în România”.
Cu toate acestea domnul Iliovici
considerã cã mai avem ºi noi
aspecte legislative ce pot ºi ar trebui sã fie îmbunãtãþite, în special
ca urmare a inovaþiilor tehnologice
din sectorul jocurilor online. Potrivit domniei sale, ONJN ºi operatorii au în vedere un set de propuneri
de lege pentru îmbunãtãþirea cadrului legislativ
Anchidim Zãgrean, vicepreºedintele Rombet, a adus în discuþie aplicarea neunitarã a reglementãrilor legale, în special pe partea contabil/fiscalã, menþionând cã Rombet deruleazã unele seminarii la nivelul întregii

Activitatea de jocuri de noroc constituie monopol de stat, putând fi desfãºuratã doar în
baza prevederilor legale speciale, subliniazã Anchidim Zãgrean, adãugând cã, pentru
organizarea ºi exploatarea activitãþii de jocuri de noroc este necesar sã se obþinã de la
ONJN licenþa de organizare, cu plata anticipatã a unei taxe anuale fixe ºi autorizaþia de
exploatare a jocurilor de noroc - cu plata anticipatã a unei taxe anuale, prin aplicarea
uneia din urmãtoarele metode de impozitare, în funcþie de tipul de joc de noroc: sumã
fixã, taxã forfetarã asupra mijloacelor de joc sau taxã sub formã de procent din venitul
estimat, regularizat lunar, în funcþie de venitul realizat.
Domnul Zãgrean subliniazã: “Cele mai evidente erori pe care considerãm noi cã le-au fãcut reprezentanþii statului în activitatea de colectare a obligaþiilor fiscale de la organizatorii de jocuri de noroc de tip pariuri în cota fixã sunt:
- Nu au þinut cont de faptul cã pentru stabilirea ambelor taxe fiscale baza de impozitare
o reprezintã venitul real obþinut din aceastã activitate - GGR (Gross Gaming Revenue);
- Nu au avut în vedere realitatea economicã a operaþiunilor desfãºurate, ºi anume faptul
cã aceastã activitate este una de prestãri servicii, iar venitul este reprezentat de contravaloarea serviciului prestat, încasatã pentru sine de organizator, serviciu realizat prin
punerea la dispoziþia jucãtorilor a echipamentelor tehnice autorizate, în vederea desemnãrii câºtigãtorilor;
- Au trecut peste toate prevederile legale specifice jocurilor de noroc, în care se regãseºte foarte clar conþinutul economic al acestei activitãþi, respectiv colectarea taxei de

þãri, ale cãror obiective principale
sunt “înþelegerea ºi corecta aplicare
a prevederilor legale în domeniul
special al jocurilor de noroc”.

Ghiþã: “Piaþa neagrã s-a
diminuat”
Înfiinþarea Oficiului pentru Jocuri
de Noroc ºi toate schimbãrile legislative din ultimii ani au condus la o
diminuare seminficativã a pieþei negre din gambling, potrivit domnului
Ghiþã, care ne-a precizat: “Mãsurile
legate de interconectarea tuturor
aparatelor, dar ºi obligativitatea obþinerii unei licenþe pentru toþi producãtorii ºi distribuitorii de mijloace de
joc, intensificarea controlului în teritoriu ºi, nu în ultimul rând, sistemul
transparent de licenþiere ºi autorizare, dar ºi cel de taxare, au fãcut ca
piaþa neagrã sã se diminueze semnificativ faþã de ce era în urmã cu câþiva ani. A devenit extrem de riscant
pentru cei aflaþi la marginea sau în

afara legii sã opereze ºi asta nu poate
decât sã ne bucure”.
Dan Ghiþã subliniazã ºi cã jucãtorii nu pot fi protejaþi decât în cadrul
unui sistem ce funcþioneazã legal:
“Nu putem vorbi de protejarea consumatorilor de pe piaþa neagrã. Acesta este încã un argument în favoarea
unei reglementãri corecte, echitabile
a oricãrei industrii ºi în special a jocurilor de noroc”.
Acest an nu va aduce schimbãri
spectaculoase în domeniul reglementãrilor specifice jocurilor de noroc, considerã reprezentanþii Rombet,
care opineazã cã nu va fi înregistratã
o creºtere semnificativã a numãrului
de jucãtori ºi nici investiþii majore, în
urmãtoarea perioadã de timp. Sursele citate apreciazã: “Totuºi, considerãm cã, dupã o perioadã de tatonare
ºi analizã, operatorii tradiþionali de
sloturi vor avea o deschidere mai
mare spre noul segment de piaþã, respectiv activitatea de exploatare a sloturilor cu risc limitat. Acestea au fost
introduse în noua legislaþie în principal cu scopul unei mai mari protecþii
a jucãtorilor, dar ºi pentru a înlocui
aparatele tradiþionale slot-machine
aflate în baruri, restaurante etc”.
Rombet apreciazã cã cea mai dinamicã piaþã, în 2017, o va reprezenta apariþia de noi firme cu licenþã clasa a II-a specializate în activitãþile de
certificare ºi auditare a mijloacelor
de joc tradiþionale, precum ºi a sistemelor de joc online, a celor care monitorizeazã jocurile de noroc, conform legislaþiei în vigoare.
Pânã acum, nu am avut intrãri notabile pe piaþa de profil, în schimb se
evidenþiazã apariþia unor mari nume
din domeniul activitãþilor conexe,
respectiv BMM Testlabs, Vermantia, EveryMatrix etc., comform reprezentanþilor Rombet.
În opinia acestora, o particularitate a jucãtorilor noºtri ar putea fi
datã de diferenþierea clarã între participanþii la jocurile de tip loto, operate în mod exclusiv de Loteria
Românã, ºi segmentul, mult mai
puþin numeros, al jucãtorilor ce
participã la toate celelalte tipuri
de joc prevãzute în legislaþia naþionalã. n

participare de la jucãtori, fãcutã în numele acestora, prin eliberarea de mijloace financiare, sub formã de bilete de joc, stabilirea câºtigãtorilor ºi acordarea premiilor, din fondurile de premiere constituite într-un minim de 60% din taxa colectatã ºi apoi stabilirea
venitului din aceastã prestare de serviciu, ca diferenþã între taxa colectatã ºi premiile
acordate”.
Anchidim Zãgrean susþine cã, în prezent, organele fiscale ale statului nu mai pot sã-ºi
schimbe “interpretarea proprie” privind stabilirea bazei de impozitare pentru cele douã
taxe, ca sã nu fi acuzate de tratament discriminator. În acelaºi timp, organizatorii de jocuri de noroc de tip pariuri în cotã fixã vor avea posibilitatea sã se folosescã, în instanþele româneºti, de rãspunsurile date de Curtea de Justiþie a Uniunii Europene la întrebãrile
preliminare ridicate de justiþia din alte state (Germania, Spania etc), conform sursei citate, care a mai spus: “Organizatorii de jocuri de noroc vor solicita, prin intermediul instanþelor din România, rãspunsuri preliminare din partea Curþii de Justiþie a UE, pentru
clarificarea bazei de impozitare în activitatea de jocuri de noroc, iar efectele trimiterii
preliminare asupra litigiului naþional sunt:
- Introducerea unei întrebãri preliminare are ca efect suspendarea procedurii naþionale,
pânã când Curtea statueazã cu privire la ea;
- Curtea de Justiþie a UE va comunica instanþei de trimitere hotãrârea pronunþatã;
- Hotãrârea Curþii are caracter obligatoriu pentru instanþele naþionale ºi nu se aflã sub
rezerva recursului”.

“Fortuna” preia 100% din
“Hattrick Sports Group”
l “Fortuna” va fi noul lider de pe piaþa pariurilor sportive ºi a jocurilor din România l Compania se va extinde ºi în Croaþia,
Spania, consolidându-ºi poziþia în Europa Centralã ºi de Sud-Est
“Fortuna Entertainment Group” Centralã ºi de Sud-Est.
NV va achiziþiona, de la “Hattrick
“Hattrick Sports Group” este proSports Group” LLC din SUA ºi cei- prietarul celui mai important operalalþi acþionari, 100% din societatea tor de pariuri din România, Casa Pa“Hattrick Sports Group” Ltd. din riurilor, al celui de-al doilea cel mai
Irlanda, anunþã un
mare operator
comunicat al 2actidin Croaþia,
vePR.
PSK, ºi partener
“Hattrick Sports
Tranzacþia treîn asocierea în
Group” este un
buie sã primeascã
participaþiune
aprobarea autoridin
cadrul
furnizor de top de
tãþii de reglemenperatorului
soluþii tehnologice, oLuckia
tare din România,
din
operator de pariuri Spania.
iar pânã la o deci„Intenþia noazie finalã, ambele
sportive ºi jocuri de strã este sã mencompanii îºi vor
noroc.
derula activitatea
þinem ºi sã opeseparat, la fel ca
rãm brandurile
Fortuna ºi Casa
pânã acum.
Prin preluarea “Hattrick Sports Pariurilor în România, ºi PSK, împreGroup”, “Fortuna” îºi va consolida unã cu Griffin în Croaþia, ca cele mai
poziþia de cel mai mare operator li- interesante branduri de pariuri ºi jocuri
cenþiat de pariuri sportive ºi jocuri de de noroc. La nivel regional, vom comnoroc pe diverse canale din Europa bina experienþa celor douã companii

“Fortuna Entertainment Group” a fost înfiinþat în anul 2009. O firmã cehã cu o istorie
de peste 25 de ani, aceasta s-a dezvoltat în timp într-o societate de tip holding cu operaþiuni importante în Republica Cehã, Slovacia ºi Polonia. Este cel mai mare operator
licenþiat de pariuri sportive ºi jocuri de noroc din Europa Centralã ºi de Sud-Est. Grupul
este listat la Bursa de Valori din Praga ºi Varºovia.

pentru a crea astfel oferte mai interesante pentru clienþii noºtri, oportunitãþi mai bune pentru angajaþii ºi partene-

rii de afaceri, crescând astfel ºi valoarea companiei pentru acþionari”, a declarat Per Widerström, CEO “Fortuna

Entertainment Group”.
La rândul sãu, Carsten Sundberg, CEO “Hattrick Sports Group”, a declarat: “Combinaþia dintre
Fortuna ºi Hattrick Sports Group
este perfect logicã ºi se aliniazã foarte bine din punct de vedere strategic. Prin aceastã tranzacþie vom
acoperi o zonã geograficã semnificativã ºi vom crea diversitate pe
piaþã pentru Fortuna, iar astfel grupul va putea sã-ºi consolideze în
continuare poziþia pe pieþele principale ºi nu numai”.
Aceastã expansiune este conformã cu strategia pe termen lung a
“Fortuna” de a deveni cel mai important operator licenþiat de pariuri
sportive ºi jocuri de noroc din Europa Centralã ºi de Sud-Est, dar ºi un
lider al industriei în ceea ce priveºte
inovaþia, ofertele pe diverse canale,
experienþa clienþilor ºi performanþa
financiarã. n

O firmã din
Cipru preia
compania
Public Slots
SRL, operator
de jocuri de tip
“pãcãnele”
Consiliul Concurenþei a aprobat,
recent, tranzacþia prin care Fortbet
Holdings Limited din Cipru a preluat Public Slots SRL, cu activitãþi în
exploatarea maºinilor electronice cu
câºtiguri.
”În urma analizei, Consiliul Concurenþei a constatat cã operaþiunea
nu ridicã obstacole semnificative în
calea concurenþei efective pe piaþa
româneascã sau pe o parte substanþialã a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziþii dominante”, potrivit unui comunicat al
Consiliului Concurenþei.

În România, Grupul
Penta este prezent din
2015 în sectorul
jocurilor de noroc, prin
societãþile Bet Zone
SRL, având ca obiect
de activitate jocurile de
noroc la distanþã
(pariuri în cotã fixã ºi
tip cazino) ºi Bet Active
Concept SRL ºi Bet
Active Concept SRL,
având ca obiect de
activitate jocurile de
noroc tradiþionale de
tip pariuri în cotã fixã.
Fortbet face parte din Grupul Penta Investments, fond de investiþii pe
termen lung în sectoare precum jocuri de noroc, servicii de administrare a clãdirilor, servicii financiare,
servicii în domeniul sãnãtãþii,
imobiliare, retail ºi media.
În România, Grupul Penta este
prezent din 2015 în sectorul jocurilor de noroc, prin societãþile Bet
Zone SRL, având ca obiect de activitate jocurile de noroc la distanþã (pariuri în cotã fixã ºi tip cazino) ºi Bet
Active Concept SRL, având ca
obiect de activitate jocurile de noroc
tradiþionale de tip pariuri în cotã
fixã. n

Liber la
deschiderea
de cazinouri
în Japonia
Legea care autorizeazã deschiderea de cazinouri în Japonia a intrat, la
finalul anului trecut, în vigoare, interzicerea în aceastã þarã asiaticã a
jocurilor de noroc fãcând pânã acum
imposibilã crearea acestui tip de unitãþi, transmite EFE.
Noua normã, care a fost impulsionatã de Partidul Liberal Democrat
(PLD) al premierului Shinzo Abe în
ciuda respingerii majoritare din partea opoziþiei, permite jocurile de noroc în cazinouri deschise în “resorturi” precum hoteluri sau spaþii de petrecere a timpului liber.
Detractorii legii considerã cã deschiderea cazinourilor ar putea reînvia problema ludomaniei în Japonia ºi ar genera riscuri asupra securitãþii publice.
Guvernul japonez extinde legislaþia necesarã pentru implementarea
normei, la fel ca ºi regulamentul
pentru a face faþã problemelor relaþionate cu aceste complexuri, inclusiv cãi pentru evitarea dependenþei
de joc sau a implicãrii în aceste afaceri a crimei organizate.
Legislaþia din Japonia interzice în
general pariurile ºi jocurile de noroc,
deºi sunt permise unele excepþii pentru cursele de cai ºi anumite sporturi
cu motor ºi pentru loteriile gestionate de administraþiile locale.
Legalizarea cazinourilor are ca
obiectiv atragerea mai multor vizitatori strãini ºi încurajarea cheltuielilor acestora în Japonia, în contextul
altor mãsuri pentru promovarea turismului în vederea Jocurilor Olimpice din Tokyo 2020. n
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RAPORT CURTEA
DE CONTURI
2015:

Nereguli în
continuare la
Loterie
Loteria Românã a încheiat în
mod nelegal un act adiþional la
contractul de mandat al directorului general, prin care a fost eliminat un criteriu de performanþã important, ceea ce a condus la plata
sumei de 32.000 de lei brut, la care
se adaugã cheltuielile de naturã
salarialã suportate de cãtre angajator, evidenþiazã Curtea de Conturi
în Raportul pe anul 2015.
Printre alte observaþii fãcute de
Curtea de Conturi se numãrã:
“- introducerea unei clauze de
neconcurenþã pentru o parte din salariaþii CNLR SA, prin încheierea
de acte adiþionale la contracte individuale de muncã, în condiþiile în
care aceastã clauzã nu este prevãzutã în Contractul colectiv de muncã al CNLR SA pentru anii
2014-2015, a creat condiþiile înregistrãrii unor posibile cheltuieli nejustificate în sumã de 1.566.000 lei;
- nerespectarea deciziei Consiliului de Administraþie privind semnarea contractului de mandat pentru
funcþia de director general al CNLR
SA, ceea ce a generat plata unor beneficii de naturã salarialã în valoare
de 8.458 lei, constând în tichete de
masã, vouchere de vacanþã etc.;
- prin gestionarea ineficientã a
perioadelor în sistem «time sharing» deþinute de cãtre CNLR SAîn
11 vile situate în complexul «Vila de
Aur» din Poiana Braºov, a fost diminuat patrimoniul CNLR SA cu
valoarea unui numãr de 43 de perioade câºtigate, dar pentru care câºtigãtorii nu ºi-au transferat dreptul de
proprietate, precum ºi cu valoarea a
3 apartamente care nu sunt evaluate;
- derularea contractului de asociere în participaþiune încheiat de
CNLR SA în vederea implementãrii ºi a exploatãrii în comun a unui
sistem de videoloterie (VLS) la
cheie, a adus Compania în imposibilitatea atingerii indicatorilor de
performanþã stabiliþi prin clauzele
contractuale cu privire la instalarea
ºi exploatarea cu succes, din punct
de vedere tehnic ºi economic, a
unui numãr minim de terminale de
videoloterie, pânã la data de
31.12.2014 ºi la emiterea de cãtre
partenerul asocierii a unei garanþii
societare în favoarea CNLR SA, la
data livrãrii ºi punerii în funcþiune a
tuturor terminalelor de videoloterie, respectiv la data de 31.12.2014.
În anul 2015, CNLR a obþinut cele
mai mari venituri din sistemul de
joc videoloterie, dar, în acelaºi
timp, a înregistrat cel mai redus nivel al profitului brut dintre sistemele de joc ale Companiei.
- în ceea ce priveºte respectarea
prevederilor referitoare la stabilirea
contribuþiei pentru persoanele cu handicap neîncadrate de Companie, s-a
constatat faptul cã în lunile iulie, noiembrie ºi decembrie 2015 ºi pentru
lunile februarie-august 2016, CNLR
SA a stabilit în mod eronat numãrul
mediu de personal, element de calcul
pentru determinarea fondului pentru
persoane cu handicap neîncadrate. În
perioada controlului, CNLR SA a
plãtit diferenþe vãrsãminte pentru persoanele cu handicap pentru anul 2015
ºi a depus declaraþii rectificative pentru lunile iulie, noiembrie ºi decembrie 2015, precum ºi pentru lunile februarie-august 2016;
- pânã la data de 31.12.2015, la
nivelul CNLR SA au fost identificate 118 construcþii neintabulate ºi
150 de terenuri, care prezintã probleme de naturã juridicã, respectiv: fãrã acte, respingeri intabulare, diverse acte, din care nu rezultã
dreptul de proprietate etc.;
- în anul 2015, CNLR SAa efectuat
cheltuieli neeconomicoase în valoare
totalã de 28.820 mii lei, ca urmare a:
* l existenþei unui numãr de 58
de spaþii ºi a unui numãr de 5 terenuri, neutilizate de cãtre CNLR
SA, pentru care s-au efectuat cheltuieli de întreþinere în valoare totalã de 243 mii lei;
*l existenþei unui numãr de 19 autovehicule din parcul auto al Companiei, care nu sunt funcþionale;
*l înregistrãrii de cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor aferente mijloacelorfixeneutilizateîn anul 2015,în valoare totalã de 24.635 mii lei;
*l înregistrãrii de cheltuieli cu impozitul pe profit aferent amortizãrii
mijloacelor fixe neutilizate în anul
2015, în valoare de 3.942 mii lei”.
În aceste condiþii, Curtea de Conturi a fãcut mai multe recomandãri,
dispunând conducerii CNLR sã ia
toate mãsurile legale care se impun
în vederea remedierii situaþiei produsã de neregulile prezentate mai sus.

SORIN CONSTANTINESCU:

“Loteria este ca un cartof fierbinte pe
care nu vrea sã-l þinã nimeni în mânã”
l Constantinescu: “Dosarul referitor la contractul încheiat cu grecii pe «pãcãnele» - mutat de la DNA la IGPR” l Sorin
Constantinescu: “Este haos la Loterie, acolo este nevoie urgentã de management privat”

G

uvernul Grindeanu a
transferat din nou Compania Naþionalã Loteria
Românã (CNLR), de la
Ministerul Economiei la Ministerul
Finanþelor, dupã ce societatea de stat
a fost inclusiv sub coordonarea Oficiului Naþional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), ne-a spus Sorin Constantinescu, preºedintele Asociaþiei
Organizatorilor de Cazinouri din
România (AOCR).
Domnia sa considerã cã la Loterie
“totul este un haos”, explicând: “Loteria este ca un cartof fierbinte pe care
nu vrea sã-l þinã nimeni în mânã.
Când am fost eu consilier în cadrul
acestei companii, am pus pe masa ministerului un plan de afaceri care nu
presupunea niciun fel de investiþii din
partea Loteriei. Veneam cu investiþii
private, cu scrisori de garanþie ºi aduceam profit - nu venit, profit - anual
de 200 de milioane de euro. Nici mãcar nu m-au bãgat în seamã. Acel plan
de afaceri existã ºi se poate pune în
aplicare de mâine. Peste tot, loteriile
naþionale fac o mulþime de bani. Loteria englezã câºtigã câteva miliarde de
euro pe an, spaniolii la fel, iar aceºti
bani sunt investiþi pentru sinistraþi,
spitale etc, pentru cã acesta este rolul
loteriilor - umanitar. Dar la noi s-a
mers doar pe furt ºi ºpãgi, a fost o bãtaie de joc toatã colaborarea cu grecii,
iar acum, din cauzã cã au fost atâtea
scandaluri ºi o grãmadã de arestãri,
nici nu mai au curaj sã fure ºi nici nu
mai fac nimic, totul este mort. Acolo

este nevoie de un management privat
urgent".
Potrivit domnului Constantinescu,
au fost douã tentative de aplicare a
Ordonanþei privind guvernanþa corporativã în cadrul CNLR, dar din cauzã cã au fost presiuni foarte mari din
partea politicã ca sã fie puse la conducere anumite persoane, cele douã
încercãri nu au reuºit:
“Problema cea mai mare a Loteriei
este cã, atâta vreme cât aceasta este
guvernatã de Ministerul de Finanþe,
existând un Consiliu de Administraþie ºi o Adunare Generalã a Acþionarilor, cu oameni trimiºi acolo fãrã sã
priceapã fenomenul jocurilor de noroc, compania o sã fie cu un picior în
groapã”.
Ceea ce este aberant este cã Ministerul Finanþelor controleazã Loteria
ºi tot el trimite inspectori în control ca
sã verifice activitatea companiei,
conchide Sorin Constantinescu.

Sorin Constantinescu:
“Loteria are dosare la DNA,
în urma sesizãrilor fãcute de
Curtea de Conturi”
În cazul contractului încheiat de
Loterie cu firmele greceºti în care
pãcãnelele au fost considerate
VLT-uri ca sã nu se plateascã taxe,
existã un dosar penal care a fost mutat de la Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA) la Inspectoratul General al Poliþiei Române (IGPR),
ne-a precizat ºeful AOCR, men-

þionând: “Au fost deja chemaþi la
audieri directorii Loteriei, începând
cu Liliana Mincã, iar dosarul este în
lucru. Doar pe contractul acesta,
prejudiciul este de circa 300 de milioane de euro. La DNA mai sunt dosare cu Loteria, în care s-a sesizat
Curtea de Conturi”.
Loteria Românã are produse “expirate ºi foarte obosite” care, în Europa,
nu mai funcþioneazã de zeci de ani,
susþine domnul Constantinescu, apreciind cã situaþia nu se schimbã pentru
cã nu existã management priceput, nu
sunt oameni care sã cunoascã
domeniul.
Preºedintele AOCR ne-a precizat:
“Novomatic are contract cu Loteria
ca sã îi furnizeze 10.000 de aparate,
dar compania de stat nu a pus la dispoziþie spaþiu. Contractul este încheiat de doi-trei ani ºi nu au instalat nici
mãcar jumãtate din aparate, din lipsã
de spaþiu”.
Loteria a încasat, anul trecut, mai
puþin de 10 milioane de euro, în condiþiile în care ungurii înregistreazã
200 de milioane de euro pe an, atrage
atenþia specialistul, adãugând cã
Ungaria are 10 milioane de locuitori,
nu are jucãtori ºi nici mãcar pãcãnele:
“Deci doar pe produsele loteristice se
încaseazã 200 de milioane de euro. La
noi, cele pânã în 10 milioane de euro
include doar intrãrile, în condiþiile în
care, la jocuri de noroc, omul bagã
bani ºi apoi scoate bani. Deci Loteria
considerã intrarea ca venit - aºa face
contabilitate, ca acum 20 de ani. În

acelaºi timp, nu a fost în stare nici
pânã acum sã schimbe aparatele lãsate de greci, care sunt din 1992, ºi a
cheltuit unele sume de bani angajând
oameni ca sã-ºi facã un soft propriu,
dar nu au reuºit”.

Sorin Constantinescu ne-a mai
spus cã Loteria Românã a aprobat,
anul trecut, în Consiliul de Administraþie, un buget de circa 10 milioane
de euro ca sã gãseascã o firmã care sã
implementeze sistemul 6 din 49. n

REPREZENTANÞII CNLR:

“Dezvoltarea sistemului loteristic - principala prioritate
a Loteriei Române, în 2017”

O

datã cu schimbarea cadrului legislativ, cu reconfigurarea pieþei jocurilor de noroc, cu
evoluþia tehnologicã în domeniu,
Loteria Românã ºi-a reconsiderat
strategia de dezvoltare pe termen
mediu ºi lung, astfel încât sã poatã
rãspunde aºteptãrilor jucãtorilor sãi

ºi sã-ºi îndeplineascã, în continuare, principalul obiectiv, acela de a
crea fondurile necesare pentru finanþarea unor obiective de interes
public, ne-au declarat reprezentanþii Companiei Naþionale Lotera
Românã (CNLR).
Sursele citate ne-au informat cã
dezvoltarea sistemului loteristic este,

în acest an, principala prioritate a Loteriei Române, investiþiile planificate
pentru anul în curs vizând, în principal, acest obiectiv: “La acest proiect
se lucreazã încã de anul trecut, el
aflându-se într-un stadiu avansat,
pânã acum respectându-se în totalitate datele planificate pentru fiecare
etapã de dezvoltare. La acest mo-

Scandalul contractelor dintre Loterie ºi firmele greceºti
Loteria Românã s-a aflat mai mulþi ani în
centrul unui scandal de proporþii, dupã ce
a încheiat contracte pãguboase cu unele
firme greceºti.
Acest lucru se întâmplã în contextul în
care rapoartele Curþii de Conturi din ultimii peste zece ani reclamã mai multe contracte pãguboase încheiate de Loteria
Românã cu un grup de firme greceºti,
fiind sesizate organele de cercetare în legãturã cu neregulile de la Loterie.
Se pare cã firmele greceºti Lotrom-Intralot-Intracom ar fi pãgubit statul român cu
peste un miliard de euro, prin contractele
considerate pãguboase pe care le-a derulat
cu CNLR, dupã cum susþin sursele noastre.
Contractele au vizat sistemul de video-loterie, jocurile tip 6/49, sistemul de pariuri
ºi cel online.
CNLR ºi Intralot au încheiat un contract
de colaborare pe zece ani în anul 2003
(fiind, astfel, prelungit contractul încheiat, iniþial, în 1993), care viza jocurile loteristice ºi serviciile suport. Dupã expirarea contractului, acesta a fost prelungit
prin mai multe acte adiþionale.
Surse apropiate situaþiei susþin cã reprezentanþii CNLR ºi cei ai companiei greceºti Intralot ar fi modificat, în 2014, “cu
pixul”, un act adiþional “de frica DNA”.

La finalul lunii iunie 2014, Ioana Petrescu,
ministru de finanþe la acea vreme, a dat
mânã liberã Loteriei sã încheie un nou contract cu Intralot, pe o perioadã de zece ani.
La sfârºitul anului respectiv, dupã ce au
încasat, ani de zile, comisioane uriaºe de
la statul român, grecii de la Intralot au renunþat la contractul privind administrarea
ºi gestionarea jocurilor loteristice încheiat
cu Loteria Românã (CNLR).
În data de 30 decembrie 2014, fostul ministru al finanþelor publice Darius Vâlcov
anunþa cã statul român nu va mai prelungi contractul cu firma greceascã Intralot,
care asigura mentenanþa echipamentelor
ºi funcþionarea softului necesar activitãþilor loteristice.
Pentru contractul pe video-loterie, compania de stat ºi firmele greceºti au fost
amendate de Consiliul Concurenþei, care
a stabilit cã înþelegerea dintre cele douã
pãrþi conþinea o obligaþie de neconcurenþã ce prevedea cã, în timpul derulãrii contractului, Loteria Românã nu avea voie sã
desfãºoare un alt program de video-loterie sau unul similar în cooperare cu alte
companii.
Dupã ce controversatul contract a expirat,
Compania Naþionalã Loteria Românã a
încheiat, în toamna anului 2013, un nou

contract pe video-loterie, 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 menþionate mai sus.
Sursele noastre spun cã în spatele noului
partener al Loteriei Române ar fi, pe lângã
Grupul Novomatic, ºi Benny Steinmetz (acþionar în proiectul Roºia Montanã), Tal Silberstein (fost consilier al lui Cãlin Popescu
Tãriceanu, pe vremea când acesta din urmã
era premier, ºi consultantul lui Traian Bãsescu, pe când era preºedintele þãrii, potrivit
presei) ºi omul de afaceri Remus Truicã.
În 2013, Compania Naþionalã Loteria
Românã, Intralot SA Integrated Lottery
Systems and Services ºi Intracom Holdings au fost amendate de Consiliul Concurenþei cu 16,85 milioane lei (aproximativ 3,76 milioane euro), pentru înþelegeri
anticoncurenþiale.
Curtea de Apel Bucureºti a menþinut
amenda pe care Consiliul Concurenþei a
aplicat-o Companiei Naþionale Loteria
Românã, dar nu ºi pe cele date companiilor greceºti Intralot ºi Intracom.
Decizia a fost pronunþatã pe fond, la începutul anului trecut, urmând ca hotãrârea
finalã sã o pronunþe Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

ment, ne aflãm în plin proces de achiziþie publicã a terminalelor loteristice
pentru noul sistem”.
În prezent, Loteria Românã are peste 1900 de agenþii. Pentru acest an,
compania ºi-a propus sã-ºi extindã reþeaua mandatarã cu un numãr de 200
de noi puncte de vânzare, conform reprezentanþilor societãþii.
Anul trecut, Loteria Românã a
împlinit 110 ani de activitate, compania desfãºurând ºi activitãþi de susþinere a domeniilor cultural ºi social.
În prezent, 2% din încasãrile Companiei Naþionale Loteria Românã
merg cãtre Fondul Naþional Cultural,
iar 85% din profitul net merge cãtre
bugetul de stat, dupã cum ne-au spus
reprezentanþii instituþiei.
Loteria Românã este membru activ
al celor douã mari asociaþii de profil The European Lotteries (Asociaþia
Loteriilor Europene) ºi World Lottery
Association, organism mondial ce reuneºte loterii de stat din întreaga
lume.
Cele douã asociaþii au drept scop
principal facilitarea contactelor ºi a
schimbului de informaþii între membrii sãi, studierea noilor tehnologii în
domeniu ºi angajarea de acþiuni comune, atât în zona legislativã, cât ºi în
ceea ce priveºte garantarea organizãrii de jocuri responsabile, de prevenire a fenomenului de dependenþã ºi de
promovare a misiunii sociale a
loteriilor de stat.
Sursele citate ne-au spus cã profilul
jucãtorului la loto este bãrbat, peste
40 de ani, venituri medii, studii medii.
Acest profil variazã, nesemnificativ
însã, în funcþie de tipul de joc.

Loteria Românã a relansat
jocul de loterie pasivã, anul
trecut
În anul care a trecut, Loteria Românã a relansat jocul de loterie pasivã,
cea mai veche formã de loterie din
þara noastrã, prin organizarea Loteriei
Sãrbãtorilor de Paºti ºi Loteriei Crãciunului, au mai menþionat reprezentanþii instituþiei, subliniind cã CNLR
promoveazã jocul responsabil.
“În anul 2016, jucãtorii Loteriei
Române s-au bucurat de numeroase
câºtiguri la jocurile preferate. Dacã ar
fi sã ne referim numai la jocurile loto
automatizate organizate de compania
noastrã, anul trecut au fost acordate
peste 6,4 milioane de câºtiguri, în valoare totalã de peste 840 de milioane
de lei (peste 187 milioane de euro)”,

ne-au precizat sursele citate. Acestea
ne-au spus cã 2016 a fost unul ”bogat
în oferte ºi premii pentru cei care au
ales sã-ºi încerce norocul la loz”: “Fie
cã e vorba de lozuri rãzuibile, lozuri
randalinate sau lozuri în plic,
portofoliul de produse de acest tip a
fost deosebit de generos:
- Loz în plic 110 ani
- Lozul mirilor - ediþia a V-a
- Mega party
- Tropical
- Lozul vip
- Trifoiul vesel
- Circuloz”
Jocul vedetã al Loteriei Române
este Loto 6/49, produs care a fost lansat în anul 1993 ºi care numãrã, în
prezent, cel mai mare numãr de jucãtori, înregistrând ºi cele mai importante premii.
Alte produse îndrãgite de amatorii
de jocuri loto sunt Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ºi Super Noroc, la
care se adaugã ºi Jocul “Bilã de
100.000 de lei”, lansat în anul 2011.
În ultima perioadã, Loteria Românã a acordat ºi continuã sã acorde o
atenþie deosebitã diversificãrii gamei
de produse de tip loz instant, prin lansarea de noi lozuri în plic, lozuri randalinate ºi lozuri rãzuibile.
Jocurile de videoloterie ocupã un
loc important în portofoliul de produse, datoritã interesului manifestat de o categorie importantã de jucãtori.
În portofoliul de produse al Loteriei Române se regãseºte ºi varianta
modernã a celei mai vechi forme de
loterie, loteria pasivã ºi tradiþionalele
pariuri mutuale Pronosport ºi Prono_S, care se adreseazã celor
pasionaþi de sport.
În acest an, Loteria Românã urmeazã sã-ºi îmbogãþeascã portofoliul de
produse cu noi produse de tip loz instant.
Compania Naþionalã Loteria
Românã are ca acþionar unic statul
român. Acesta a fost reprezentat de
Ministerul Finanþelor Publice în perioada 1 ianuarie 2015 - 7 octombrie
2015 ºi de Oficiul Naþional pentru Jocuri de Noroc între 7 octombrie 2015
ºi 30 iunie 2016. Începând cu data de
30 iunie 2016, exercitarea drepturilor
ºi îndeplinirea obligaþiilor ce decurg
din calitatea de acþionar unic al statului român i-a revenit Ministerului
Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor
cu Mediul de Afaceri, de anul acesta
fiind din nou în subordinea Ministerului Finanþelor Publice. n
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ASOCIATIE
CRISTIAN PASCU, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI OPERATORILOR ªI PRODUCÃTORILOR DE JOCURI DE
NOROC DIN ROMÂNIA:

“Veniturile operatorilor sãlilor de bingo au scãzut
cu peste 50%, dupã interzicerea fumatului”
l Pascu: “Legislaþia noastrã din gambling este recunoscutã ca una din cele mai avansate la nivel internaþional”
Reporter: Cum se prezintã piaþa
jocurilor de noroc la un an de când a
fost reglementatã?
Cristian Pascu: Industria de gambling din þara noastrã este de multi ani
reglementatã sub o formã mereu perfectibilã, dar dacã ne referim la legislaþia adoptatã în perioada de când
ONJN este instituþia specializatã responsabilã, atunci se poate vorbi de
“un an de la reglementare”, daca luãm
în considerare cã se împlineºte la
sfârºitul lunii februarie un an de la
apariþia HG 111/2016, privind normele de aplicare a OUG 77 actualizatã. Aºadar, de un an avem legislaþia
primarã cu o totalã aplicabilitate prin
legislaþia secundarã. În prezent, piaþa
jocurilor de noroc de la noi este dinamicã, se prezintã diferit, cu progres,
consolidare sau regres, în funcþie de
tipul de joc de noroc specific ºi de
modul în care operatorii s-au adaptat
la noile reglementãri legislative specifice sectorului ºi nu numai.
Reporter: Cum apreciaþi implementarea noii legi în segmentul online?
Cristian Pascu: Reglementãrile
actulale pentru online sunt moderne
ºi eficiente ºi, de data aceasta, în contrast cu varianta iniþialã din 2010,
sunt aplicabile ºi atractive pentru
operatorii care doresc sã se licenþieze
în þara noastrã ºi apreciate pe plan internaþional. Deja au fost înregistrate
primele efecte, printr-un numãr apreciabil de firme licenþiate, un mediu de
joc cu siguranþã ºi transparenþã pentru
jucãtori ºi noi venituri la buget.
Reporter: Cum caracterizaþi modul în care sunt impozitate companiile de profil?
Cristian Pascu: Impozitarea în
domeniul online are componenþã de
taxare pentru autorizaþie, în mod procentual (16% din venitul operatorului), sistem de impozitare favorabil ºi
mai echitabil faþã de varianta de taxã
forfetarã (fixã) de autorizare care se
uziteazã încã pentru unele din jocurile
de noroc tradiþionale (sloturi, cazinou
etc.). În viitor, dezideratul ar fi ca pe
mãsurã ce controlul veniturilor la jocurile tradiþionale va ajunge la un stadiu suficient de veridicitate, sã se treacã ºi la acestea la sistemul procentual
de taxare directã sau, cel puþin pentru
început, la un sistem cu ambele componente - forfetarã la nivel mai scãzut, completat cu o taxã procentualã ceva de genul “16%, dar nu mai puþin
de …”. Astfel, ar fi corectatã în bunã
mãsurã starea actualã de fapt, la care,
pentru unii operatori de slot machine,
cheltuiala de taxare directã forfetarã
(taxa de autorizare, de viciu ºi de licenþã distribuþie pe aparat) reprezintã
pânã la 40-50 % din venitul lor per
aparat, în timp ce la alþii (de obicei la
marii operatori) - doar 10%.
Dar în permanenþã trebuie þinut
cont ºi de cheltuielile specifice fiecãrui sistem de joc (land-base are cheltuieli de operare specifice cu locaþiile,
în online cheltuielile de publicitate
sunt comparativ mai mari, de exemplu), astfel încât sã se asigure o taxare
echitabilã între tipurile de jocuri de
noroc la distanþã ºi cele land-base,
pentru o concurenþã loialã.
Reporter: Cum s-au soldat con-

troalele ANAF efectuate anul trecut
la companiile de pariuri?
Cristian Pascu: La acest capitol
sunt cunoscute de cãtre toatã industria
de gambling rezultatele dezastruoase
soldate cu insolvenþa a numeroºi operatori de pariuri ca urmare a controalelor
ANAF începute încã din 2015, având la
bazã în mod regretabil o interpretare
greºitã a venitului operatorilor (acesta
este recunoscut pe plan mondial ca
GGR fãrã echivoc ºi fãrã alte interpretãri) de cãtre aceastã instituþie, cu implicaþii fiscale directe. Este o problemã
care ne afecteazã în principal ºi pe noi
toþi din celelalte tipuri de jocuri de noroc, de aceea ne-am arãtat în toate ocaziile solidaritatea cu colegii noºtri din
sectorul de pariuri.
Reporter: În ce punct se aflã fiecare segment din aceastã piaþã?
Cristian Pascu: Înainte sã dezvolt
acest subiect, trebuie sã aduc în discuþie puternicul recul înregistrat veniturilor din industrie începând din martie
anul trecut, ca urmare a interzicerii
fumatului inclusiv la locaþiile specializate de jocuri de noroc, acolo unde
acest obicei însoþea dintotdeauna marea masã a clienþilor noºtri ca element
de relaxare sau complementar adrenalinei specifice jocului de noroc.
Pe tipuri de jocuri, avem urmãtoarea stare de fapt:
- Cazinourile sunt în recesiune, atât
ca numãr, cât ºi ca profitabilitate. Cu
un numãr de doar ºapte cazinouri la
nivel de þarã, din care multe fãrã profit, acest sector suferã încã.
- Sãlile de bingo, de asemenea - în
scãdere ca numãr ºi profitabilitate.
Cu doar 11 sãli de bingo la nivel de
þarã, acestea au primit o loviturã greu
de surmontat, odatã cu interzicerea
fumatului inclusiv în locaþiile acestui tip de joc, unde clientul venea
pentru distracþie în primul rând ºi
unde specificul jocului cu un carton
în faþã, o cafea ºi o þigarã în aºteptarea numerelor norocoase presupunea
existenþa tuturor acestor elemente.
Scãderea a fost aici dramaticã, jucãtorii au refuzat masiv sã mai vinã în
sãli, procentual veniturile operatori-

lor au scãzut cu peste 50%. Au fost
nevoiþi sa reducã programul de funcþionare, sã reducã din personal, sã
susþinã din surse financiare proprii
funcþionarea sãlilor, câþiva au renunþat ºi la activitate.
- La sectorul slot-machine (afectat
ºi el de interzicerea fumatului, dar în
proporþie mai redusã faþã de sectorul
de bingo), avem, la nivelul anului trecut, un numãr oarecum constant de
aparate
autorizate
(între
60.000-70.000 de unitãþi), dar numãrul operatorilor licenþiaþi a scãzut de
la circa 400 la numai aproximativ 230
în anul 2016. Aceasta se datoreazã
atât unora din categoria operatorilor
de mãrime micã ºi medie, care, în
urma majorãrii taxãrii în mod considerabil începand din 2015, au fost nevoiþi sã renunþe la activitatea devenitã
pentru ei nerentabilã, dar ºi a mãsurii
adoptate de comasare a doi sau mai
mulþi operatori sub licenþa unuia dintre ei, pentru a suporta atât costul taxei de licenþã mai uºor, prin distribuire pe mai multe aparate, dar ºi pentru
a-ºi menþine în operare doar locaþiile
rentabile, fãrã teama de a scãdea individual sub numãrul minim de aparate
în operare prevãzut de lege.
Aici trebuie sã subliniez cât de binevenite au fost pentru aceastã categorie de operatori cei mici ºi medii, adoptarea legislativã a amendamentelor susþinute de asociaþia noastrã (AOPJNR) referitoare la numãrul minim de 75 de aparate per
operator ºi de 12 aparate per sala
dedicatã de slot-machine (faþã de
cifrele propuse iniþial de legiuitor
de 100 aparate/operator, respectiv
15 per locaþie)! Acestea reprezintã
o “gurã de oxigen” pentru supravieþuirea celor din categoria menþionatã, preponderent reprezentanþi ai capitalului autohton.
- Pentru sectorul de pariuri se observã o consolidare ºi chiar extinderea prezenþei în teritoriu prin mãrirea
numãrului de agenþii, dar la acest capitol comentariile pe larg consider cã
aparþin colegilor mei de la asociaþiile
reprezentative de profil. O importanþã

deosebitã pentru operatorii de slot machine a fost (cel puþin pânã la definirea ºi apariþia categoriei noi de aparate cu risc limitat - AWP -, care pot
funcþiona autonom în locaþii, dar rãmâne ºi dupã acest moment) coabitarea
cu operatorii de pariuri în agenþiile
acestora, singurul mod permis de a
opera un numãr mai mic de aparate
(maxim cinci), în zonele în care nu
este rentabilã operarea cu un numãr
mai mare de aparate impus în sãlile
specializate.
Reporter: Consideraþi cã mai este
loc încã de îmbunãtãþirea legislaþiei
din domeniu?
Cristian Pascu: Prin forma ei actualã, legislaþia în domeniu este recunoscutã ca una din cele mai avansate
la nivel internaþional. Am învãþat din
lipsurile reglementãrilor din trecut ºi
am beneficiat ºi de studiul comparativ
al legilor din alte jurisdicþii, adaptate
la specificul nostru.
Propuneri de îmbunãtãþire legislativã desigur cã mai avem ºi vor apãrea în permanenþã la acest domeniu
de activitate atât de dinamic. La nivelul Consiliului Consultativ al
ONJN, avem ocazia în permanenþã
sã le discutãm ºi putem conta pe disponibilitatea de dialog ºi profesionalismul conducerii ONJN. Una din
preocupãrile noastre de bazã se
îndreaptã ºi cãtre propagarea în industrie, la operatori ºi jucãtori, a conceptului de joc responsabil, atât de
necesar pentru a construi pe baze solide viitorul domeniului cu componentã de prevenþie ºi protecþie a persoanelor vulnerabile, astfel încât sã
ne pãstram activitatea în scopul ei de
relaxare ºi entertainment, petrecere
plãcutã a timpului liber si nu dependentã dãunãtoare.
Piaþa este încã în adaptare ºi într-o
permanentã competiþie, oferta cãtre
jucãtori se difersificã ºi se amplificã de exemplu la slot-machine sunt oferite noi aparate atractive, tombole,
premieri ºi servicii complementare în
sãli pentru fidelizare, rezerva de
clienþi nu este inepuizabilã ºi uneori
suficientã astfel încât sã asigure profi-

tabilitatea tuturor locaþiilor. Sub acest
numãr impresionat încã de mare de
aparate în exploatare, care ar indica o
adaptare la noile reglementãri ºi în
special la creºterea taxãrii, o mare
parte din operatori se luptã pentru supravieþuirea pe piaþã lunã de lunã ºi
mai ales trimestru de trimestru, când
au de achitat taxele în avans. Nu de
puþine ori sunt nevoiþi sã intre în cele
30 de zile de “graþie” cât sunt pãsuiþi
sã întârzie cu plata taxelor ºi se dau
peste cap sã facã rost de întreaga
suma de achitat pentru autorizaþii. Nu
toþi dispun de capital din alte surse ca
sã investeascã în acest domeniu ºi, în
timp ce marii operatori dominã ºi
ocupã piaþa, marea majoritate nu poate face faþã puterii investiþionale a celor mari. Nu este de dorit însã sã se
renunþe la luptã, pentru cã acest lucru
ar avea ca rezultat nedorit cedarea în
întregime ºi a acestui sector de
activitate doar capitalului extern.
Reporter: În aceste condiþii, ce
aºteptãri are AOPJNR de la sectorul
de gambling?
Cristian Pascu: Aºteptãrile sunt pe
termen scurt sau lung. De exemplu, în
prezent, ne confruntãm cu necesitatea
de conformare referitoare la comunicarea aparatelor cu sistemele de monitorizare prin protocol serial, am iniþiat
ºi susþinem o dezbatere cât mai largã
din punct de vedere tehnic a acestei
teme, ca sã gãsim soluþii care sã ofere
siguranþa datelor captate ºi transmise
fãrã excluderea de pe piaþã în mod artificial a producãtorilor de sistem sau
aparate de diverse generaþii.
De asemenea, avem aºteptãri de la
nou introdusa categorie de aparate cu
risc limitat – AWP. Urmãrim cu atenþie
tot fenomenul, de la producerea acestor
aparate astfel încât sã se conformeze
specificaþiilor din reglementãri, pânã la
introducerea lor în exploatare, sperãm
cu succes pentru operatori. Desigur,
condiþia de bazã rãmâne ca aceste aparate sã fie agreate de jucãtori.
Avem ºi aºteptãri permanente, referitoare la operarea pe piaþã în condiþii de concurenþã loialã, iar aici fac referire la mult discutatul subiect al
VLT-urilor operate de Loteria
Romanã.
În acest context, îi sfãtuiesc pe
operatori, în principal pe cei de slot
- machine (aceºtia având un numãr
mai concentrat ca niciodatã în istoria pieþei) sã adere la una din asociaþiile de profil, ca sã fie reprezentaþi.
Este bine de ºtiut cã multe iniþiative
legislative parlamentare sau chiar
guvernamentale plecate populist
dintr-o necunoaºtere profundã a fenomenului, având ca bazã de plecare imaginea încã nefavorabilã a industriei noastre, au fost combãtute
cu succes prin eforturile conjugate
ale asociaþiilor reprezentative, prin
lãmurirea în detaliu a factorilor de
decizie asupra situaþiei de fapt ºi a
implicaþiilor unor mãsuri pripite,
nefondate. În concluzie, pe cei care
doresc sã fie ºi “actori”, nu numai
“spectatori” la ceea ce se legifereazã în domeniul lor ºi îi afecteazã direct, îi aºteptãm în asociaþie alãturi
de noi!
Reporter: Mulþumesc! n
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SUA, cea mai mare piaþã de gambling din lume
l Gamblingul online, sectorul cu cea mai importantã creºtere l În Australia a fost consemnatã cea mai mare pierdere per
rezident adult, cu o medie de 990 dolari
Industria globalã a gamblingului a
generat un profit de 385 de miliarde
de dolari în 2016, conform datelor societãþii de consultanþã în domeniu H2
Gambling Capital, citate de
publicaþia The Economist.
Potrivit cifrelor, gamblingul online
a fost sectorul cu cea mai importantã
creºtere anul trecut, veniturile obþinute din produsele iGaming reprezentând 11% din totalul global.
The Economist aratã cã SUAa fost,
ºi în 2016, cea mai mare piaþã de gambling, unde jucãtorii au consemnat
cele mai mari pierderi: 116,9 miliarde
de dolari. În acest context, pierderea
reprezintã sumele puse în joc de
clienþi minus plãþile cãtre aceºtia.
Serviciile oferite de cazinourile fizice au fost cele mai populare produse
de gambling la care au apelat clienþii
americani, anul trecut, potrivit analizei. De asemenea, loteriile au avut
contribuþii majore la industria de

gambling din SUA.
Peisajul de gambling din SUA s-ar
putea schimba în mod semnificativ în
anii care vin, cu condiþia ca eforturile
multiple de re-reglementare a industriei în mai multe state sã fie de succes. Confrom publicaþiei, este aºteptatã o cerere imensã pentru gamblingul online ºi pariurile sportive oferite
în SUA, iar reglementatorii americani
fac presiuni pentru legalizarea acestor
sectoare.
China, care include regiunea
Macao, a pierdut 62,4 miliarde de
dolari anul trecut, pe gambling.
Aceastã cifrã ar fi fost mai mare
dacã nu ar fi avut loc o represiune a
sectorului de gambling, lansatã de
preºedintele Chinez Xi Jinping,
care a generat retragerea jucãtorilor de mare valoare din Macao, care
este cel mai mare hub de gambling
din Asia ºi din lume.
Japonia, Italia ºi Australia se aflã

între primele cinci pieþe mondiale de
gambling, unde jucãtorii au pierdut
24,1 miliarde de dolari, 19 miliarde,
respectiv 18,3 miliarde de dolari anul
trecut.
În Australia, care s-a dovedit a fi o
piaþã extrem de profitabilã în ultimii
ani, a fost consemnatã cea mai mare
pierdere per rezident adult, cu o medie de 990 dolari în 2016, conform H2
Gambling Capital. Cel mai important
produs de gambling utilizat în aceastã
þarã, anul trecut, a fost reprezentat de
slot machines.
Singapore ocupã locul al doilea în
clasamentul mondial al pierderilor
medii per adult rezident, în 2016, cu
aproximativ 700 de dolari, urmând
Irlanda, cu 500 de dolari. Cele mai
mari pierderi au fost înregistrate de irlandezi, la gamblingul online.
Pe primele cinci locuri din acest
clasament mai figureazã Finlanda ºi
Statele Unite. n
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Pierderile
“Caesars”,
de zece ori
mai mari
decât
aºteptãrile
analiºtilor
Gigantul american al cazinourilor
“Caesars Entertainment” Corp. a
înregistrat, în ultimul trimestru din
2016, pierderi nete de peste zece ori
mai mari decât anticipau analiºtii, din
cauza costurilor generate de restructurarea sa.
În intervalul octombrie-decembrie
2016, pierderea netã a companiei a
fost de 435 de milioane de dolari,
comparativ cu un rezultat negativ de
39 milioane de dolari în acelaºi interval din 2015.
Pierderea netã pe acþiune raportatã
de companie a atins 3,88 dolari, faþã
de 37 de cenþi, cât preconizau analiºtii.
“Caesars Entertainment” a contabilizat, în perioada menþionatã, angajamente de 426 de milioane de dolari
generate de restructurarea diviziei
sale falite “Caesars Operating” Corp.
(CEOC). Pe întreg anul trecut, aceste
angajamente s-au ridicat la 5,7 miliarde de dolari.
Pierderile operaþionale nete înregistrate de companie au fost de 2,7 miliarde de dolari pe întreg anul 2016.
În luna ianuarie, o instanþã specializatã în falimente din Chicago a
aprobat planul de reorganizare a
CEOC, punând capãt unei perioade
de doi ani de dispute cu creditorii, în
condiþiile în care compania a fãcut
eforturi sã iasã dintr-un faliment
complex.
Conform acestui plan, CEOC va
avea ºtearsã o sumã de 10 miliarde de
dolari din datoria sa imensã de 18 miliarde de dolari, iar activele imobiliare din SUA vor fi separate de operaþiunile de jocuri de noroc.
În acelaºi timp, compania-mamã
“Caesars Entertainment” va fuziona
cu subsidiara “Caesars Acquisition”
Co. în vederea regrupãrii cazinourilor
ºi hotelurilor sale la un loc.
În condiþiile în care CEOC va ieºi
din faliment anul acesta, Mark Frissora, preºedintele companiei, afirmã cã grupul se va concentra, acum,
pe generarea de lichiditãþi, pe
creºtere ºi crearea de valoare pentru
investitorii sãi.
“Anul acesta, intenþionãm cã generãm lichiditãþi suplimentare ºi sã ne
îmbunãtãþim marjele, în timp ce finalizãm restructurarea CEOC”, a declarat Mark Frissora, adãugând: “Aceste
mãsuri ne vor permite sã continuãm
sã creãm mai multã valoare pentru acþionarii noºtri”.
Oficialul companiei apreciazã cã
2016 a fost, totuºi, al doilea an consecutiv în care operatorul de cazinouri
ºi-a îmbunãtãþit rezultatele operaþionale ºi productivitatea, în baza evoluþiilor din Las Vegas – cea mai mare
piaþã pentru “Caesars”.
Frissora a amintit cã grupul a renovat peste 8.000 de camere de hotel
începând din 2014.
Veniturile din vânzãrile “Caesars
Entertainment” Corp. au crescut cu
2,8% anul trecut, la 3,9 miliarde de
dolari, iar profitul ajustat (EBITDA)
– cu 8,6%, la 1,1 miliarde de dolari. În
ultimul trimestru din 2016, vânzãrile
realizate de grup din operarea de cazinouri au crescut cu 3,2%, la 544 milioane de dolari. În aceeaºi perioadã,
câºtigul operaþional s-a majorat cu
aproape 149%, la 102 milioane de dolari. Totodatã, profitul ajustat a urcat
cu 10,6%, la 250 milioane de dolari. n
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Astãzi are loc a ºaptea ediþie a
Conferinþei Române de Gambling
Cea de-a ºaptea ediþie a
Conferinþei Române de
Gambling (CRG7), organizatã, anual, de Casino Life
and Business Magazine,
are loc, astãzi, în Bucureºti, la Palatul Parlamentului, cu sprijinul Oficiului
Naþional pentru Jocuri de
Noroc. În cadrul evenimentului se va discuta despre noutãþile din legislaþie ºi normele de aplicare,
dar ºi despre vulnerabilitãþile sistemului actual, de la
slot rooms ºi casino life
pânã la gambling-ul online. De asemenea, vor fi
prevãzute secþiuni speciale pentru marketing, imagine, responsabilitate socialã ºi joc responsabil. Un
alt panel va fi dedicat actualitãþii din industria jocurilor de noroc din Europa centralã ºi de est.
Participanþii au ocazia sã

lãmureascã unele aspecte
neclare ºi sã primeascã
rãspunsuri la întrebãri.
Pe parcursul evenimentului, în foaier se va desfãºura o micro expoziþie
unde partenerii îºi vor prezenta produsele.
Problema actualã a industriei de profil din
România este legatã de
“Protocolul serial standardizat - de la mijloc de joc
la sistem informatic centralizator”, dar, fãrã discuþie, vor fi atinse ºi alte subiecte printre care ºi cel al
jocului responsabil.
Printre cei invitaþi sã ia
cuvântul, regãsim cele mai
importante nume din lumea jocurilor de noroc din
România, atât din partea
autoritãþilor cât ºi din partea industriei ºi a asociaþiilor profesionale, dar ºi speakeri confirmaþi din Marea

Britanie, Republica Cehã,
Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Grecia, Polonia, precum ºi din alte þãri din regiune.
La conferinþã ºi-au anunþat,
deja, participarea numeroºi reprezentanþi ai lumii
gamblingului atât din þarã
cât ºi din strãinãtate, dar ºi
noii reprezentanþi ai Parlamentului.
Partenerii evenimentului
sunt: Asociaþia Romanian
Bookmakers, DGL PRO ºi
Asociaþia ROMBET, iar parteneri media sunt ziarul
BURSA ºi portalul www.
forrichonly.ro
Evenimentul are urmãtoarea structurã provizorie de program: Panel
Prezentare Parteneri, Panel Marketing, CSR ºi Joc
Responsabil, Panel România Azi, Panel Noutãþi
Regionale.

