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ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC

Avem una dintre cele mai
moderne legislaþii din Europa

Sectorul jocurilor de noroc a intrat
în rândul celor mai importante pieþe
europene de profil, subliniazã repre-
zentanþii din domeniu. Potrivit lui Li-
viu Popovici, preºedintele Romanian
Bookmakers, viitorul acestui dome-
niu este strâns legat de nivelul de re-
sponsabilitate ºi implicare so-
cialã a organizatorilor. “Con-
lucrarea între legiuitor ºi in-
dustrie conduce spre iniþiati-
ve de modernizare a cadrului
legislativ, cu efecte pozitive
asupra celor trei stakeholderi
principali - clienþi, autoritãþi
ºi organizatori”, ne-a trans-
mis Liviu Popovici.

În acest moment, avem una dintre
cele mai moderne legislaþii din Euro-
pa, deºi mai este loc de rafinare, un ni-
vel echitabil al taxelor, controale ºi
monitorizãri stricte, mai spune domnia
sa, adãugând: “Vorbim despre o indus-
trie cu un aport din ce în ce mai însem-
nat în activitatea economicã a Rom-
âniei, care genereazã aproximativ
45.000 de locuri de muncã ºi contribu-

ie cu circa 1 miliard de euro la PIB-ul
þãrii ºi 300 de milioane de euro la bu-
getul de stat, prin taxele directe, impo-
zitul pe profit ºi alte taxe ºi contribuþii
colectate anual. Pot afirma cã menþi-
nerea ºi chiar accentuarea trendului
actual de maturizare ºi profesionaliza-

re a industriei reprezintã garan-
þia dezvoltãrii sustenabile a in-
dustriei”.

În plan legislativ, focusul
este, în momentul de faþã, pe
Legea 129/2019, care transpu-
ne directiva europeanã împo-
triva spãlãrii banilor, eviden-
þiazã Dan Ghiþã, preºedintele
ROMBET.

Pe acest subiect, Liviu Popovici
ne-a transmis: “Noua legislaþie privind
prevenirea ºi combaterea spãlãrii ba-
nilor aduce cu ea o serie de obligaþii în
sarcina operatorilor de jocuri de noroc.
Notabilã este aceea de a prelua datele
cu caracter personal pentru persoanele
care înregistreazã câºtiguri în valoare
de minimum 2.000 de euro într-o sin-
gurã operaþiune, ceea ce presupune le-

gitimarea clienþilor cu actul de identi-
tate. Companiile de jocuri de noroc
tradiþionale vor fi nevoite sã solicite
clienþilor sã prezinte o copie dupã ac-
tul de identitate la colectarea sumelor
mai mari de 2.000 de euro, ori sã dote-
ze locaþiile cu dispozitive pentru co-
pierea în format fizic sau digital a ace-
stora. Dacã scãderea plafonului de ra-
portare obligatorie cãtre ONPCSB, de
la 15.000 de euro la 10.000 de euro, nu
impacteazã administrativ organizato-
rii, aceºtia au, însã, obligaþia de identi-
ficare a titularilor ºi raportare a tran-
zacþiilor în valori mult mai mici, ºi de
100 de lei, dacã acestea îndeplinesc
condiþiile pentru a fi clasificate drept
tranzacþii suspecte. Toate aceste noi
obligaþii presupun o instruire supli-
mentarã a angajaþilor, implementarea
de proceduri specifice ºi chiar angaja-
rea de personal suplimentar”.

Anul acesta a avut un debut destul
de dificil pentru industria jocurilor de
noroc, ne-a spus, la rândul sãu, Odeta
Nestor, preºedintele Asociaþiei Orga-
nizatorilor de Jocuri de Noroc la Dis-

tanþã (AOJND), fãcând referire la
prevederile din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 114/2018 privitoare
la majorarea taxelor pentru jocurile
de noroc ºi, implicit, la impactul ma-
jor pe care aceasta l-a avut în piaþa de
profil: “Totuºi, companiile din indus-
trie au reuºit sã se redreseze ºi sã se
conformeze noilor schimbãri legisla-
tive din domeniu fãrã a avea modifi-
cãri substanþiale în funcþionare”.

Cea mai importantã laturã a pro-
blematicii sectorului de gambling este
aceea cã prea puþine companii sunt dis-
puse sã întreprindã un efort de mode-
lare a imaginii industriei într-un mod
omogen ºi printr-un mesaj comun,
atrage atenþia Doru Gheorghiu,
preºedintele Aspecto Consulting.
Domnia sa aratã cã tot mai mulþi ma-
nageri au înþeles aceastã necesitate ºi
au fãcut front comun în ultimii ani în
acest sens, însã acest grup trebuie lãr-
git pânã la a avea masa criticã necesarã
emiterii unei strategii de imagine la ni-
vel de industrie ºi a acelui mesaj co-
mun, neapãrat necesar. n

EMILIA
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“ONJN vizeazã noi reglementãri
pentru terminalele de pariuri”

(Interviu cu Marius-Sebastian Ionescu, Preºedintele ONJN)

Reporter: Cum apreciaþi mer-
sul industriei jocurilor de no-
roc, în ultima perioadã?

Marius-Sebastian Ionescu: Anul 2018
a adus modificãri legislative importante pe
piaþa jocurilor de noroc. Vorbim în primul
rând de unele modificãri de fiscalitate, ºi
aici fac trimitere la Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea
unor mãsuri fiscal-bugetare ºi pentru modi-
ficarea ºi completarea unor acte normative.
Aºadar, începând cu luna martie 2018, ope-
ratorii de jocuri de noroc online au fost
obligaþi sã reþinã ºi sã vireze cãtre Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã impozi-
tul aferent fiecãrei retrageri efectuate în nu-
mele jucãtorilor. Aceastã mãsurã a avut
drept scop reducerea birocraþiei prin elimi-
narea unui numãr semnificativ de declaraþii
depuse de persoanele fizice, prin comasa-
rea unor formulare ºi diminuarea costurilor
administrative legate de procesarea decla-
raþiilor.

De asemenea aceastã mãsurã a avut în
vedere ºi reducerea obligaþiilor pentru ju-
cãtori, în sensul cã aceºtia nu mai trebuie
sã-ºi gestioneze singuri, pe perioada unui
an, câºtigurile din jocurile de noroc online,
acest lucru fiind fãcut în baza legii de cãtre
operatori.

Totodatã, domeniul jocurilor de noroc a
fost îmbunãtãþit cu câteva modificãri de
funcþionalitate. Legea nr. 250/2018 privind
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guver-
nului nr. 42/2015 pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative din do-
meniul jocurilor de noroc a instituit o nouã
prevedere legalã care interzice afiºarea în
exteriorul locaþiilor de jocuri de noroc a
valorilor sau bunurilor acordate prin bonu-
suri, promoþii sau “jack-pot”-uri reale sau
simulate. Astfel, s-a avut în vedere atât sto-
parea unor activitãþi care încurajeazã parti-
ciparea la joc, mai ales din partea unor per-
soane care nu sunt jucãtori, fiind atrase de
potenþialele câºtiguri, cât ºi protecþia con-
sumatorilor din domeniu, în sensul în care,
prin afiºarea în exteriorul locaþiilor a unor
promoþii reale sau simulate, jucãtorilor li se
induce senzaþia cã pot câºtiga mult mai
mult la unii operatori, ceea ce duce la prac-
tici de încurajare a jocului sau de practici
ilegale, în sensul în care erau oferite unele
premii menþionate în mod general la care se
afiºau fotografii foarte atrãgãtoare (maºini
de lux, vacanþe etc.), iar în realitate premii-
le erau diferite faþã de cele prezentate.

Prin Ordinul Preºedintelui ONJN nr.
179/27.08.2018 a fost aprobat noul model
de declaraþie lunarã, sub forma unui formu-
lar-tip pentru veniturile realizate de organi-
zatorii jocurilor de noroc, care desfãºoarã
activitãþi de jocuri de noroc potrivit art. 10
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guver-
nului nr. 77/2009 privind organizarea ºi ex-
ploatarea jocurilor de noroc.

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.
114/2018 a instituit modificãri la nivelul
ONJN ºi a introdus taxe noi:

o activitate care va avea rolul de infor-
mare corectã a jucãtorilor ºi de prevenire a
dependenþei în domeniul jocurilor de noroc
prin programe de protecþie a tinerilor ºi ju-
cãtorilor ºi nu în ultimul rând programe de
soluþionare a litigiilor ce pot apãrea între
organizatorii ºi jucãtorii de jocuri de noroc;

modificarea taxei aferentã autorizaþiei
de exploatare a jocurilor de noroc tip slot
machines clasa A;

introducerea taxei lunare pentru organi-

zatorii de jocuri online, reprezentând 2% ºi
calculatã la totalul taxelor de participare
încasate lunar. Ambele au avut în vedere
asigurarea unui mai bun echilibru de taxare
între diversele tipuri de jocuri de noroc, în
vederea asigurãrii unui mediu concuren-
þial.

Reporter: Ce lipsuri legislative mai are
acest segment?

Marius-Sebastian Ionescu: Orice do-
meniu de activitate are o dinamicã operati-
vã sau funcþionalã ºi socialã ºi este normal
sã intervinã modificãri sau completãri în
orice act normativ din orice domeniu regle-
mentat, atât la nivel de Ordonanþã de
Urgenþã, Hotãrâre de Guvern sau Ordin de
Preºedinte.

În primul rând avem în desfãºurare un
proiect de norme tehnice, denumit “Condiþii
minime tehnice de verificare a mijloacelor
de joc”. Draftul de proiect a fost deja notifi-
cat Comisiei Europene conform Directivei
(UE) 2015/1535, iar în momentul în care ex-
pirã perioada de aºteptare de trei luni - timp
în care Comisia ºi celelalte state membre
examineazã textul notificat ºi rãspund în
mod adecvat - vom emite ºi ordinul tehnic.

Domeniul jocurilor de noroc este regle-
mentat corespunzãtor, dar avem în vedere
în viitorul apropiat noi reglementãri legale
pentru celelalte activitãþi de jocuri de no-
roc, în special pentru terminalele de pariuri.

De asemenea, avem în vedere, într-un
termen scurt, stabilirea de norme de verifi-
care pentru modalitatea de colectare, secu-
ritatea transmiterii ºi respectiv stocarea da-
telor aferente mijloacelor de joc de tip
slot-machine.

Reporter: Cum ne situãm faþã de cele-
lalte þãri europene, în acest domeniu?

Marius-Sebastian Ionescu: Piaþa româ-
neascã este una cu potenþial, industria jocu-
rilor de noroc evoluând odatã cu dezvolta-
rea tehnologiei. Dupã modificãrile legisla-
tive operate pe parcursul ultimilor ani, pu-
tem spune cã, în România, cadrul legislativ
a atins un nivel de maturitate, echilibru ºi
stabilitate, atingând cele mai înalte standar-
de europene.

Condiþiile de licenþiere în România sunt
similare altor state europene. Orice ope-
rator poate funcþiona legal pe teritoriul
României, dacã bineînþeles îndeplineºte toa-
te condiþiile prevãzute de lege.

Reporter: Ce perspective are aceasta
piaþã, la noi?

Marius-Sebastian Ionescu: Aºa cum
am precizat anterior, piaþa este stabilã ºi
acoperã toate tipurile de activitãþi de jocuri
de noroc, fiind în concordanþã cu cerinþele
jucãtorilor români.

Reporter: Ce ne puteþi spune despre
implementarea sistemelor informatice de
monitorizare a activitãþii jocurilor de noroc
tradiþionale ºi la distanþã?

Marius-Sebastian Ionescu: Monitori-
zarea activitãþii pentru operatorii la distanþã
este foarte bine reglementatã, având în ve-
dere specificul acesteia ºi este verificatã
anual (sau în funcþie de situaþie, mai des la
solicitarea ONJN) de auditori externi, care
analizeazã conform standardelor interna-
þionale (ex ISAE 3000 privind auditul fi-
nanciar sau ISO 27000 privind securitatea
informaþiei). Avem în vedere stabilirea
unor condiþii similare ºi pentru piaþa de
land-based.

Reporter: Cum vedeþi funcþionarea
pieþei jocurilor online?

Marius-Sebastian Ionescu: Segmen-
tul jocurilor de noroc online este foarte
bine reglementat ºi funcþional. România
este un model de succes, fiind chiar un
exemplu pentru alte þãri care se pregãtesc
sã reglementeze sau sã dezvolte acest do-
meniu. Spre exemplu, încã de la reglemen-
tare ºi pânã în prezent avem solicitãri de la
alte state membre ale Uniunii Europene de
furnizare de informaþii (asistenþã) cu privi-
re la modul în care am reglementat dome-
niul, ultima solicitare venind de la Autori-
tatea de reglementare a jocurilor de noroc
din Polonia.

În viitorul apropiat avem în vedere ºi
alte modificãri pentru includerea de noi ti-
puri de activitãþi (activitãþile de tip Daily
fantasy sports DSF ºi altele).

Reporter: Care credeþi ca este ponderea

pieþei negre în domeniu?
Marius-Sebastian Ionescu: În primul

rând vorbim despre un fenomen asupra cãru-
ia nu poate fi fãcutã o cuantificare exactã ºi
care cu siguranþã nu va dispãrea niciodatã în
totalitate. Vã reamintesc cã, odatã cu înfiinþa-
rea instituþiei, în anul 2013, au fost desfãºura-
te în mod constant acþiuni menite sã descura-
jeze practicile ilegale, cu accent pe publicita-
tea/marketing-ul ºi/sau promovarea jocurilor
de noroc on-line neautorizate, verificarea
cluburilor de poker, identificarea ºi scoaterea
din piaþã a aparatelor tip slot-machine exploa-
tate în condiþii ilegale, conformarea la cadrul
legal a operatorilor economici care importã,
produc ºi/sau comercializeazã mijloace de
joc, verificarea modului de calcul ºi platã a
obligaþiilor fiscale specifice care decurg din
activitatea de jocuri de noroc ºi vã pot spune
cã fiecare abatere de la legislaþia specificã a
fost sancþionatã conform reglementãrilor în
vigoare.

În ceea ce priveºte platformele neli-
cenþiate, legiuitorul a stabilit introducerea
acestora pe lista neagrã. În urma verificãri-
lor ºi documentãrilor permanente ale direc-
þiei de specialitate din cadrul Oficiului,
aceastã listã este constant actualizatã.

ONJN acþioneazã în interesul legii, al
statului ºi al cetãþenilor lui. Operatorii de
jocuri de noroc, indiferent de mãrimea lor,
au obligaþia de a pune la dispoziþia clienþi-
lor doar servicii legale cu o corectã in-
formare a jucãtorilor. Aceºtia trebuie sã-ºi
desfãºoare activitatea cu respectarea legi-
lor în realizarea scopului lor comercial, cu
respectarea principiilor de joc responsabil,
de protecþie a jucãtorilor ºi a persoanelor
vulnerabile, în special a interzicerii accesu-
lui persoanelor minore.

Cu privire la piaþa neagrã a jocurilor de
noroc tradiþionale, încã mai avem situaþii în
care sloturile nu îndeplinesc condiþiile le-
gale de autorizare sau unele persoane folo-
sesc aparate cu serii dublate dupã aparate
autorizate în mod legal, dar aceste situaþii
sunt foarte puþine, nefiind relevante pentru
piaþã, în general.

Reporter: Cu cât au crescut veniturile

la bugetul de stat, anual, dupã licenþierea
mai multor operatori din domeniu?

Marius-Sebastian Ionescu: Analizând
datele existente la nivelul instituþiei noa-
stre, cuprinse în Rapoartele anuale de acti-
vitate, documente publice pe pagina de in-
ternet a instituþiei noastre, vã putem spune
cã piaþa a pãstrat o evoluþie constantã ºi
echilibratã, nefiind înregistrate creºteri
semnificative, cum a fost cazul, spre exem-
plu, în anul 2015, atunci când domeniul on-
line a fost reglementat ºi aliniat cerinþelor
europene.

Reporter: Câþi operatori online sunt li-
cenþiaþi, în acest moment?

Marius-Sebastian Ionescu: Pe piaþa
online, activeazã la acest moment 23 ope-
ratori licenþiaþi.

Reporter: Observaþi o tendinþã de mi-
grare a jucãtorilor din cazinouri în mediul
online, dupã licenþierea operatorilor?

Marius-Sebastian Ionescu: Vorbim
despre tipologii diferite de jucãtori. Rezul-
tatele studiilor efectuate în þãri precum Ita-
lia, Spania ºi Franþa aratã cã reglementarea
online-ului nu afecteazã piaþa jocurilor de
noroc tradiþionale. Deºi în România nu au
fost realizare astfel de studii, conform evi-
denþelor din raportãrile operatorilor, pânã
în acest moment am constatat cã nu existã
aceastã tendinþã de migrare la care faceþi
referire.

Reporter: Câþi bani aduce la buget,
anual, întregul sector de gambling?

Marius-Sebastian Ionescu: Piaþa jocu-
rilor de noroc din România este stabilã ºi
maturã. Discutãm despre un domeniu cu
implicaþii importante la nivelul veniturilor
bugetare. Industria jocurilor de noroc con-
tribuie la bugetul de stat cu sume substan-
þiale ºi nu vorbim aici doar de impozite ºi
taxe de licenþã ºi autorizaþie, ci ºi de venitu-
rile din activitãþile conexe.

În anul 2018, taxele speciale percepute
operatorilor economici ce desfãºoarã acti-
vitãþi de jocuri de noroc ºi activitãþi conexe
pe teritoriul României au depãºit 316 mi-
lioane de euro. La acestea se mai adaugã ta-
xele pe muncã (în domeniu fiind angajate
un numãr de aproximativ 40.000 de persoa-
ne), impozitul pe profit conform reglemen-
tãrilor Codului Fiscal, precum ºi alte taxe
legale colectate din activitatea pe orizonta-
lã, respectiv tranzacþii între operatori, chi-
rii, diverse achizitii, etc., însã toate acestea
sunt gestionate de cãtre ANAF.

Gradul de încasare este unul foarte ridi-
cat, de peste 95%, restul procentelor repre-
zentând alte situaþii legale, respectiv insol-
venþã sau faliment.

Reporter: În ce mod va fi influenþatã
activitatea din industrie de noua lege pen-
tru prevenirea spãlãrii banilor?

Marius-Sebastian Ionescu: În opinia
noastrã nu va fi influenþatã în mod semnifi-
cativ, deoarece discutãm despre proceduri
deja existente în domeniile online ºi casino,
prin urmare acestea vor fi extinse ºi cãtre
celelalte activitãþi de jocuri de noroc.

Reporter: Ce proiecte deruleazã acum
ONJN ºi ce prioritãþi are pentru perioada
care urmeazã?

Marius-Sebastian Ionescu: La aceastã
datã, ONJN deruleazã un proiect de achizi-
þie publicã a unui Sisteminformatic care in-
clude un modul special destinat activitãþii
jocurilor de noroc tradiþionale ºi la distanþã,
procesul fiind în faza de depunere a oferte-
lor.

Sperãm ca aceastã procedurã sã se
încheie cu succes, iar la sfârºitul anului
acesta, la nivelul ONJN sã fie implementat
acest sistem informatic complex.

Printre principalele obiective ale acestei
investiþii se regãsesc:

- Implementarea unei soluþii care sã asi-
gure transferul de date de la operatorii eco-
nomici licenþiaþi, în vederea utilizãrii ace-
stora în scopul diminuãrii evaziunii fiscale
în domeniu ºi creºterea încasãrii taxelor ºi
impozitelor la bugetul de stat;

- Monitorizarea reþelelor de socializare,
site-uri web si forumuri în vederea combate-
rii sectorului ilegal al jocurilor de noroc, de-
pistãrii ºi sancþionãrii conform dispozitiilor
legale din domeniul jocurilor de noroc.

Reporter: Mulþumesc! n

CU 15,88% MAI MULT DECÂT ÎN 2017

Profitul brut al Loteriei Române -
aproape 119 milioane lei, în 2018

Loteria Românã a înregistrat, anul trecut, venituri totale de
peste 1,07 miliarde lei, ceea ce reprezintã o creºtere de
5,61% faþã de veniturile totale bugetate ºi de 17,08%

comparativ cu veniturile totale înregistrate în 2017. Profitul brut
înregistrat în 2018 a depãºit 118,8 milioane lei, ceea ce reprezintã
o creºtere de 41,68% în comparaþie cu valoarea bugetatã ºi de
15,88% faþã de profitul brut înregistrat în anul anterior.

Compania ne-a transmis cã, anul trecut, a repartizat ºi virat cãtre
Ministerul Finanþelor Publice (acþionarul sãu majoritar) dividende
în sumã de peste 169,3 milioane lei.

Loteria Românã are un nou sistem loteristic - SILOR -, dezvol-
tat ºi implementat prin resurse proprii, din luna noiembrie a anului
2018. Reprezentanþii companiei de stat subliniazã cã acesta repre-
zintã un pas important în dezvoltarea ºi modernizarea companiei,
în acord cu exigenþele tehnologiei actuale, cu respectarea standar-
delor de calitate, securitate ºi integritate. În continuarea acestui
proces de modernizare, o prioritate majorã pentru companie o re-
prezintã, la acest moment, dezvoltarea unui canal alternativ de
vânzare a produselor loteristice, în sistem online.

Compania Naþionalã Loteria Românã (CNLR) are în vedere ºi ex-
tinderea reþelei de vânzare, în acest an, prin încheierea de noi partene-

riate cu retaileri importanþi, astfel încât sã ofere posibilitatea doritori-
lor sã joace la loto “ori de câte ori se simt inspiraþi, chiar ºi atunci când
merg la cumpãrãturi”. În prezent, reþeaua de vânzare a Loteriei Româ-
ne numãrã peste 1900 de agenþii, proprii ºi mandatare, în cadrul com-
paniei funcþionând peste 5.800 de aparate de videoloterie.

Printre altele, reprezentanþii CNLR ne-au transmis: “Am conti-
nuat diversificarea produselor de tip loz instant, care se aflã pe un
trend ascendent în preferinþele jucãtorilor. Astfel, anul acesta am
lansat noi serii de loz în plic, lozuri randalinate ºi patru noi serii de
lozuri rãzuibile cu premii ºi tematicã atractivã, care acoperã o gama
mare de preferinþe.

Jucãtorii Loteriei Române s-au bucurat ºi în acest an de numeroa-
se câºtiguri la jocurile preferate. Dacã ar fi sã ne referim numai la jo-
curile loto automatizate organizate de compania noastrã, în primele
ºapte luni ale acestui an, Loteria Românã a acordat peste 3,65 milio-
ane de câºtiguri, în valoare totalã de peste 127,15 milioane de euro,
iar în anul 2018 au fost înregistrate peste 6,8 milioane de câºtiguri, în
valoare totalã de aproximativ 228 milioane de euro. (…) În portofo-
liul nostru se regãsesc produse considerate de acum tradiþionale - lo-
zul în plic, jocul Pronosport, la care românii nu renunþã sã-ºi încerce
norocul. Lor li se adaugã jocurile moderne - Loto 6/49, Noroc, Joker,
Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Videoloterie, lozuri rãzuibile,
astfel încât, cu o gamã atât de diversificatã, reuºim sã rãspundem
aºteptãrilor tuturor tipologiilor de jucãtori”.

Reprezentanþii Loteriei ne-au mai spus: “Anul acesta Loteria
Românã aniverseazã 113 ani de activitate, fiind astfel una dintre
cele mai vechi ºi longevive instituþii româneºti. Ceea ce nu s-a
schimbat ºi continuã sã ne defineascã ºi în prezent este rolul impor-
tant pe care instituþia noastrã, asemeni altor loterii de stat din Euro-
pa, îl are în finanþarea proiectelor de interes public, ce vizeazã di-
verse domenii, considerate prioritare, la un moment dat, în funcþie
de nevoile fiecãrei perioade traversate.

În prezent, 2% din încasãrile companiei merg cãtre Fondul Na-
þional Cultural, iar cea mai mare parte din profitul net este direcþio-
nat, prin Ministerul Finanþelor Publice, cãtre bugetul de stat, sub
formã de dividende. În felul acesta, sume importante de bani se
întorc, indirect, în folosul cetãþenilor”.

Loteria Românã este condusã de Alexandru-Mircea Croitoru,
care a preluat funcþia de director general în 11 aprilie 2019 de la
Ovidiu Iulian Portariuc, acesta din urmã ocupând fotoliul de ºef al
instituþiei în perioada 11.10.2017-10.04.2019. n

LA 28 IUNIE 2019

Taxele plãtite de operatorii din
gambling - peste 894 milioane lei

Totalul taxelor plãtite de operatorii
de jocuri de noroc, la 28 iunie
2019, se ridicã la peste 894 milioa-

ne lei, din care contravaloarea taxelor pen-
tru jocurile de noroc 844, 47 milioane,
dupã cum ne-au transmis reprezentanþii
ANAF.

Aceºti bani provin din taxele pentru or-
ganizarea ºi exploatarea jocurilor de noroc,
datorate pânã la 01.01.2014, care sunt în
sumã de minus 108.230 lei, taxele pentru
jocurile de noroc plãtite în contul unic
1.125 lei, regularizãrile periodice ale taxei
anuale de autorizare a jocurilor de noroc -

aproape 173,5 milioane lei, sumele încasa-
te de organizatorii jocurilor de noroc din
taxa de acces - 8,64 milioane, taxa pentru
obþinerea licenþei de organizare a jocurilor
de noroc – 19,4 milioane lei, taxa anualã
pentru obþinerea autorizaþiei de exploatare
a jocurilor de noroc- 527, 68 milioane lei,
taxa specialã pentru videoloterie -16,76
milioane, taxa de viciu pentru jocurile de
noroc caracteristice slotmachine -71,4 mi-
lioane lei, taxele administrative pentru soli-
citarea licenþei pentru jocurile de noroc la
distanþã- 478.301, taxa lunarã aferentã ta-
xelor de participare - 26,7 milioane lei.

De asemenea, conform sursei citate, din
taxa de timbru social asupra jocurilor de
noroc au fost încasate 1,99 milioane lei, im-
pozitul pe veniturile din jocurile de noroc
adus la buget 49,25 milioane lei, iar impo-
zitul pe veniturile obþinute la jocuri de no-
roc practicate în România de persoane fizi-
ce nerezidente - 451.927 lei.

ANAF ne-a transmis: “Rezultatul fiscal
se calculeazã ca diferenþã între veniturile ºi
cheltuielile înregistrate conform reglemen-
tãrilor contabile aplicabile, din care se scad
veniturile neimpozabile ºi deducerile fisca-
le ºi la care se adaugã cheltuielile nededuc-
tibile.

La stabilirea rezultatului fiscal se iau în
calcul ºi elemente similare veniturilor ºi
cheltuielilor, precum ºi pierderile fiscale
care se recupereazã în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare. Rezultatul fiscal
pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul
fiscal negativ este pierdere fiscalã.

De asemenea, în ceea ce priveºte anumi-
te categorii de contribuabili, cum ar fi cei
care desfãºoarã activitãþi de natura baruri-
lor de noapte, cluburilor de noapte, discote-
cilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele
juridice care realizeazã aceste venituri în
baza unui contract de asociere, ºi în cazul
cãrora impozitul pe profit datorat pentru
aceste activitãþi este mai mic decât 5% din
veniturile respective, sunt obligaþi la plata
impozitului în cotã de 5% aplicat acestor
venituri înregistrate”.

Organizarea ºi exploatarea activitãþii
de jocuri de noroc pe teritoriul României
se desfãºoarã în condiþiile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea si exploatarea jocurilor de no-
roc, cu modificãrile ºl completãrile ulte-
rioare. n

Marius-Sebastian
Ionescu: Segmentul
jocurilor de noroc online
este foarte bine reglementat ºi funcþional. România
este un model de succes, fiind chiar un exemplu
pentru alte þãri care se pregãtesc sã reglementeze
sau sã dezvolte acest domeniu. Spre exemplu, încã
de la reglementare ºi pânã în prezent avem solicitãri
de la alte state membre ale Uniunii Europene de
furnizare de informaþii (asistenþã) cu privire la
modul în care am reglementat domeniul, ultima
solicitare venind de la Autoritatea de reglementare a
jocurilor de noroc din Polonia”.
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CONSULTANTA
DORU GHEORGHIU, ASPECTO CONSULTING & MANAGEMENT:

“Industria ezitã sã formuleze un mesaj
unitar care sã înlãture imaginea sa negativã”

Reporter: Cum a evoluat piaþa jocurilor
de noroc în ultimul an?

Doru Gheorghiu: În termeni de
restrângere, extindere sau reconfigurare a
pieþei prin apariþia de noi actori sau dispari-
þia unor brand-uri, nu putem vorbi despre
evoluþii semnificative. Piaþa jocurilor de
noroc din România cunoaºte deja de câþiva
ani o saturaþie în aproape toate sectoarele
sale.

M-aº opri asupra unui exemplu care
aratã cã avem o piaþã de jocuri de noroc
maturã ºi echilibratã. Este foarte intere-
sant testul adus de majorãrile de taxe in-
troduse de OUG 114/2018. Majorarea ta-
xei per aparat slot machines cu 1000 de
euro nu s-a tradus, pânã acum, printr-un
impact în acest sector, deºi ar fi fost de
presupus cã va urma o restrângere a nu-
mãrului de aparate autorizate. Cel puþin
acum, la aproape nouã luni de la emiterea
OUG 114/2018, numãrul de aparate afla-
te în exploatare nu s-a modificat semnifi-
cativ. Sigur, considerând frecvenþa impu-
sã de OUG 77/2009 privind autorizarea
de sloturi, nu putem spune cã a trecut
mult timp, astfel cã efectele pot apãrea în
lunile ce urmeazã. Totuºi, faptul cã indus-
tria absoarbe aceastã majorare fãrã re-
structurãri severe ale pieþei aratã cã majo-
ritatea afacerilor sunt solide, proiectate
pe termen lung ºi dispuse sã accepte
marje de profit mai mici. Astfel, cred cã
industria va absorbi pânã la urmã aceastã
majorare ºi pe o perioadã mai lungã fãrã
un impact semnificativ, pentru cã majori-
tatea deþinãtorilor în acest domeniu au
învãþat în ultimii ani ce înseamnã profitul
responsabil.

Reporter: Cum caracterizati acest sec-
tor? Ce lipsuri are domeniul de gambling ºi
ce soluþii existã, în opinia dumneavoastrã,
pentru rezolvarea lor?

Doru Gheorghiu: Problema continuã a
ultimilor ani a fost aceea cã imaginea do-
meniului a întrecut mereu realitatea, dar nu
în sensul dorit de industrie. Faima negativã
a acestui domeniu continuã sã fie principa-
la sa vulnerabilitate.

Percepþia socialã negativã asupra jocu-
rilor de noroc este datã în mare mãsurã de
fenomenul adicþiei. Acesta existã în mod
real, dar este mult amplificat în dezbaterile
publice de prejudecãþile sociale ºi prin
tendinþa ca tragediile prezentate în mass
media sã fie promovate nu ca fapte singu-
lare, ci cu conotaþii de fenomen social. Un
exemplu concret: recent, la Turda, a avut
loc un conflict în stradã, soldat din neferi-
cire cu o moarte de om. Pentru simplul
fapt cã aceastã dramã s-a petrecut în faþa
unei sãli de jocuri, ºtirea emisã pe diverse
surse media a fost invariabil legatã de jo-
curile de noroc în sine ºi de prezumþia cã
acestea genereazã frecvent asemenea
drame ºi comportamente. Astfel, imaginea
respectivului brand a fost afectatã fãrã ca
respectivii sã fi cãlcat mãcar pragul acelei

sãli de jocuri!
Ei bine, toatã aceastã presiune de imagi-

ne asupra domeniului este convertitã în mod
continuu, în iniþiative legislative de restric-
þionare sau de majorare a taxãrii. Dacã pen-
tru jurnalist este tentant sã prezinte o ºtire în
nuanþe dramatice, pentru parlamentar devi-
ne ofertant, mai ales în perioade electorale,
sã emitã un proiect de lege care sã meargã pe
valul prejudecãþii cã jocurile de noroc schi-
lodesc societatea româneascã…

Industria s-a adresat obiectiv, corect ºi
de multe ori eficient acestor ameninþãri
prin asociaþiile de reprezentare profesio-
nalã. Nu reuºeºte încã sã se adreseze toc-
mai sursei acestor ameninþãri, prin mode-
larea imaginii sale. Ce cred eu cã trebuie
aflat mai des din partea industriei este cã a
ajuns la o maturitate apreciabilã în zona
responsabilitãþii sociale. Suportul oferit
jucãtorilor cu probleme de Asociaþia Joc
Responsabil, programele de formare deru-
late pentru angajaþii din domeniu sau dife-
ritele proiecte de responsabilitate socialã
derulate la nivel de companie ar trebui
promovate mai mult.

Cea mai importantã laturã a problemei
este însã aceea cã totuºi, prea puþine com-
panii sunt dispuse sã întreprindã acest
efort de modelare a imaginii industriei
într-un mod omogen ºi printr-un mesaj
comun. ªi, repet, promovarea industriei,
nu a propriului brand, pentru cã a te pro-
mova drept un actor responsabil ca firmã
nu rezolvã problema generalã. Tot mai
mulþi manageri au înþeles aceastã necesi-
tate ºi au fãcut front comun în ultimii ani
în acest sens, însã acest grup trebuie lãrgit
pânã la a avea masa criticã necesarã emi-
terii unei strategii de imagine la nivel de
industrie ºi a acelui mesaj comun, neapã-

rat necesar.
Reporter: Ce perspective are aceastã

piaþã la noi?
Doru Gheorghiu: Cumindustria a atins

gradul de maturitate apreciabil, despre care
vorbeam mai devreme, perspectivele sale
depind acum în mare mãsurã de stabilitatea
legislativã. Din pãcate, din perspectiva re-
glementãrii, operatorul de jocuri de noroc
nu are predictibilitatea pe care ºi-o doreºte.
Nu mã refer aici la zona de reglementare
specificã, respectiv OUG 77/2009 cu nor-
mele aferente, pentru care ONJN a fost un
real partener de dialog ºi a determinat mo-
dificãri juste ºi menite sã modernizeze pa-
chetul legislativ cu incidenþã directã asupra
domeniului. Mã refer la noi ºi noi amenin-
þãri legislative de altã sorginte. Se îndesesc,
de pildã, proiectele de reglementare localã
adresate restrictiv jocurilor de noroc, apar
proiecte legislative care propun sã mutãm
jocurile la periferiile localitãþilor sau care
vizeazã tot felul de alocãri de taxe fantezis-
te cãtre alte domenii. Toate fãrã fundamen-
tul unei cercetãri de impact. Este greu,
astfel, sã avem o idee despre cum va arãta
sau cât de mare va fi aceastã afacere în
România anului 2021. Vin alegerile, res-
pectiv o perioadã în care, sub stimuli elec-
torali, astfel de proiecte normative vin cu o
ºi mai mare frecvenþã...

Pe un domeniu cu dimensiunile de con-
tribuþie bugetarã ca ale industriei de jocuri
de noroc, proiectele legislative trebuie ela-
borate studiind foarte bine tocmai impactul
aplicãrii ºi, consider eu, musai cu consulta-
rea reprezentanþilor industriei ºi ai autoritã-
þii dedicate ei. Este uºor sã spui în campanie
electoralã “Vreau sã închid maleficele jo-
curi de noroc!”. Apoi, însã, cum te vei adre-
sa gãurii bugetare cauzate de extincþia do-

meniului ºi, mai ales, celor care rãmân fãrã
locuri de muncã?

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pentru pe-
rioada care urmeazã, atât din punct de ve-
dere legislativ, cât ºi al eradicãrii evaziunii
fiscale, al investiþiilor noi din piaþã ºi al nu-
mãrului de jucãtori?

Doru Gheorghiu: Evaziunea fiscalã pe
domeniu este redusã la proporþii neînsem-
nate prin instrumentele de control facilitate
de OUG 77/2009 ºi aplicate cu eficienþã de
ONJN, astfel cã mult de dezbãtut pe aceas-
tã temã nu este. De asemenea, cred cã pers-
pectivei legislative m-am adresat destul
mai devreme.

Este, însã, de purtat o discuþie privind
structura pieþei. Aici este de anticipat o po-
larizare a afacerii cu jocuri de noroc cãtre
tot mai puþine companii. Cu alte cuvinte, pe
mãsurã ce marile branduri vor tot tinde sã
se extindã, vor dispãrea companiile mai
mici, dimensiunile pieþei rãmânând, în ge-
nere, aceleaºi. Acest fenomen se produce
deja ºi este determinat de taxele tot mai
mari ºi mai dificil de susþinut de cãtre antre-
prenorul mai mãrunt ca resurse ºi volum al
afacerii deþinute, precum ºi de complexita-
tea tot mai mare a necesitãþilor de confor-
mare legislativã. Astfel, într-o piaþã satura-
tã, diferenþa o vor face tot mai mult disponi-
bilitatea de a efectua noi investiþii ºi de a
aplica în business-ul tãu cu tot ce este nou
în domeniu, alocând permanent resursele
corespondente. Iar peste toate, vor fi deci-
sive strategiile de marketing ºi promovare.
ªi aici, tot companiile mari din piaþã sunt
avantajate.

Reporter: Ce dezvoltãri/investiþii pre-
conizaþi pentru compania dumneavoastrã
în perioada urmãtoare?

Doru Gheorghiu: Aspecto Consulting
& Management este un consultant care a
reuºit, în cei ºase ani de activitate, sã devinã
un eficient partener pentru companiile care
organizeazã ºi exploateazã jocuri de noroc.
S-a întâmplat asta tocmai pe fondul nevoii
tot mai crescânde de a îmbunãtãþi imaginea
industriei în general ºi apoi nevoii tot mai
mari a operatorilor de jocuri ca, într-o con-
curenþã tot mai veroasã, sã deþinã acele idei
ºi strategii de promovare care sã facã dife-
renþa.

Ne derulãm activitatea în relaþie cu com-
panii de mari dimensiuni în domeniu, pe
care, spun eu, le ajutãm eficient în aceastã
tot mai importantã zonã. Apoi, ne propu-
nem în continuare sã acordãm consultanþã
în zona de reprezentare profesionalã a do-
meniului ºi de dialog cu instituþiile statului.
Existã multe reuºite pentru compania noas-
trã în aceastã arie, astfel cã dorim sã
valorizãm ºi pe mai departe experienþa
dobânditã.

Reporter: Care sunt noile tendinþe pe
piaþa jocurilor de noroc?

Doru Gheorghiu: Aº remarca faptul cã
tot mai multe afaceri dezvoltate în Rom-
ânia capãtã dimensiuni care exced graniþe-

le. Iatã cã grupul Superbet este deja prezent
ºi pe alte pieþe, iar, recent, a fost subiectul
unei tranzacþii notabile pentru întreg me-
diul economic din România, respectiv o in-
vestiþie de 175 milioane de euro fãcutã de
fondul de investiþii american Blackstone.
Acesta este unul dintre cele mai mari din
lume, aºa cã pentru Superbet se poate des-
chide, de ce nu?, chiar ºi orizontul de a intra
pe piaþa americanã, pe fondul liberalizãrii
pieþei de pariuri din SUA.

Baum Games este un alt exemplu de
succes. Deja are o tradiþie în a exporta cabi-
nete cu jocuri de producþie proprie ºi autoh-
tonã pe diverse pieþe ºi chiar pe alte conti-
nente. Mai mult, din ce ºtiu, nici aceastã
companie nu se va opri la nivelul din pre-
zent ºi este permanent interesatã de
emergenþa în alte þãri.

În alt plan, este evident cã jocurile on-
line vor câºtiga teren. Este însã o evoluþie
lentã, astfel cã nu aºteptãm o migrare
imediatã ºi masivã a clienþilor de agenþie
sau salã de jocuri pe platformele online.
Aceasta se va produce totuºi inevitabil,
graþie evoluþiei tehnologice ºi a apetitului
noilor generaþii pentru virtual. Foarte
probabil, pe un orizont de 5 ani sau poate
chiar mai mult, jocurile online vor redu-
ce, aºadar, din ecartul faþã de cele tradi-
þionale. Ce se întâmplã chiar acum este
însã cã tot mai mulþi jucãtori de pariuri
sau chiar ºi de cazinou sau sloturi îºi
practicã pasiunea atât în salã, cât ºi prin
conturile deþinute pe platforme online.
Nu mai putem vorbi de clienþi de landba-
sed sau doar de online.

Reporter: În ce mod va fi in-
fluenþatã activitatea companiei
de noua lege pentru prevenirea
spãlãrii banilor?

Doru Gheorghiu: Este evi-
dent cã noile reglementãri vor
crea reale dificultãþi managerilor
de companii în demersul de con-
formare. Trebuie însã acceptat
cu obiectivitate cã acestea sunt
juste, pentru cã vorbim despre
transpunerea în legislaþia naþio-
nalã a unei Directive emisã la ni-

velul comunitãþii europene. Am avut oca-
zia sã reprezint industria la dezbaterile din
Parlament, care au avut loc la momentul
formulãrii noii legislaþii ºi pot spune cã a
existat realã deschidere, atât din partea le-
gislativului, cât ºi a autoritãþii din domeniu,
respectiv ONPCSB. Prin dezbaterea din
acel moment, am reuºit sã obþinem un pa-
chet de reglementãri care sã satisfacã optim
cei trei vectori implicaþi: nevoia satisfacerii
depline a cadrului setat de Directiva AML
4, nevoia asigurãrii unui control cât mai
eficient asupra companiilor din perspectiva
combaterii spãlãrii banilor ºi, deopotrivã,
intenþia de a uºura, respectând primele
douã condiþii, sarcina operaþionalã impli-
catã de companii.

Pe de altã parte, sunt încredinþat cã
ONPCSB va oferi un real suport operatori-
lor de jocuri în demersul conformãrii în ur-
mãtoarea perioadã.

Reporter: Mulþumesc! n

“Cei care guverneazã trebuie sã

aibã permanent în vedere cã, ori-

care sunt variabilele negative pe

care le invocã în relaþie cu aceastã

industrie, ea oferã ºi puncte fixe ºi

concrete: peste 560 milioane euro

colectare bugetarã ºi 45.000 de

angajaþi. Aºadar, orice nouã iniþia-

tivã de reglementare de naturã sã

destabilizeze radical aceºti para-

metri se va traduce în alte efecte,

pe care le va confrunta tot apara-

tul de stat”.

“Conformarea la
noile prevederi
privind combaterea spãlãrii banilor va determina un efort
semnificativ mai ales în zona operãrii de sloturi. Mã refer
în special la aplicarea mãsurilor standard de cunoaºtere a
clientelei. Astfel, orice client care va scoate din aparat un
câºtig mai mare sau echivalent cu 2000 de euro va trebui
identificat. Practic, aceastã cerinþã va modifica în mare
mãsurã relaþia cu clientul ºi va aduce un efort operaþional
suplimentar din partea companiei”.

“Piaþa online nu influenþeazã piaþa landbase”
(Interviu cu Odeta Nestor, preºedintele Asociaþiei Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanþã - AOJND)

Reporter: 2019 a debutat sub auspiciile
OUG 114. Care a fost influenþa noilor mãsuri
legislative asupra pieþei jocurilor de noroc?

Odeta Nestor: Anul acesta a avut un de-
but destul de dificil pentru industria jocuri-
lor de noroc ºi mã refer chiar la noile preve-
deri din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 114/2018 privitoare la majorarea taxelor
pentru jocurile de noroc ºi, implicit, la im-
pactul major pe care aceasta l-a avut în piaþa
de profil. Totuºi, companiile din industrie
au reuºit sã se redreseze ºi sã se conformeze
noilor schimbãri legislative din domeniu
fãrã a avea modificãri substanþiale în func-
þionare. Subliniez cã funcþionarea în aceiaºi
parametri a fost, sã spun aºa, forþatã ºi de
faptul cã în special platformele de jocuri de
noroc la distanþã, dar ºi foarte multe sloturi
au fost autorizate deja pentru un an.

Vom vedea dupã un an (anul de autoriza-
re) cum vor decide operatorii sã-ºi continue
activitatea ºidoardupãaceastãperioadãseva
putea face o analizã a dinamicii în funcþie de
noile modificãri.

Reporter:Cemai trebuieacestui segment
ca sã funcþioneze la parametri optimi?

Odeta Nestor: În opinia mea (ºi acum
vorbesc strict în calitate de preºedinte al
AOJND), ar trebui ca mãsurile de securizare
a datelor ºi tranzacþiilor din landbase sã fie
asemãnãtoare ºi adaptate, ca cele de online.
Chiar dacã specificul de funcþionare este di-
ferit, derularea jocului, a celorlalte produse
specifice (tip jackpot), a rezultatelor jocului

ºi a premiilor trebuie evidenþiate ºi controla-
te strict în vederea împiedicãrii modificãrii
acestora sau fraudãrii.

Reporter:Cumnesituãmfaþãdecelelalte
þãri europene, în acest domeniu?

Odeta Nestor: Depinde din ce punct de
vedere ne raportãm la celelalte þãri europene.
Dacã luãm în considerare legislaþia din do-
meniu, spreexemplu din Malta - fãrã îndoialã
un exemplu de bunã practicã pentru jocurile
de noroc online - care este foarte permisivã
(mai puþin privitor la taxele datorate), sau þãri
precum Franþa ºi Spania, unde legislaþia din

domeniu devine
din ce în ce mai
restrictivã, aº spu-
ne cã România, la
momentul actual,
se aflã undeva la
mijloc. În schimb,
dupã cum recu-
nosc cei mai mulþi

operatori, legislaþia din þara noastrã este bine
structuratã, corespunde nevoiloroperatorilor,
jucãtorii sunt mult mai bine protejaþi, iar sta-
tul colecteazã în procent foarte mare taxele
cuvenite pentru exploatarea acestui domeniu
de monopol.

Reporter: Cum vedeþi viitorul sectorului
nostru de gambling?

Odeta Nestor: Industria jocurilor de no-
roc online a înregistrat, în ultimii ani, o
creºtere considerabilã, tot mai mulþi opera-
tori alegând sã intre în domeniul jocurilor de
noroc la distanþã sau sã îºi extindã busi-
ness-ul pe care îl au în landbase ºi pe platfor-
me online. Existã nenumãrate exemple din
alte pieþe din Europa ºi din lume, chiar studii
de specialitate care confirmã cã acolo unde
existã o reglementare în zona online-ului,
business-urile din landbase nu au fost afec-
tate. Cele douã tipuri de activitãþi s-au dez-
voltat în paralel, pentru cã tipul de jucãtori
este diferit, ceea ce poate fi remarcat ºi în

România.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre im-

plementarea sistemelor informatice de moni-
torizare a activitãþii jocurilor de noroc tradi-
þionale ºi la distanþã?

Odeta Nestor: Pentru domeniul onli-
ne, legislaþia este foarte clarã. Plat-
formele online dispun de servere safe (la
dispoziþia ONJN) în care se stocheazã
absolut toate datele de identificare, de
joc, tranzacþii etc.) ºi de servere mirror
în care ONJN poate face verificãri în
timp real, la autorizare se depun audituri
integrate de securitate a platformelor de
joc (serverele softuri ºi comunicaþii), pe-
riodic se fac raportãri de date în format
letric conform dispoziþiilor legale. Do-
meniul online este foarte bine reglemen-
tat ºi securizat. Desigur, ºi aici pot fi fã-
cute modificãri ce þin de evoluþia tehno-
logicã. Dar obiectivele legale rãmân
aceleaºi.

Cu privire la jocurile tradiþionale, nu
mã pot pronunþa deoarece excede ocupa-
þiei mele. Ce pot însã sã vã spun este cã
încã de pe vremea când am condus
ONJN-ul am avut în vedere gradual secu-
rizarea acestora. Spun gradual deoarece
Comisia Europeanã impune statelor sã nu
cearã operatorilor sã facã cheltuieli neju-
stificate. Aceastã justificare presupune
documentare (resurse de timp, bani ºi per-
sonal). De aceea rolul (pe care l-am adopat
ºi impus ca preºedinte ONJN) a fost unul
proactiv. În acest sens, am modificat legis-

laþia (OUG 92/2014) ºi am impus atunci
spre exemplu elaborarea de noi ordine teh-
nice pentru toate mijloacele de joc, am in-
stituit prin lege comunicarea prin protocol
securizat SAS pentru sloturi, centralizarea
datelor în servere la operatori etc.

Reporter: Care credeþi cã este ponderea
pieþei negre în domeniu?

Odeta Nestor: De la înfiinþarea ONJN,
prioritatea a fost eliminarea concurenþei ne-
loiale fãcute de cei care operau fãrã licenþã ºi
fãrã autorizaþie. În opinia mea, piaþa neagrã
este, la acest moment, la cel mai redus nivel
de la revoluþie pânã astãzi, pentru cã este re-
glementatã ºi existã pârghii legale de con-
trol. Desigur, piaþa neagrã nu va dispãrea de-
finitiv niciodatã din nici un domeniu. Indu-
stria s-a implicat activ în combaterea acestui
fenomen, iar Direcþia de Control a ONJN a
reuºit sã destructureze acest tip de criminali-
tate economicã, ce a produs prejudicii im-
portante atât statului, dar ºi operatorilor cin-
stiþi din industrie. Nu dispun de date concre-
te, dar îmi amintesc cã în 2014, imediat dupã
înfiinþarea Oficiului, am identificat, spre
exemplu la aparatele slot-machine, un nu-
mãr de peste 4.000 de aparate funcþionale în
piaþã, iar în acest an, conform raportului
ONJN, au fost identificate doar 200 de slo-
turi la negru.

Reporter: Câþi operatori online sunt li-
cenþiaþi, în acest moment?

Odeta Nestor: În România existã, la
momentul actual, 22 de operatori de jocuri
de noroc în online, majoritatea fiind nume
foarte mari din domeniul jocurilor de no-
roc.

Reporter: Observaþi o tendinþã de mi-
grare a jucãtorilor din cazinouri în mediul
online, dupã licenþierea operatorilor?

Odeta Nestor: Dupã cum am mai men-
þionat, existã studii în alte state europene
care au concluzionat faptul cã piaþa online
nu influenþeazã piaþa landbase.

Tot mai mulþi operatori din landbase
m-au contactat în ultima perioadã, în ideea
de a-i îndruma ºi ajuta sã se decidã dacã
într-adevãr online-ul reprezintã un viitor
pentru business-ul lor, vãzându-l ca pe o di-
versificare a activitãþii sau ca o modificare a
business-ului pe viitor prin migrarea afacerii
pe online. Consider cã se impun niºte anali-
ze preliminare pentru a acorda opinii despre
ce reprezintã activitatea de jocuri de noroc
în online pentru un organizator landbase.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Odeta Nestor: "Industria jocurilor de
noroc online a înregistrat, în ultimii ani, o
creºtere considerabilã, tot mai mulþi
operatori alegând sã intre în domeniul
jocurilor de noroc la distanþã sau sã îºi
extindã business-ul pe care îl au în
landbase ºi pe platforme online".

Entertainment
Arena Expo,
la a 13-a
ediþie

Cea mai mare expoziþie adresatã indus-
triei de divertisment din Europa de Est,
Entertainment Arena Expo (EAE), se de-
sfãºoarã, zilele acestea, în cadrul Comple-
xului Expoziþional Romexpo din Bucu-
reºti.

Ajunsã la a 13-a ediþie, expoziþia este or-
ganizatã de Expo 24 România, iar Ziarul
BURSA este partener media al evenimen-
tului.

Expoziþia internaþionalã adresatã indu-
striei de cazinouri ºi pariuri va reuni produ-
cãtori ºi distribuitori de jocuri de noroc, ru-
lete, jackpot-uri, VLT, AWP, jocuri de no-
roc on-line, mobilier pentru sãlile de joc,
componente ºi, în general, tot ceea ce þine
de capitolul divertisment.

EAE se va desfãºura pe parcursul a trei
zile, în perioada 3–5 septembrie 2019.

În calitate de participanþi, vor fi prezente
companiile cheie din industria jocurilor de
noroc, atât din þarã, cât ºi din strãinãtate,
precum ºi vizitatori din România ºi din
întreaga lume, 20,3% dintre vizitatorii edi-
þiei precedente reprezentând vizitatorii ex-
terni. n
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ÎN URMÃTORII CINCI ANI

Superbet þinteºte expansiunea internaþionalã
ºi o cifrã de afaceri de 1 miliard de euro

(Interviu cu Vlad Ardeleanu, director general Superbet România)

l “În ultimii patru ani, Superbet a crescut de aproape patru ori” l “Am ajuns acolo unde doar visam în urmã cu câþiva ani: adicã peste tot”
Reporter: Care sunt, în opinia dum-

neavoastrã, perspectivele care se deschid
pentru Superbet, odatã cu intrarea în ac-
þionariatul companiei a fondului ameri-
can de investiþii Blackstone?

Vlad Ardeleanu: Blackstone este,
alãturi de Carlyle ºi KKR, unul dintre
cele mai mari fonduri de investiþii din
lume. Cu experienþã globalã în gestio-
narea unor companii mult mai mari
decât Superbet ºi infuzia de capital asi-
gurate de Blackstone, perspectivele de
dezvoltare ale Superbet sunt, practic,
nelimitate.

Este un parteneriat prestigios care a
adus la un loc cea mai importantã compa-
nie de pariuri sportive ºi gaming din
România ºi unul dintre cele mai mari fon-
duri de investiþii din lume, iar ca manager
ºi antreprenor sunt onorat cã acest parte-
neriat m-a gãsit alãturi de Superbet. Intra-
rea fondului american de investiþii în ac-
þionariat este o etapã extrem de importan-
tã pentru viitorul grupului Superbet ºi, to-
todatã, o premierã pentru întreg mediul
de business românesc, þinând cont cã este
prima investiþie a Blackstone în Româ-
nia. Un recent studiu al Deloitte, plaseazã
aceastã tranzacþie în top 3 cele mai mari
tranzacþii din prima parte a acestui an.

Revenind la întrebarea punctualã, pe
lângã pieþele din Europa Centralã ºi de
Est, cu sprijinul Blackstone avem încre-
dere sã abordãm pieþe mature ca Spania,
Italia, Germania. Iar odatã cu liberaliza-
rea pieþei pariurilor din SUAºi având alã-
turi un partener precum Blackstone, nici
extinderea pe o astfel de piaþã nu ni se mai
pare un vis imposibil.

Blackstone va fi, aºadar, un accelera-
tor pentru dezvoltarea viitoare a compa-
niei, care va fi din ce în ce mai puþin un
business tradiþional de pariuri sportive
ºi gaming ºi tot mai mult un business de
entertainment bazat pe high-tech (reali-
tatea virtualã, inteligenþa artificialã
etc.).

Reporter: Care sunt direcþiile de dez-
voltare ale Superbet pentru urmãtorii
trei - cinci ani? Aveþi în plan extinderea
ºi în alte þãri decât cele în care activaþi
acum?

Vlad Ardeleanu: Dupã zece ani de la
prima agenþie de pariuri sportive deschi-
sã, Superbet este azi un business solid,
validat de piaþa româneascã, fiind lider
detaºat al industriei de pariuri sportive &
gaming. Astãzi opereazã o reþea de circa
1.300 de agenþii la nivelul þãrii, are peste
3.500 de angajaþi, o cifrã de afaceri de
180 de milioane de euro anul trecut ºi este
unul dintre cei mai importanþi contributori
la bugetul de stat, cu aproape 60 milioane
euro, anul trecut. Pe scurt, din 2015 busi-
ness-ul de retail s-a dublat (înglobând
aici ºi extinderea pe piaþa polonezã, unde
suntem prezenþi deocamdatã doar în reta-
il). Dar online-ul a ajuns, în doi ani, la
egalitate cu retail-ul. Deci putem spune
cã în ultimii patru ani afacerea Superbet a
crescut de aproape patru ori. Alãturi de
Blackstone, obiectivele de extindere ºi
creºtere ale Superbet capãtã o anvergurã
cu adevãrat globalã. Þintim acum expan-
siunea internaþionalã ºi pragul unei cifre
de afaceri de 1 miliard de euro în urmãto-
rii cinci ani.

Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi în
þara noastrã ºi cât de puternicã este con-
curenþa în domeniul pariurilor sportive?

Vlad Ardeleanu: Superbet este lider
de piaþã ca marketshare, atât în retail
(land-based), cât ºi în online.

Pe segmentul “land-based”, piaþa se
maturizeazã în mod evident ºi cei mai
buni indicatori sunt competiþia puternicã
ºi o conturare destul de clarã a preferinþe-
lor clienþilor. Iar pariorii din România par
sã iubeascã produsele Superbet - avem
lunar peste 16 milioane de pariuri plasa-
te.

Reporter: În prezent, Superbet are lis-
tatã la Bursa de Valori Bucureºti, pe seg-
mentul alternativ de tranzacþionare
(AeRO), o emisiune de obligaþiuni ce
ajung la maturitate anul viitor. Totodatã,
în cadrul unei conferinþe organizate de
Ziarul BURSA în anul 2018, aþi declarat
cã Superbet ia în considerare o posibilã
listare la Bursa de Valori Bucureºti, îna-
intând anul 2020 drept un termen realist
pentru realizarea acestui lucru. Þinând
cont de intrarea in acþionariatul compa-
niei a fondului Blackstone, cât de aproa-
pe este listarea Superbet la bursa noastrã,
în acest moment? Intenþionaþi sã folosiþi,
în viitorul apropiat, mecanismele pieþei
noastre de capital, pentru finanþare?

Vlad Ardeleanu: Rãmânem aproape
de piaþa de capital, dar este mai puþin pro-
babil decât în trecut cã vom alege aceasta
cale de finanþare. Blackstone este un par-
tener financiar cu resurse importante pe
care le putem accesa în funcþie de nevoile
de capitalizare ºi de planurile de dezvol-
tare ale companiei.

Reporter: Trecând la sectorul de gam-
bling, cum a evoluat piaþa jocurilor de no-
roc din þara noastrã, în ultimul an?

Vlad Ardeleanu: Dinamica este încã
susþinutã, fiind o piaþã în curs de maturi-
zare. Interesant este cã în primul trimes-
tru al anului, creºterea PIB de 5% a venit
din trei sectoare cu o dinamicã specialã.
Este vorba de IT&C, call-centere/servicii
suport ºi firmele de pariuri, încadrate la
activitãþi de spectacole, culturale ºi recre-
ative. Toate cele trei sectoare au generat
32 miliarde lei pe primul trimestru, foarte

aproape de valoarea generatã de indus-
trie, adicã 42 miliarde lei.

Aºadar, alãturi de IT&C, serviciile su-
port ºi activitãþile “recreative“ (inclusiv
agenþiile de pariuri) au crescut cu 8%
pânã la 11% în pe primele trei luni, în in-
dici de volum. Ca urmare a acestei
creºteri susþinute, industria noastrã a
ajuns sã aibã o contribuþie deloc de negli-
jat în formarea PIB, contribuind cu un
0,3% în 2018, procent care se va majora
cu siguranþã în acest an.

Reporter: Ce neajunsuri mai are acest
domeniu?

Vlad Ardeleanu: Dupã adoptarea
unei legislaþii extrem de stricte în 2015,
industria de gambling ºi gaming din
România nu se mai poate spune cã are lip-
suri, ci cã are nevoie de ameliorãri, de un
fine-tuning care sã o racordeze la dinami-
ca vremurilor.

Ce pot spune este cã alinierea, coope-
rarea ºi autoreglementarea reprezintã
paºii necesari pentru a asigura stabilita-
tea ºi predictibilitatea industriei.

Reporter: Unde ne aflãm pe harta eu-
ropeanã a gamblingului?

Vlad Ardeleanu: Dupã înfiinþarea
ONJN ºi adoptarea unui nou cadru legal
de care am pomenit mai sus, România
este consideratã un exemplu de bune
practici în regiune. Sunt, desigur, pieþele
mature, cu tradiþie în pariuri sportive,
precum Marea Britanie, Franþa, Germa-
nia, Italia ºi care pot fi model de bune
practici, dar cu care suntem în mare mã-
surã aliniaþi ºi prin prisma cadrului legi-
slativ european împãrtãºit ca membri ai
Uniunii Europene (UE).

Reporter: La ce valoare se ridicã piaþa
autohtonã a pariurilor?

Vlad Ardeleanu: Nu existã mãsurãtori
foarte recente care sã evalueze aceastã
piaþã, dar din estimãrile noastre ºi ale al-
tor operatori, piaþa jocurilor de noroc a
atins un nivel de 1,2 miliarde euro în
2017 ºi de 1,5 miliarde euro în 2018. Esti-
mãm cã anul acesta va creºte cu douã ci-
fre.

Totodatã, sunt mãsurãtori care spun cã
peste un milion de români plaseazã în
mod regulat pariuri sportive, 90% dintre
aceºtia fiind bãrbaþi.

Superbet ruleazã circa 2 miliarde de
euro anual ºi, lunar, înregistreazã peste
16 milioane de pariuri (bilete jucate).

Reporter: Mai existã piaþã neagrã în
acest domeniu ºi la ce valoare se ridicã?

Vlad Ardeleanu: Este una dintre cele
mai reglementate industrii din economia
româneascã, din 2015 încoace. Domeniul
jocurilor de noroc este unul monitorizat
foarte atent de cãtre ANAF. În plus, toþi
operatorii sunt conectaþi la un server aflat
la dispoziþia ONJN, care urmãreºte în
timp real, secundã cu secundã, veniturile
pe care aceºtia le înregistreazã.

Reporter: Ce programe de interes pu-
blic dedicate prevenirii ºi combaterii de-
pendenþei de jocuri de noroc se aflã în de-
rulare?

Vlad Ardeleanu: În prezent, putem ob-
serva cã industria jocurilor de noroc pune
un accent deosebit pe dezvoltarea de pro-
grame de responsabilitate socialã, cu sco-
pul de a avea un impact real în societate.

Prevenirea ºi combaterea problemelor
legate de jocurile de noroc este una dintre
prioritãþile industriei noastre ºi totodatã
misiunea de bazã a Asociaþiei pe care o
susþinem, “Joc Responsabil”, care deru-
leazã ºi implementeazã programe de res-
ponsabilitate socialã în domeniul educa-
þiei, prevenþiei ºi intervenþiei pentru per-
soanele care se confruntã cu probleme le-
gate de jocul de noroc.

De altfel, Superbet este sponsorul pro-
gramului de bazã al organizaþiei, Joc Res-
ponsabil, cel mai important program de-
dicat persoanelor ce se confruntã cu pro-
bleme de joc ºi care oferã un ajutor real
acestora. Programul are ca scop preveni-
rea, identificarea ºi asistarea jucãtorilor
care au depãºit limita recreaþionalã a
practicãrii jocurilor de noroc ºi propune
un program de intervenþie eficient, nu
doar persoanelor direct afectate, ci ºi fa-
miliilor acestora. În egalã mãsurã, dinco-
lo de suportul oferit celor care se con-
fruntã cu probleme, „Joc Responsabil”
presupune ºi acþiuni de conºtientizare ºi
de training desfãºurate la nivelul agenþii-
lor de pariuri ºi a sãlilor de jocuri.

Ceea ce este important sã menþionez
este faptul cã, pe lângã website-ul dedi-
cat, al liniei de telefon gratuite de tip
TEL-VERDE, în prezent, numãrul cabi-
netelor de psihoterapie a ajuns la 6 cabi-
nete deschise în Bucureºti (2), Cluj-Na-
poca (1), Iaºi (1), Craiova (1) ºi Constan-
þa (1) ºi cã, în paralel, a fost crescut numã-
rul de ºedinþe gratuite de consiliere psi-
hologicã de la douã, la cinci. Numãrul de
ºedinþe urmeazã sã fie extins, gradual,
odatã cu dezvoltarea programului.

ªi pentru cã prin misiunea sa asumatã
Asociaþia “Joc Responsabil” închide
cercul, trebuie sã menþionez ºi progra-
mul de educaþie Antrenat de Majorat,

care se desfãºoarã în licee din toatã þara
ºi þinteºte adolescenþii care se apropie de
majorat ºi pentru care activitãþile de jo-
curi de noroc vor fi în curând permise.
Acesta a fost gândit pentru a juca un du-
blu rol. Acela de a educa tinerii astfel
încât sã poatã lua deciziile potrivite, sã
cunoascã riscurile implicãrii în activitãþi
care nu corespund nivelului lor de dez-
voltare psiho-socialã ºi care le pot afecta
evoluþia ulterioarã. Iar de aici derivã cel
de al doilea rol, acela de a preveni pro-
blemele legate de jocul compulsiv. Se-
minariile “Antrenat de Majorat” au loc
sub forma unor discuþii informale inte-
ractive, în cadrul cãrora Dr. Cristian
Andrei, psihoterapeut, expert ºi ambasa-
dor al Asociaþiei Joc Responsabil, le
vorbeºte elevilor din clasele a XI-a ºi a
XII-a despre ce este cu adevãrat impor-
tant în relaþionarea socialã ºi cum trebu-
ie sã reacþioneze adolescenþii la tentaþii-
le divertismentului adresat adulþilor.

Reporter: Care este profilul jucãtoru-
lui român, comparativ cu cel european?

Vlad Ardeleanu: Studiile asupra pie-
þei din România au evidenþiat faptul cã
jucãtorii români sunt, în general, pariori
pe sume mici, ceea ce ne bucurã pentru cã
asta înseamnã cã percep activitatea de jo-
curi de noroc ca pe un mijloc de distracþie
ºi recreere, principalul mesaj al Superbet
ºi al întregii industrii de profil.

În rest, nu aº spune cã existã un ºablon
nici pentru jucãtorul român, nici pentru
cel european, ambele categorii fiind în
continuã transformare în acest moment,
ca ºi industria. Existã niºte nuanþe însã -
jucãtorul român este interesat în primul
rând de fotbal ºi loto. Pentru pariorii din
pieþele mature, din Marea Britanie, spre
exemplu, unde existã o mare tradiþie în
acest domeniu, lucrurile sunt mai unifor-
me, în sensul cã se pariazã pe sport, dar ºi
pe curse de cai, câini, cricket ºi altele.
Mergând mai spre Rãsãritul Europei,
comportamentele de consum tind spre
conservatorism, cu note caracteristice de
la zonã la zonã.

Reporter: Care sunt sporturile pe care
pariazã românii ºi care este suma medie
pariatã, respectiv câºtigurile medii?

Vlad Ardeleanu: Românii pariazã în
primul rând pe fotbal, care rãmâne “rege”
ºi în materie de pariuri, urmat de tenis.
Celelalte sporturi, precum handbalul sau
baschetul cresc în preajma evenimentelor
mari, mai ales când sunt implicaþi ºi români
sau echipe româneºti. De departe, cam-

pionatele internaþionale de fotbal (mai
ales cele în care joacã ºi fotbaliºtii români
– Seria A, Premier League sau La Liga)
sunt printre competitiile preferate de pa-
riorii români.

Pe un trend crescãtor se aflã ºi loterii-
le, iar în ultimul timp a crescut ºi numãrul
jucãtorilor care pariazã pe cursele de cai,
cursele de câini, loterii ºi eSports.

Aº remarca aici ºi faptul cã generaþia
tânãrã este mai puþin legatã de fotbal, pre-
ferând jocurile pe calculator ºi realitãþile
virtuale.

Legat de mize, este greu de fãcut o me-
die a sumelor pariate, dar majoritatea bi-
letelor au mize mici, de la cea minimã de
2 lei pânã la câteva zeci de lei. Existã însã
ºi jucãtori cu apetit de risc mai mare, dar
ºi cu o disponibilitate financiarã mai
mare care pariazã sume mai mari, de ordi-
nul miilor de lei, chiar. Noi, la Superbet,
nu încurajãm însã acest tip de comporta-
ment, pentru cã vrem ca totul sã rãmânã

în zona distracþiei.
Reporter: Care este cel mai mare pre-

miu acordat în ultimul an de Superbet?
Vlad Ardeleanu: Vã pot spune cã la

începutul anului, trei prieteni din Bucu-
reºti au câºtigat cu un bilet de 15 lei, repe-
tat de 20 de ori, suma totalã de 1.250.000
de lei, adicã în jur de 270.000 de euro. A
fost al doilea cel mai mare câºtig din isto-
rie oferit de Superbet, primul fiind de
aproape 300.000 de euro, câºtigat anul
trecut de un parior din Bacãu.

Reporter: Care sunt sumele pe care
Superbet le pune la bãtaie în susþinerea
anumitor echipe? Aveþi un sport preferat
pe care mizaþi?

Vlad Ardeleanu: Sunt un om care
iubeºte sportul ºi fac mult sport în timpul
liber. Chiar ºi din perspectivã personalã,
ºtiu cã, pentru ca oamenii sã te simtã me-
reu aproape, este nevoie de o implicare

continuã ºi energicã mai ales în sfera do-
meniului tãu de activitate. Cu mândrie,
vã pot spune cã în acest an Superbet a fã-
cut un progres uriaº din acest punct de ve-
dere. Asta pentru cã sub sloganul
#SusþinemSportulRomânesc am ajuns
acolo unde doar visam în urmã cu câþiva
ani: adicã peste tot.

Fotbalul este “regele”, locomotiva
parteneriatelor ºi sponsorizãrilor noastre
din zona sportului. Suntem prezenþi pe
aproape toate stadioanele importante, in-
diferent cã vorbim despre meciurile din
Liga 1, Liga a 2-a sau despre partidele
echipelor noastre din preliminariile cu-
pelor europene. Facem asta prin afiºajele
de tip LED de pe marginea terenurilor de
joc, pe care aþi putut vedea logo-ul Super-
bet ºi hashtagul nostru fie live, din tribu-
nã, fie la televizor. Mai mult, avem onoa-
rea sã sponsorizãm douã cluburi de tradi-
þie din fotbalul românesc - CSM Politeh-
nica Iaºi din prima ligã ºi Rapid Bucu-

reºti din a doua.
Am mers ºi mai aproape de oameni ºi

am pãtruns la nivelul bazelor sportive de
cartier. Vor fi branduite cu numele Super-
bet ºi le vom susþine activitatea. Am fãcut
deja asta cu Academia de tenis “Ilie Nãs-
tase” din Bucureºti ºi urmeazã ºi alte tere-
nuri de tenis, dar ºi de fotbal.

O campanie marca Superbet de aseme-
nea foarte vizibilã ºi care încã se des-
fãºoarã pe litoral este cea sub motto-ul Su-
per Distracþia Continuã la Mare! Am de-
schis 7 agenþii sezoniere în cele mai aglo-
merate staþiuni pentru clienþii aflaþi în va-
canþã, am avut concursuri cu premii ºi ac-
tivãri pe plajã, ambarcaþiuni personaliza-
te, am fost parteneri la unul dintre cele mai
tari concerte de la mare, alãturi de Europa
FM, dar ºi la o serie de turnee de volei pe
plajã. Mai mult decât atât, contribuim la
câºtigarea de cãtre Mihai Leu a Campio-

natului Naþional de Vitezã în Coastã, dar ºi
la succesul cicliºtilor de la Dinamo Bi-
keXpert, multipli campioni naþionali la
Mountain Bike. Parteneriatelor de mai sus
le-am adãugat sponsorizãri în golf, ba-
schet 3x3, dar ºi în alte proiecte din afara
sportului.

Toamna va aduce cu sine ceva excep-
þional pentru comunitatea ºahistã din
România. Aº îndrãzni sã spun, la fel de
excepþional cum este pentru mediul lo-
cal de business intrarea Blackstone în
România. Superbet s-a alãturat unor
companii mondiale de renume, precum
Vivendi SA, Tata Steel India, Saint Lou-
is Chess Club, Chess Promotions, Lohia
Foundation sau DeepMind, compania de
Artificial Intelligence a Google ºi a de-
venit sponsorul celei de-a cincea ediþii a
Grand Chess Tour, cea mai prestigioasã
competiþie mondialã de ºah, comparabi-
lã cu Formula 1, ca sã vã dau un reper,
sau cu Liga Campionilor la fotbal. Una
dintre cele opt etape ale Marelui Turneu
a primit numele Superbet Rapid & Blitz
ºi va fi gãzduitã de Bucureºti în noiem-
brie anul acesta. Finala se va disputa la
Londra.

Reporter: Cum aþi putea caracteriza
piaþa pariurilor sportive din þara noastrã,
din perspectiva raportului online versus
land-based? Care sunt tendinþele din
acest punct de vedere?

Vlad Ardeleanu: Ca o tendinþã a pie-
þei de retail (land-based), este uºor obser-
vabilã o diminuare a numãrului de opera-
tori. În contrapondere, în online creºte
atât numãrul operatorilor, cât ºi rulajele
acestora.

Explicaþia este simplã - noile tehnolo-
gii se reflectã cel mai rapid în online, iar
jucãtorii, pe mãsura maturizãrii pieþei,
devin din ce în ce mai “demanding”.
Companiilor le este mai uºor sã se racor-
deze în online la trenduri ºi cerinþe,
adoptând cele mai noi tehnologii.

ªi expansiunea noastrã în pieþele mai
dezvoltate continuã, cel mai probabil, cu
businessul de digital, care a devenit astãzi
deja cea mai importantã componentã a
afacerii Superbet. Marea provocare ºi to-
todatã elementul esenþial pentru dezvol-
tarea business-ului nostru este însã scala-
bilitatea, dar ºi flexibilitatea tehnologiei.

Ca tendinþã, vã pot spune cã pariurile
pe eroii din jocurile pe calculator sunt un
nou trend în industria noastrã ºi în asta in-
vestim ºi noi acum. Tinerii, mã refer aici
la Millennials, consumã informaþia ºi im-
plicit divertismentul diferit de ce suntem
noi obiºnuiþi. Cautã ceea ce noi numim
“instant gratification”. Este motivul pen-
tru care, atunci când urmãresc o competi-
þie sportivã, preferã pariurile live, nu pe
cele pre-match. Este ºi motivul pentru
care pariurile live înregistreazã acum cea
mai mare ratã de creºtere în business-ul
nostru.

Reporter: Business care aþi spus cã va
creºte pânã la pragul de peste 1 miliarde
de euro în cinci ani, dupã încheierea par-
teneriatului cu Blackstone… Ce înseam-
nã parteneriatul Blackstone-Superbet
pentru industrie?

Vlad Ardeleanu: Nu cred cã exagerez
spunând cã tranzacþia din luna mai, când
un fond de investiþii de talia Blackstone a
decis sã-ºi punã banii pe o companie
româneascã care pornea la drum acum
zece ani cu o agenþie în afara Bucureºtiu-
lui, reprezintã o tranzacþie-eveniment
pentru antreprenoriatul din România.
Mai mult, parteneriatul prestigios
Blackstone-Superbet aduce un plus de
încredere într-o industrie care nu s-a bu-
curat de o imagine prea bunã, fapt generat
de legislaþia laxã care exista pânã la mo-
mentul 2015, pe care l-am discutat mai
sus.

Trãgând o primã linie, putem spune cã
viziunea de expansiune globalã pe care
fondatorii au avut-o de la bun început s-a
dovedit a fi cheia pentru succesul proiec-
tului antreprenorial Superbet.

Reporter: Mulþumesc! n

COMPANII

Superbet este lider de piaþã ca marketshare, atât în retail (land-based), cât ºi în online. Pe segmentul

“land-based”, piaþa se maturizeazã în mod evident ºi cei mai buni indicatori sunt competiþia

puternicã ºi o conturare destul de clarã a preferinþelor clienþilor. Iar pariorii din România par sã

iubeascã produsele Superbet - avem lunar peste 16 milioane de pariuri plasate.

Cu o cifrã de afaceri de 180 de milioane de euro în 2018,
Superbet estimeazã o creºtere de 40% pentru acest an. Rulajul
anual (valoarea pariurilor plasate) se ridicã la 2 miliarde euro.
Reþeaua de retail se întinde la circa 1.300 de agenþii, la nivel
naþional, iar numãrul de angajaþi se ridicã la 3.500.

Ca tendinþã, vã pot spune cã pariurile pe eroii din jocurile pe
calculator sunt un nou trend în industria noastrã ºi în asta
investim ºi noi acum. Tinerii, mã refer aici la Millennials,
consumã informaþia ºi implicit divertismentul diferit de ce
suntem noi obiºnuiþi. Cautã ceea ce noi numim “instant
gratification”. Este motivul pentru care, atunci când urmãresc o
competiþie sportivã, preferã pariurile live, nu pe cele pre-match.
Este ºi motivul pentru care pariurile live înregistreazã acum cea
mai mare ratã de creºtere în business-ul nostru”.
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PIATA
REPREZENTANÞII ROMSLOT:

“Piaþajocurilordenorocestestabilãºimaturã”

Reporter: Care este trendul pieþei de
gambling?

ROMSLOT: Din punct de vedere al
încasãrilor la bugetul de stat, remarcãmun
trend crescãtor. Potrivit datelor oficiale,
aportul sãlilor de jocuri de noroc care acti-
veazã pe teritoriul României la bugetul de
stat a crescut constant în ultimii cinci ani,
în 2018 fiind cu aproape 47% mai mare
faþã de 2014, crescând nominal de la 2,34
miliarde lei la 3,45 miliarde lei.

Din punct de vedere al legislaþiei, in-
dustria jocurilor de noroc este mereu con-
fruntatã cu noi rigori pe care trebuie sã le
respecte. Este, practic, un continuu pro-
ces de adaptare la legislaþie, fie cã este
vorba de reglementãri specifice, fie re-
glementãri generale, care vizeazã ºi alte
sectoare. De exemplu, anul trecut a intrat
în vigoare Legea 190/2018 privind pro-
tecþia datelor cu caracter personal. În
acest context, ROMSLOT a redactat un
cod de conduitã, împreunã cu alte asocia-
þii din industrie, care a fost trimis autori-
tãþilor spre aprobare. Alte modificãri le-
gislative cu care am fost confruntaþi au
fost cele prevãzute de OUG 114/2018: o
contribuþie privind finanþarea unei activi-
tãþi privind responsabilitatea socialã în
domeniul jocurilor de noroc, care variazã
între 1.000 ºi 5.000 euro/anual, dar ºi ma-
jorarea taxei aferente autorizaþiei de ex-
ploatare a jocurilor de noroc pentru slot
machine clasa A de la 2.600 euro la 3.600
euro.

Totodatã, în luna iulie a acestui an a in-
trat în vigoare ºi Legea nr. 129/2019 pen-
tru prevenirea ºi combaterea spãlãrii
banilor, care transpune o Directivã Euro-
peanã, a patra în acest domeniu. Acest act
normativ vizeazã ºi operatorii de jocuri
de noroc º i , d in aceas tã cauzã ,
ROMSLOT, în calitate de partener de
încredere în dialogul cu instituþiile statu-
lui, s-a implicat activ în elaborarea legii
încã de când aceasta era dezbãtutã de Gu-
vern ºi apoi de Parlament.

Reporter: Cum caracterizaþi segmen-
tul de slot-machines?

ROMSLOT: Sectorul de slot-machines,
ca parte a industriei jocurilor de noroc din
România, este unul dintre cele mai regle-
mentate sectoare de activitate din Rom-
ânia. Nu multã lume cunoaºte detaliile

funcþionãrii acestui sector ºi, de aceea, în
spaþiul public sunt vehiculate diverse mi-
turi cu privire la aceasta, precum acela cã
gamblingul în aceastã þarã înseamnã bani
neimpozitaþi ºi un univers închis ºi nere-
glementat. Nimic mai fals.

Organizatorii de jocuri de noroc res-
pectã legea cu stricteþe, oferã locuri de
muncã ºi, pe lângã taxele ºi impozitele
datorate similar de cãtre toþi operatorii
economici, indiferent de sectorul în care
activeazã, în aceastã industrie se plãtesc
suplimentar ºi anticipat ºi taxe de licenþã
ºi autorizare de exploatare specifice.

Avem un cadru legislativ foarte strict
ºi, totodatã, existã un organism guverna-
mental, Oficiul Naþional pentru Jocuri de
Noroc (ONJN), care autorizeazã, verifi-
cã, monitorizeazã ºi controleazã întreaga
activitate din domeniul jocurilor de no-
roc. Activitatea noastrã este reglementatã
printr-o lege de funcþionare specificã,
Ordonanþa de urgenþã nr. 77/2009 privind
organizarea ºi exploatarea jocurilor de
noroc, dar suntem confruntaþi constant cu
multe alte rigori.

Privitor la soluþiile pe care le vedem
inclusiv pentru îmbunãtãþirea cadrului de
funcþionare a industriei de gambling, dar
ºi pentru o mai bunã funcþionare cotidia-
nã a operatorilor, ne dorim ca piaþa sã se
alinieze la un set de principii, valori ºi
standarde pe care membrii ROMSLOT
le susþin ºi propun de la înfiinþarea aso-
ciaþiei ºi care au în centru ideea de res-
ponsabilitate: ca business responsabil,
care urmãreºte obþinerea unui profit res-
ponsabil, ne dorim, de exemplu, ca ºi
practicile de marketing de la nivelul pie-
þei sã se încadreze în aceastã paradigmã.
La fel, relaþia cu jucãtorii. Plecãm de la
ideea de bazã cã jocurile de noroc sunt ºi
trebuie sã rãmânã doar un mijloc de di-
vertisment, nu o metodã de îmbogãþire.
Considerãm cã ar fi în beneficiul tuturor
pãrþilor – jucãtori, operatori ºi instituþii
ale statului - dacã toatã piaþa s-ar raporta
la un set comun de rigori care sã încura-
jeze responsabilitatea.

Reporter: Cum suntem vãzuþi din afa-
rã?

ROMSLOT: ROMSLOT este mem-
bru al EUROMAT – European Gaming
and Amusement Federation, for ce reu-

neºte asociaþii profesionale similare din
12 þãri europene. Din experienþa interac-
þiunilor pe care le avem cu alte asociaþii
profesionale din þãri europene, vã putem
spune cã România este vãzutã de cãtre
celelalte þãri ca un exemplu de bune prac-
tici. Industria jocurilor de noroc nu este
reglementatã unitar la nivel european,
deci fiecare þarã îºi stabileºte propriul ca-
dru de reglementare, iar industria jocuri-
lor de noroc din România este considera-
tã una dintre cele mai reglementate ºi
controlate din spaþiul european.

Reporter: Ce perspective are aceastã
piaþã, la noi?

ROMSLOT: Piaþa jocurilor de noroc
din România s-a maturizat, inclusiv în
ceea ce priveºte modul în care se des-
fãºoarã relaþia dintre industrie ºi partici-
panþi la joc. Se investeºte din ce în ce mai
mult în jocul responsabil, iar principiile
acestuia sunt tot mai promovate. Perspec-
tivele sunt de creºtere ºi putem spune cã,
odatã cu aceastã maturizare, a crescut ºi
responsabilitatea.

Reporter: Cum v-au afectat mãsurile
fiscale adoptate la începutul anului în
curs?

ROMSLOT: Nicio industrie nu este
fericitã vreodatã, ºi nu doar în România,
atunci când se majoreazã nivelul de taxe
pe care trebuie sã le plãteascã cãtre stat.
În dialogul nostru cu autoritãþile, am mi-
litat mereu pentru echilibru ºi predictibi-
litate în ceea ce priveºte mãsurile fiscale.
Ce credem cã este foarte bine, lãsând la o
parte nivelul taxelor, este faptul cã o parte
din fondurile colectate de la industrie
merg cãtre programe de susþinere ºi pro-
movare a jocului responsabil, de comba-
tere a adicþiilor sau cãtre susþinerea cine-
matografiei româneºti. Un exemplu bun
în acest sens este contribuþia pe care or-
ganizatorii de jocuri de noroc trebuie sã o
aloce pentru susþinerea programelor de
acest tip. În acest sens, OUG 114/2018
prevede înfiinþarea pe lângã ONJN a unei
activitãþi privind responsabilitatea socia-
lã în domeniul jocurilor de noroc, finanþa-
te prin contribuþii anuale ale operatorilor
de jocuri. Este un pas important, care vine
în continuarea eforturilor industriei, care a
finanþat de ani buni programe de respon-
sabilitate socialã, ROMSLOT fiind chiar
un pionier în acest domeniu.

Reporter: Câte aparate de tip slot ma-
chine activeazã, legal, în piaþã ºi câte echi-
pamente estimaþi cã funcþioneazã ilegal,
comparativ cu începutul anului trecut?

ROMSLOT: Potrivit cifrelor oficiale
prezentate de ONJN în decembrie 2018,
în momentul de faþã existã 274 de opera-
tori licenþiaþi de slot machines ºi 67.061
aparate electronice de tip slot-machine li-

cenþiate.
Toþi membrii noºtri îºi desfãºoarã acti-

vitatea în deplinã legalitate, noi nu avem
niciun fel de informaþii cu privire la opera-
torii care funcþioneazã ilegal.

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

ROMSLOT: Piaþa jocurilor de noroc
este stabilã ºi maturã, cu contribuþii im-
portante la bugetul de stat. Potrivit date-
lor de la Ministerul de Finanþe, piaþa jo-
curilor de noroc a depãºit valoarea de un
miliard de euro, dar o bunã
parte din veniturile noa-
stre merg la bugetul
de stat sub forma
taxelor ºi impozi-
telor, dar ºi a taxe-
lor specifice. Ca
exemplu, doar
aceste taxe spe-
cifice (de auto-
rizare ºi licenþã)
s-au ridicat în
2018 la aproape
300 mil ioane
euro, potrivit date-
lor ONJN. La aces-
tea se adaugã contri-
buþia la economia naþio-
nalã prin plata de servicii ºi
bunuri achiziþionate pentru desfãºura-
rea activitãþii economice, alãturi de
plata salariilor pentru cei peste
46.000 de salariaþi din acest sec-
tor.

Reporter: Ce ne puteþi spune despre im-
plementarea sistemelor informatice de mo-
nitorizare a activitãþii jocurilor de noroc
tradiþionale ºi la distanþã?

ROMSLOT: Considerãm cã este o
mãsurã pozitivã, cu beneficii atât pentru
operatori ºi autoritãþi, cât ºi pentru partici-
panþii la activitatea de jocuri de noroc.

Reporter: Ce programe de interes pu-
blic dedicate prevenirii ºi combaterii de-
pendenþei de jocuri de noroc se aflã în de-
rulare? Ce face asociaþia pe care o repre-
zentaþi în acest sens?

ROMSLOT: ROMSLOT este fondator
al programului Joc Responsabil, singurul
program naþional dedicat persoanelor care
se confruntã cu manifestãri adictive ale jo-
curilor de noroc ºi care oferã un ajutor spe-
cializat participanþilor la joc ºi familiilor
acestora. În timp, programul ºi-a asumat,
pe lângã rolul de prevenþie ºi sprijinul pe
care îl oferã jucãtorilor cu probleme, ºi pe
acela de a informa ºi instrui operatorii pen-
tru asigurarea unei conduite responsabile
faþã de participanþii la jocuri de noroc.

Ulterior, acest program a fost extins ºi
am obþinut ºi sprijinul altor asociaþii din
piaþã pentru dezvoltarea sa. Astfel a luat

naºtere Asociaþia Joc Responsabil, un an-
gajament ferm al felului în care dorim sã
contribuim la dezvoltarea industriei ºi la
schimbarea percepþiei în ceea ce priveºte
jocurile de noroc.

Programul Joc Responsabil oferã:
1. O linie telefonicã gratuitã de tip

TEL-VERDE 0800.800.099, prin inter-
mediul cãreia jucãtorii au posibilitatea de
a lua legãtura cu un psiholog ºi de a primi
consiliere telefonicã gratuitã;

2. ªedinþe gratuite de evaluare ºi consi-
liere la unul dintre cabinete-

le programului. În urma
discuþiilor telefonice,

persoanele interesa-
te pot cere sã fie re-
direcþionate cãtre
psihologii cei mai
apropiaþi din Bu-
cureºt i , Iaº i ,
Cluj , Craiova
sau Constanþa;

3. Auto-testa-
re online prin in-
t e r m e d i u l
site-ului dedicat

www.jocresponsa-
bil.ro;

4. Materiale de
informare în sãlile
de joc;

5. Cursuri de in-
struire cu angajaþii

din sãlile de joc susþi-
nute de cãtre psihologii im-

plicaþi în program.
“Joc Responsabil” are în spate experti-

za reputatului psiholog ºi psihiatru Dr.
Cristian Andrei.

Reporter: Care este profilul jucãtoru-
lui român?

ROMSLOT: Potrivit unui studiu GfK
din anul 2016, 15% dintre români au par-
ticipat în 2015-2016 mãcar o datã la jocu-
rile de noroc. Dintre aceºtia, majoritatea
au indicat Loto drept cel mai practicat
joc de noroc. În topul preferinþelor ur-
meazã pariurile sportive offline, jocuri
de tip slot machines, jocuri online sau jo-
curi de cãrþi.

Conform studiului, jocurile de noroc
sunt preferate predominant de bãrbaþi, în
proporþie de 82%, faþã de 18% femei. De
asemenea, cei mai mulþi dintre ei (33%)
sunt tineri (18-24 ani). Astfel, cei mai
mulþi jucãtori cu frecvenþã sãptãmânalã
sunt în general barbaþi tineri, cu vârste
cuprinse între 18 ºi 24 de ani, necãsãto-
riþi, din mediul urban.

Reporter: Noua lege pentru preveni-
rea spãlãrii banilor are efecte asupra in-
dustriei de gambling?

ROMSLOT: Pentru a putea evalua

efectele pe care legislaþia privind preve-
nirea ºi combaterea spãlãrii banilor le are
asupra sectorului de slot machines,
ROMSLOT, împreunã cu alte asociaþii de
profil, a realizat o analizã de risc prin in-
termediul unei dintre companiile din
“Big 4”. Aceastã cercetare confirmã une-
le dintre ipotezele lansate de Comisia Eu-
ropeanã în analizele de risc dedicate gam-
blingului ºi nu poziþioneazã sloturile
printre sectoarele vulnerabile în faþa reþe-
lelor implicate în spãlare de bani sau fi-
nanþare a terorismului. Având aceastã
imagine clarã, au putut fi identificate mai
uºor zonele care necesitã eforturi supli-
mentare în procesul de conformare.

De asemenea, pentru o abordare cât mai
participativã ºi coerentã cu demersurile au-
toritãþilor, ROMSLOT a transmis acest stu-
diu cãtre cele douã autoritãþi de reglemen-
tare în acest domeniu, ONPCSB - Oficiul
Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spã-
lãrii Banilor ºi ONJN. Suntem de pãrere cã
o aliniere cât mai bunã este soluþia optimã
pentru sustenabilitatea industriei, mai ales
în condiþiile în care urmeazã implementa-
rea celei de-a cincea Directive Europene
privind combaterea spãlãrii banilor. Ca ºi
în alte rânduri, ROMSLOT îºi doreºte sã
contribuie cât mai mult la acest proces prin
agrearea unui set de bune practici ale indus-
triei în ceea ce priveºte prevenirea ºi com-
baterea spãlãrii banilor.

Sperãm ca, împreunã cu organismul
care va trebui sã redacteze normele tehnice
subsecvente Legii 129/2019, ONJN, dar ºi
cu ceilalþi jucãtori din piatã, sã putem ajun-
ge la un set de mãsuri aplicabile, care sã
ofere un cadru de funcþionare cât mai co-
rect ºi predictibil.

Reporter: Observaþi o tendinþã de
migrare a jucãtorilor din cazinouri în
mediul online, dupa licenþierea operato-
rilor?

ROMSLOT: În ziua de astãzi, mediul
online are o influenþã crescândã în orice
tip de business. Ca ºi în alte sectoare din
zona de gaming ºi entertainment, sectorul
online face o concurenþã tot mai puterni-
cã sectorului land-based, iar acest fapt se
datoreazã în primul rând faptului cã oa-
menii petrec pe zi tot mai mult timp în
spaþiul online ºi tot mai puþin timp socia-
lizând în viaþa realã. În acelaºi timp, jocu-
rile de noroc sunt un mijloc de divertis-
ment, nu o metodã de îmbogãþire, iar din
aceasta cauzã elementul decisiv va fi re-
prezentat de calitatea experienþei pe care
o are consumatorul. Consumatorii cautã
experienþe cât mai plãcute ºi originale, iar
dacã acestea vor fi furnizate de slot ma-
chines, atunci jucãtorii vor prefera în
continuare sloturile.

Reporter: Mulþumesc! n

P
iaþa jocurilor de noroc este stabilã ºi maturã, ne-au transmis reprezentanþii Asociaþiei Organi-
zatorilor de Sloturi - ROMSLOT.

Aceºtia ne-au precizat cã, potrivit datelor oficiale, aportul sãlilor de jocuri de noroc care activeazã
pe teritoriul României la bugetul de stat a crescut constant în ultimii cinci ani, în 2018 fiind cu apro-
ape 47% mai mare faþã de 2014, crescând nominal de la 2,34 miliarde lei la 3,45 miliarde lei.
ROMSLOT este o asociaþie a operatorilor ºi producãtorilor din industria jocurilor de noroc de tip
slot-machine. Încã de la înfiinþare, ROMSLOT a reprezentat una dintre cele mai puternice voci în dia-
logul cu autoritãþile, derulând acþiuni pentru o imagine realã a industriei. Principalele obiective ale
ROMSLOT sunt eficientizarea modului de reglementare a jocurilor de tip slot-machine ºi îmbunãtãþi-
rea reputaþiei industriei.

ROMSLOT
este fondator al

programului Joc
Responsabil, singurul

program naþional dedicat
persoanelor care se confruntã

cu manifestãri adictive ale
jocurilor de noroc ºi care
oferã un ajutor specializat

participanþilor la joc
ºi familiilor acestora.
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PIATA
LIVIU POPOVICI, ROMANIAN BOOKMAKERS:

“Sectorul nostru de gambling a intrat în
rândul celor mai importante pieþe europene”

Reporter: Cum a fost ultimul an pentru
companiile din sectorul jocurilor de noroc?

Liviu Popovici: Piaþa jocurilor de noroc
este în dezvoltare, în special pe latura cali-
tativã. Concurenþa este din ce în ce mai
mare ºi mai strânsã, însã, din fericire, în
acelaºi context, asistãm ºi la o maturizare ºi
la un nivel mai ridicat de profesionalizare a
industriei de jocuri de noroc. Desigur, exis-
tã încã zone perfectibile de cãtre toþi cei im-
plicaþi, cum ar fi, de pildã, efortul nostru
comun pentru îmbunãtãþirea imaginii indus-
triei, însã, în mare, piaþa este adaptatã. În
termeni legislativi, 2018 a fost un an cu im-
portante modificãri ale cadrului de re-
glementare ºi ne aºteptãm ca, în etapa urmã-
toare, acestea sã se intensifice datã fiind pe-
rioada electoralã cãtre care ne îndreptãm.

Reporter: Cum caracterizaþi legislatþia
acestui sector?

Liviu Popovici: Legislaþia dedicatã jo-
curilor de noroc oferã un cadru corespun-
zãtor, coerent, ceea ce determinã un climat
competitiv echilibrat. În ultimul an, însã,
industria nu a fost lipsitã de provocãri, cu
modificãri ale cadrului legislativ, unele
dintre ele provenite, de data aceasta, din
zone colaterale legislaþiei specifice. Rea-
mintesc aici conformarea operatorilor la
Regulamentul General de Protecþia a Date-
lor, transpunerea pe plan naþional a Directi-
vei CE 849/2015, respectiv proaspãta Lege
129/2019 privind prevenirea ºi combaterea
spãlãrii banilor, mãsurile fiscale instituite
prin OUG 114/2018, precum ºi mãsurile
mai restrictive în zona promovãrii, publici-
tãþii ºi marketingului. La toate acestea se
adaugã ºi alte proiecte legislative de res-
tricþionare a activitãþii operatorilor de jocu-
ri aflate, în prezent, în dezbatere în Parla-
ment ºi care aduc un nivel mare de impre-
dictibilitate.

Printre lipsurile domeniului nostru de
gambling ar putea fi coeziunea ºi altruis-
mul. ªi am sã subliniez aici deschiderea re-
lativã a actorilor din aceastã industrie în a
vedea binele comun sau “the big picture”,
astfel încât nivelul de sustenabilitate a aces-
tei industrii sã creascã.

Totodatã, privind din perspectiva opera-
torilor, dacã i-aþi întreba ce anume îºi do-
resc din partea legiuitorilor, cu siguranþã cã
rãspunsurile predominante ar fi legate de
stabilitatea legislativã ºi fiscalã.

Reporter: Aþi adus în discuþie subiectul
intrãrii în vigoare a Legii pentru prevenirea
ºi combaterea spãlãrii banilor. În ce mãsurã
influenþeazã sectorul de pariuri?

Liviu Popovici: Noua legislaþie privind
prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor
aduce cu ea o serie de obligaþii în sarcina
operatorilor de jocuri de noroc. Notabilã
este aceea de a prelua datele cu caracter
personal pentru persoanele care înregistrea-
zã câºtiguri în valoare de minimum 2.000
de euro într-o singurã operaþiune, ceea ce
presupune legitimarea clienþilor cu actul de
identitate. Companiile de jocuri de noroc
tradiþionale vor fi nevoite sã solicite clienþi-
lor sã prezinte o copie dupã actul de identi-
tate la colectarea sumelor mai mari de
2.000 de euro, ori sã doteze locaþiile cu dis-
pozitive pentru copierea în format fizic sau
digital a acestora. Dacã scãderea plafonului
de raportare obligatorie cãtre ONPCSB, de
la 15.000 de euro la 10.000 de euro, nu im-
pacteazã administrativ organizatorii,
aceºtia au, însã, obligaþia de identificare a
titularilor ºi raportare a tranzacþiilor în va-
lori mult mai mici, ºi de 100 de lei, dacã
acestea îndeplinesc condiþiile pentru a fi
clasificate drept tranzacþii suspecte. Toate

aceste noi obligaþii presupun o instruire su-
plimentarã a angajaþilor, implementarea de
proceduri specifice ºi chiar angajarea de
personal suplimentar.

Reporter: Cum ne situãm faþã de cele-
lalte þãri europene, în acest domeniu?

Liviu Popovici: În acest moment, avem
una dintre cele mai moderne legislaþii din Eu-
ropa, deºi mai e loc de rafinare, un nivel echi-
tabil al taxelor, controale ºi monitorizãri stric-
te. Vorbim despre o industrie cu un aport din
ce în ce mai însemnat în activitatea economi-
cã a României, care genereazã aproximativ
45.000 de locuri de muncã ºi contribuie cu
aproximativ 1 miliard de euro la PIB-ul
României ºi 300 de milioane de euro la buge-
tul de stat, prin taxele directe, impozitul pe
profit ºi alte taxe ºi contribuþii colectate
anual.

Reporter: Cum vedeþi aceastã piaþã în
urmãtorii ani?

Liviu Popovici: Viitorul acestei pieþe
þine aproape exclusiv de nivelul de confor-
mare legalã ºi de responsabilitate al activi-
tãþilor organizatorilor, de gradul de impli-
care în proiecte sociale, de modul în care
trateazã atât clienþii, dar ºi angajaþii proprii.
Pot afirma cã menþinerea ºi chiar accentua-
rea trendului actual de maturizare ºi profe-
sionalizare a industriei reprezintã garanþia
dezvoltãrii sustenabile a industriei.

Reporter: Au avut loc fuziuni/achiziþii,
exit-uri, falimente îndomeniu, înultimulan?

Liviu Popovici: Anumite ambiguitãþi
sau interpretãri forþate ale legislaþiei fiscale
au generat în trecutul nu foarte îndepãrtat
situaþii de insolvenþã ºi chiar faliment în
rândul organizatorilor. Deºi nu este un ca-
pitol închis, valul distructiv a trecut. Dez-
voltarea ºi profesionalizarea pieþei a atras,
dupã cum era normal într-un domeniu eco-
nomic atât de dinamic, o serie de achiziþii ºi
investiþii semnificative. Intrarea pe piaþã a
grupului Fortuna ºi achiziþia de cãtre acesta
a operaþiunii Casa Pariurilor, precum ºi in-
vestiþia Blackstone în businessul Superbet
sunt cele mai reprezentative evoluþii în
acest peisaj ºi, mult mai important, un sem-
nal foarte clar cã piaþa de gambling din
România a intrat în rândul celor mai impor-
tante pieþe la nivel european.

Reporter: Ce aºteptãri are Romanian
Bookmakers pentru perioada care urmea-
zã, atât din punct de vedere legislativ, cât ºi
al eradicãrii evaziunii fiscale, al investiþii-
lor noi din piaþã ºi al numãrului de jucãtori?

Liviu Popovici: Se impune mai întâi o
menþiune: mãsurile de monitorizare ºi con-
trol implementate în domeniul jocurilor de
noroc au condus la un nivel extrem de scã-
zut de evaziune fiscalã. Afirm aici fãrã reþi-
nere cã propagarea acestui grad de confor-
mare fiscalã ºi în celelalte domenii econo-
mice ar conduce la o creºtere consistentã a
veniturilor bugetare.

Cum spuneam ºi mai devreme, vom tra-
versa curând o perioadã electoralã în care
ne aºteptãm ca iniþiativele legislative cu
impact major asupra acestui domeniu sã ca-
pete o mai mare frecvenþã. Faptul cã ele
apar denotã cã percepþia despre industrie
nu este cea pe care ne-o dorim. Ca atare,
este nevoie ca industria sã depunã un mai
mare efort pentru îmbunãtãþirea imaginii
publice. Ce pot sã garantez este cã Roma-
nian Bookmakers, împreunã cu celelalte
asociaþii din industrie, va continua sã acþio-
neze pentru creºterea gradului de confor-
mare a operatorilor, dar ºi de implicare so-
cialã cu scopul de a obþine aceastã îmbunã-
tãþire. O percepþie pozitivã atrage dupã sine
mult dorita stabilitate legislativã ºi fiscalã

ºi, implicit, o dezvoltare sustenabilã.
Reporter: La cât se ridicã, acum, piaþa

neagrã în segmentul pariurilor ºi ce estimã-
ri aveþi pentru anii urmãtori?

Liviu Popovici: Este important de pre-
cizat cã, în ceea ce priveºte pariurile spor-
tive tradiþionale, respectiv sectorul din in-
dustrie pe care îl reprezentãm, nu putem
vorbi despre o piaþã neagrã, despre pariuri
ilegale. Organizatorii de pariuri în cotã fixã
sunt foarte strict supravegheaþi de cãtre
Oficiul Naþional pentru Jocuri de Noroc,
prin intermediul sistemului informatic cen-
tralizat prin care toate operaþiunile de pa-
riuri sunt monitorizare în timp real. La o
piaþã neagrã ne putem referi în nefericita
eventualitate în care forurile de decizie ar
da curs iniþiativelor legislative de restric-
þionare artificialã ºi chiar de interzicere a
jocurilor de noroc. Înþelegând prin asta co-
rupþie, criminalitate ºi lipsa unei protecþii
reale a jucãtorilor. Din pãcate, multe dintre
aceste iniþiative sunt produsul cunoaºterii
insuficiente a domeniului ºi a legislaþiei
care îl guverneazã, a lipsei de dialog prea-
labil cu reprezentanþii industriei. Roma-
nian Bookmakers a propus deja o serie de
amendamente privind proiectele de lege de
restricþionare a jocurilor de noroc ºi sperãm
sã ajungem, alãturi de iniþiatori, la un dia-
log. Conlucrarea între legiuitor ºi reprezen-
tanþii industriei, în mod cert, conduce spre
iniþiative de modernizare a cadrului legi-
slativ, cu efecte pozitive asupra celor trei
stakeholderi principali, clienþi, autoritãþi si
organizatori, spre mult dorita creºtere a ni-
velului de protecþie a jucãtorilor, în special
a persoanelor vulnerabile, ºi, în final, spre
îmbunãtãþirea percepþiei asupra acestei in-
dustrii.

Reporter: La cât este evaluatã, în pre-
zent, piata pariurilor tradiþionale?

Liviu Popovici: La aproximativ 200 de
milioane de euro, însã, pentru moment, ne
bazãm doar pe estimãrile noastre. Ultimul
studiu referitor la impactul economic al
acestui domeniu a fost realizat în 2012.

Reporter: Ce programe de interes pu-
blic dedicate prevenirii ºi combaterii de-
pendenþei de jocuri de noroc se aflã în deru-
lare?

Liviu Popovici: Cel mai important
proiect derulat de Romanian Bookmakers
este, fãrã dubii, “Joc Responsabil”. Sun-
tem, alãturi de Romslot ºi Rombet, mem-
brii fondatori ai Asociaþiei cu acelaºi
nume, cãci din 2017 vorbim deja despre o
entitate juridicã, ce dezvoltã programe de

educare ºi de prevenþie a dependenþei de
jocuri de noroc precum ºi de consiliere
psihologicã a persoanelor care au depãºit
limita recreaþionalã a practicãrii jocurilor
de noroc. Prin susþinerea acestei Asociaþii,
Romanian Bookmakers pune accent pe
nevoia creºterii gradului de responsabili-
zare ºi de implicare a tuturor operatorilor
din industrie ºi pe faptul cã ne dorim ca re-
sponsabilitatea socialã sã devinã o trãsã-
turã a acestei industrii. Iar Asociaþia Joc
Responsabil este, fãrã îndoialã, expresia
maturizãrii industriei jocurilor de noroc.
În scurta sa existenþã, de aproximativ doi
ani, au fost dezvoltate campanii de educa-
re adresate tinerilor care se apropie de
vârsta la care vor avea acces la modalitãþi-
le de divertisment destinate adulþilor - aºa
cum este cazul campaniei naþionale
“Antrenat de Majorat” - au fost extinse,
de la 2 la 5, numãrul de ºedinþe gratuite
oferite jucãtorilor care se confruntã cu
probleme ºi ne pregãtim sã urmãm ºi sã ne
adaptãm tendinþelor internaþionale prin
lansarea serviciului non-stop de consiliere
de specialitate dedicatã jucãtorilor. Stu-
diem, aºadar, cât mai multe direcþii de evo-
luþie a Asociaþiei.

Reporter: S-au vehiculat, adesea, cifre
importante legate de jucãtorii cu probleme.
Cum le comentaþi?

Liviu Popovici: Nu putem avansa decât
cifre oficiale, iar singura cercetare derulatã
în acest sens este cea care se referã la anul
2016 ºi care a scos la ivealã un procent de
0,6% din populaþia adultã a României, adicã
a celor peste 18 ani, care au depãºit limitele
jocului recreativ. Atrag atenþia asupra faptu-
lui cã în acest procent nu se regãsesc “de-
pendenþi”, ci jucãtori care se aflã pe un drum
periculos, dar la care pot renunþa încã fãrã
ajutor. De la existenþa unor probleme pânã la
jocul patologic, compulsiv, este un drumdes-

tul de lung de parcurs, iar evaluarea situaþiei
reale se poate face doar cu specialiºti care
înþeleg aceastã problematicã ºi cu studii de
piaþã. Avem în plan ca, în viitorul apropiat,
sã iniþiem o nouã astfel de cercetare, datã
fiind dezvoltarea pieþei ºi vom reveni cu ci-
fre actualizate, însã, atunci când ne referim
la numãrul dependenþilor, în mod cert nu
vorbim despre un fenomen care ameninþã sã
ne destabilizeze societatea.

Reporter: Pe ce pariazã oamenii, care
este suma medie pariatã ºi care sunt câºti-
gurile medii?

Liviu Popovici: Fotbalul rãmâne fãrã
îndoialã sportul preferat al pariorilor.
Observãm însã din ce în ce mai mult o mi-
grare cãtre alte sporturi, unele chiar exotice
pentru români, cum ar fi
baseball sau cricket. De al-
tfel, un bun diferenþiator în
piaþa de pariuri este varie-
tatea ofertei de pariuri.

Suma medie pe un bilet
de pariuri se încadreazã în
intervalul 8-12 lei, variaþii-
le fiind generate atât de ni-
velul de venituri a parioru-
lui, de tipul de produs pe
care pariazã acesta, dar ºi
de gradul de cunoaºtere a
fenomenului sportiv.

Este bine-cunoscut faptul
cã pariurile sportive rar ge-
nereazã câºtiguri excepþio-
nale, întrucât acestea depind
mai puþin de hazard. Acesta
este ºi motivul unei distribu-
þii mult mai largi a câºtiguri-
lor.

Reporter: Pe ce sport
se mizeazã mai mult - fot-
bal, tenis, baschet...?

Liviu Popovici: Dacã

luãm în considerare cã sportul preferat al
românilor este fotbalul, atunci
putem afirma ºi faptul cã este
cel mai pariat. Urmeazã apoi
tenisul, handbalul ºi baschetul.
Depinde de mai mulþi factori,
cum ar fi de anotimpul în care
ne aflãm. Spre exemplu, în se-
zonul rece se pariazã ºi pe spor-
turi de iarnã. Fotbalul ia „cre-
ma”, dar se pariazã ºi pe alte ti-
puri de sporturi.

Reporter: Pariorii au mi-
grat din zona offline cãtre cea
online?

Liviu Popovici: Deschide-
rea pieþei de online în România
a generat cu siguranþã o uºoarã
migrare dinspre retail, dar mai
ales aducerea la suprafaþã a pa-
riorilor care erau deja activi pe
site-urile nelicenþiate.

Reporter: Care este ponde-
rea între cele douã moduri de a paria?

Liviu Popovici: Este greu de estimat,
întrucât pariorul poate avea, simultan, mai
multe conturi online, dar poate paria ºi în
agenþii. Vorbim, de asemenea, despre pa-
sionaþi care cautã cele mai bune cote, dar ºi
de pariorii ocazionali, respectiv despre ace-
ia care apar în perioada evenimentelor
sportive majore, precum Campionatele
Mondiale sau Europene de Fotbal.

Reporter: Aveþi statistici pe sexe ºi gru-
pe de vârstã referitoare la cei care pariazã,
în contextul în care, în sãli, se poate ob-
serva o creºtere a numãrului de femei, care
joacã mai ales la loteriile internaþionale?

Liviu Popovici: Trebuie sã ne raportãm
tot la studiul GfK la care am fãcut referire ºi
mai devreme, iar din acesta reiese cã 18%
din jucãtorii cu frecvenþã sãptãmânalã sunt
femei. Nu putem, astfel, evalua dacã existã
sau nu o creºtere a numãrului de persoane
de sex feminin.

Reporter: Care este viitorul în acest do-
meniu?

Liviu Popovici: Suntem pe un drum po-
zitiv, cu o evoluþie vizibilã a pieþei cãtre
înscrierea ei în rândul celei mai moderne ºi
mature, nu numai din Europa, ci ºi din
întreaga lume.

Reporter: Mulþumesc! n

Sectorul nostru de gambling a intrat în rândul celor mai importante pieþe europene,

subliniazã Liviu Popovici, preºedintele Romanian Bookmakers (Patronatul Organi-

zatorilor de Pariuri din România). Potrivit domniei sale, viitorul acestui domeniu este

strâns legat de nivelul de responsabilitate ºi implicare socialã a organizatorilor.

“Conlucrarea între legiuitor ºi industrie conduce spre iniþiative de modernizare a ca-

drului legislativ, cu efecte pozitive asupra celor trei stakeholderi principali - clienþi, au-

toritãþi ºi organizatori”, ne-a precizat Liviu Popovici, într-un interviu.

Preºedintele Patronatului Organizatorilor de Pariuri din România ne-a vorbit despre

provocãrile legislative prin care trec operatorii de jocuri de noroc, precum ºi despre

zonele cãtre care aceºtia trebuie sã se îndrepte pentru o dezvoltare sustenabilã a in-

dustriei - creºterea gradului de conformare a operatorilor ºi de implicare socialã.

Liviu Popovici: “Dacã luãm în
considerare cã sportul preferat al
românilor este fotbalul, atunci putem
afirma ºi faptul cã este cel mai pariat. Urmeazã apoi tenisul, handbalul ºi
baschetul. Depinde de mai mulþi factori, cum ar fi de anotimpul în care ne
aflãm. Spre exemplu, în sezonul rece se pariazã ºi pe sporturi de iarnã.
Fotbalul ia «crema», dar se pariazã ºi pe alte tipuri de sporturi”.

MARIUS STOI, DGL PRO:

“Piaþa jocurilor de noroc s-a
contractat, în ultimul an”

P iaþa jocurilor de noroc s-a contractat, în ultimul an,
dupã cum ne-a spus Marius Stoi, director general al
DGL PRO. Domnia sa subliniazã cã acest sector este

bine reglementat, problemele sale fiind legate de shimbãrile

legislative, care nu þin cont de pãrerile industriei ºi câteodatã
nici de cele ale ONJN.

Perspectivele domeniului sunt legate de perspectivele eco-
nomice ale þãrii, este de pãrere domnul Stoi, care apreciazã cã,
“dacã economia creºte, atunci vor fi bani ºi pentru distracþie”.

Domnia sa ne-a precizat: “Din punct de vedere legislativ ºi
al eradicãrii evaziunii fiscale, aº dori o colaborare mai strânsã
cu instituþiile statului care sunt implicate în reglementarea ace-
stui sector. Din punct de vedere al investiþiilor ºi numãrului de
jucãtori, depinde de creºterea economicã. Aici vorbesc de
creºterea economicã realã din buzunarele românilor, nu de cea
adusã din condei în statistici”.

Marius Stoi ne-a transmis cã noile mãsuri fiscale au afectat
industria de gambling prin scãderea vânzãrilor.

“Piaþa de profil are în continuare oportunitãþi de dezvoltare,
dar investiþiile trebuie calibrate în funcþie în funcþie de numã-
rul de jucãtori ºi de puterea lor de cumpãrare”, ne-a precizat
domnul Stoi.

Conform domniei sale, DGL PRO se axeazã foarte mult pe
dezvoltarea de produse noi, în special plãci de bazã ºi softuri.
Fãrã a avea un buget fix de investiþii, compania investeºte în
dezvoltare aproape toþi banii obþinuþi.

În prima jumãtate a acestui an, a fost înregistratã o cifrã de
afaceri de 730.000 de lei, existând perspective de creºtere.
Tendinþele pe piaþa de profil sunt de înnoire a echipamentelor
ºi de a oferi mai multe opþiuni jucãtorilor.

DGL PRO este producãtor de sloturi pentru jocurile de no-
roc. Firma funcþioneazã sub acest nume încã din 2006. În pre-
zent, societatea desfãºoarã o gamã largã de activitãþi în dome-
niul jocurilor de noroc. n

“Legislaþia dedicatã jocurilor
de noroc oferã un cadru
corespunzãtor, coerent, ceea ce
determinã un climat competitiv
echilibrat. În ultimul an, însã,
industria nu a fost lipsitã de
provocãri, cu modificãri ale
cadrului legislativ, unele dintre
ele provenite, de data aceasta,
din zone colaterale legislaþiei
specifice”.

STUDIU ZION MARKET RESEARCH

Sectorul global de gambling
online va ajunge la 94 miliarde
dolari, în cinci ani
Industria jocurilor de noroc online

(online gambling) va continua sã
creascã în anii urmãtori, conform

unei analize Zion Market Research, care
precizeazã cã nimic nu va putea opri aceas-
tã evoluþie.

Studiul, preluat de calvinayre.com, pre-
conizeazã cã sectorul global al jocurilor de
noroc online va ajunge la 94,4 miliarde de
dolari în cinci ani, de la 45,8 miliarde de
dolari în urmã cu numai doi ani. Astfel, in-
dustria va consemna o ratã anualã de
creºtere agregatã (CAGR) de aproximativ
10,9% între 2018 ºi 2024, conform sursei.

Potrivit analizei, cea mai mare parte a
creºterii poate fi atribuitã pieþelor regionale
legale din Europa - care includ þãri precum
Polonia, Malta, Republica Cehã, Franþa -,
dar ºi zonei Asia Pacific. O creºtere a acce-
sului la Internet, la nivel mondial, facilitea-
zã, de asemenea, expansiunea jocurilor de
noroc online, potrivit studiului care preci-
zeazã cã aproximativ 46% din populaþia lu-
mii avea acces la World Wide Web în 2016,
ratã cu 2,5% mai mare faþã de anul prece-
dent.

Expansiunea viitoare a jocurilor de
noroc online va fi determinatã ºi de adop-
tarea criptomonedelor. Analiza Zion afir-
mã: “La începutul anului 2017, valoarea
totalã a criptomonedelor era de aproxi-
mativ 17,7 miliarde de dolari ºi se estime-
azã cã aceasta va creºte în urmãtorii cinci
ani. Astfel, este anticipat faptul cã utili-
zarea criptomonedelor în domeniul de
online gambling va creºte în timpul esti-
mat”.

Cel mai mare segment de creºtere este
aºteptat în Europa, datoritã legalizãrii
domeniului pe acest continent. Spania,
Franþa, Italia ºi alte þãri s-au alãturat sau
se alãturã spaþiului, contribuind la crea-
rea unui grup imens de jucãtori. Asia Pa-
cific se apropie de nivelul din Europa, la
fel ca America Latinã, scrie analiza
Zion, fãrã sã menþioneze modul în care
SUA se încadreazã în schema de creºtere
globalã. n
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“Nu mai putem vorbi de piaþã neagrã
în sectorul jocurilor de noroc”

(Interviu cu Dan Ghiþã ºi Dan Iliovici, preºedintele, respectiv vicepreºedintele ROMBET)

Reporter: Cum a evoluat piaþa jocurilor
de noroc în ultima perioadã?

Dan Ghiþã: Ultimul an poate fi caracte-
rizat prin consolidare ºi precauþie. Schim-
bãrile legislative care au survenit i-au de-
terminat pe operatori sã se concentreze mai
mult cãtre stabilitate decât cãtre expansiu-
ne.

Reporter: Ce neajunsuri are domeniul
acesta ºi cum facem sã acoperim lipsurile
existente?

Dan Iliovici: Nu putem spune cã existã
lipsuri, este o industrie maturã deja, bine
reglementatã. Este un domeniu important
al economiei româneºti, care contribuie cu
sute de milioane de euro la bugetul de stat,
deci un domeniu cheie care este bine sã fie
luat în calcul de fiecare datã când se fac
strategii macroeconomice.

Reporter: Cum ne situãm faþã de cele-
lalte þãri europene, în acest domeniu?

Dan Ghiþã: La nivel de reglementare,
suntem vãzuþi ca un model de bune practi-
ci. Legislaþia specificã este clarã, transpa-
rentã, condiþiile de licenþiere sunt accesibi-
le ºi în ton cu principiile economiei de pia-
þã. În plan economic, bineînþeles lucrurile
sunt direct proporþionale cu puterea de
cumpãrare de la noi, nu ne putem compara
cu þãrile din vest. În zona Europei de
Sud-Est, suntem a doua þarã dupã Grecia la
nivelul participãrii populaþiei la jocuri de
noroc.

Reporter: Ce perspective are aceastã
piaþã, la noi?

Dan Ghiþã: Tocmai datoritã faptului cã
fundaþia este solidã, perspectivele sunt fo-
arte bune. Ne aºteptãm ca piaþa de retail sã
se consolideze în continuare, cu o creºtere
mai temperatã faþã de anii trecuþi, iar piaþa
online sã creascã în continuare, pentru cã
suntem mult sub media europeanã în ceea
ce priveºte coºul mediu lunar alocat jocuri-
lor online.

Reporter: Au avut loc exituri, insolven-
þe, falimente sau, dimpotrivã, noi investiþii
în domeniu?

Dan Ghiþã: Cel mai semnificativ lucru
de menþionat la acest capitol îl reprezintã

achiziþia unui pachet minoritar de acþiuni la
liderul pariurilor în cota fixã din þarã, Su-
perbet, de cãtre fondul de investiþi ameri-
can Blackstone. Este o premierã pentru pia-
þã din România, în sensul achiziþiei de cãtre
o corporaþie mondialã a unei pãrþi dintr-o
companie nãscutã ºi crescutã doar în inte-
riorul industriei de gambling autohton. De
insolvenþe ºi falimente nu putem vorbi
într-un context îngrijorãtor. Bineînþeles, in-
dustria este un organism viu, avem sute de
companii operatoare, deþinãtoare de licenþã
clasa întâi, ºi sute de companii suport, deþi-
nãtoare de licenþã clasa a doua. Bineînþeles
cã anual vin ºi pleacã de pe piaþã companii.

Reporter: Ce aºteptãri are asociaþia pen-
tru perioada care urmeazã, atât din punct de
vedere legislativ, cât ºi al eradicãrii evaziunii
fiscale, al investiþiilor noi din piaþã ºi al nu-
mãrului de jucãtori?

Dan Ghiþã: În plan legislativ, focusul
este în momentul de faþã pe Legea
129/2019, cea care transpune directiva eu-
ropeanã împotriva spãlãrii banilor. Având
în vedere cã la începutul anului am avut
parte de o altã creºtere a fiscalitãþii, prin
prevederile OUG 114/2018, nu ne aºtep-
tãm sã ne confruntãm cu noi creºteri de
taxe. Din informaþiile noastre, existã com-
panii mai ales din sfera jocurilor online
care urmãresc îndeaproape piaþa, dar încã
nu existã niciun semnal concret cã o intrare
pe piaþa din România a unui operator ex-
tern este iminentã.

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

Dan Iliovici: Nu cred cã existã nici la
nivelul organismului de reglementare statis-
tici legate de piaþa neagrã a jocurilor de no-
roc. Având în vedere cã, de la înfiinþare,
ONJN a dispus de un efectiv substanþial de
controlori în teritoriu, prin Direcþia Gene-
ralã de Supraveghere ºi Control, avem toa-
te motivele sã credemcã în ziua de astãzi nu
mai putem vorbi de piaþã neagrã. Noi încu-
rajãm membrii sã ne transmitã dacã au in-
formaþii vis a vis de aceste aspecte pe raza
teritorialã unde opereazã, dar nu am primit

nicio sesizare ºi vã daþi seama cã aceºtia au
toate motivele sã reclame operarea ilegalã,
care pentru ei e concurenþã injustã.

Reporter: Câte aparate de tip slot ma-
chine activeazã, legal, în piaþã ºi câte echi-
pamente estimaþi cã funcþioneazã ilegal,
comparativ cu începutul anului trecut?

Dan Ghiþã: Numãrul de sloturi aºa
cum reiese din raportul anual al ONJN
este de 70.743 sloturi cu câºtiguri nelimi-
tate, ºi 4.473 sloturi cu câºtiguri limitate.
Deºi numãrul sloturilor care funcþioneazã
la un anumit moment în piaþã fluctueazã,
pentru cã lunar se autorizeazã unele noi ºi
expirã autorizaþiile pentru altele, putem
afirma cã în România în momentul de faþã
funcþioneazã în mod legal 75.000 de pos-
turi de joc (slot clasa A, slot clasa B ºi rule-
te).

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

Dan Ghiþã: În momentul de faþã avem

în stadiu de finalizare o cercetare de piaþã
efectuatã de compania Deloitte, care va re-
leva cu o mai mare precizie care sunt veni-
turile operatorilor pe fiecare palier al pieþei,
ºi vom face o conferinþã de presã la acel
moment pentru a anunþa rezultatele acestui
studio.

Reporter: Ce ne puteþi spune despre
implementarea sistemelor informatice de
monitorizare a activitãþii jocurilor de noroc
tradiþionale ºi la distanþã?

Dan Iliovici: Aceastã mãsurã a fost în
mod cert una de bun augur, care a discipli-
nat piaþa ºi care a contribuit în mod sub-
stanþial la eliminarea practicilor ilegale.
Unele state au optat pentru un sistem unic
centralizator, care agregheazã datele
într-un mod unitar de la toþi operatorii, ºi
poate acest lucru le face mai uºor de inter-
pretat, dar la noi s-a optat pentru mai multe
sisteme, acestea fiind în grija operatorilor
ºi a licenþiaþilor clasa 2 care oferã astfel de

sisteme. Acest lucru poate fi o provocare
în materie de colectare, stocare ºi transmi-
tere a datelor în terminalele la dispoziþia
ONJN. În ceea ce priveºte jocurile online,
deºi lucrurile par mai simple pentru cã
aceºtia trebuie sã punã la dispoziþia ONJN
un server în oglindã, unde practic se înre-
gistreazã fiecare operaþiune precum în ser-
verul central, ºi, mai mult decât atât, sunt
reglementate prin ordinul 47/2016 cu
completãrile ulterioare, toate rapoartele
care trebuie puse la dispoziþia ONJN, în
fapt provocãrile sunt aceleaºi ca ºi pentru
jocurile tradiþionale, pentru cã fiecare
operator are propriul sistem de evidenþã ºi
raportare.

Reporter: Observaþi o tendinþã de mi-
grare a jucãtorilor din cazinouri în mediul
online, dupã licenþierea operatorilor?

Dan Ghiþã: Nu, nu aceasta este realitatea,
sau cel puþin nu încã. Faptul cã operatorii tra-
diþionali au acumposibilitatea de a oferi ºi jo-

curi la distanþã îi ajutã sã diversifice oferta
pentru proprii clienþi, oferindu-le practic ace-
stora ºi posibilitatea “întâlnirii cu brandul” ºi
în mediul online. Acum clienþii au opþiunea
sã joace în agenþie ºi acasã, rãmânând fideli
operatorului. Sigur, observãmîn alte domenii
cum încet-încet piaþa se mutã din retail în on-
line, dar acest lucru se va întâmpla în dome-
niul jocurilor de noroc doar pe termen lung.
Specificul joculuidenorocestecel alunei ac-
tivitãþi sociale, jucãtorilor le place sã interac-
þioneze, sã schimbe idei despre pariuri, de-
spre jocuri, le place atmosfera unui casino
live. Aceste lucruri nu se pot replica în zona
online.

Reporter: Ce programe de interes
public dedicate prevenirii ºi combaterii
dependenþei de jocuri de noroc se aflã în
derulare? Ce face ROMBET în acest
sens?

Dan Iliovici: Rombet, alãturi de cele-
lalte asociaþii ale domeniului, este mem-
bru fondator al Asociaþiei Joc Responsa-
bil, entitate cu misiunea de a desfãºura
programe sociale menite sã previnã ºi sã
combatã jocul patologic. Programul JR
prinde anual tot mai mult contur, iar acti-
vitãþile variazã de la acþiuni de terapie prin
intermediul echipei de psihologi care ofe-
rã consiliere fie la telefon, fie la cabinetele
de specialitate, la acþiuni destinate tineri-
lor tocmai în scopul unei mai mari
conºtientizãri asupra ceea ce înseamnã
noroc, bani, divertisment ºi cum sã menþi-
nã echilibrul între ele.

Reporter: Ce oportunitãþi de investiþii
are piaþa româneascã de profil?

Dan Ghiþã: Ca ºi în alte pieþe ajunse la
un grad de maturitate, oportunitãþile cele
mai “vânate” sunt cele de tipul mergers and
acquisitions. Existã operatori de tradiþie,
dar care nu au resursele necesare unei dez-
voltãri accelerate, aºa cã urmãresc infuzii
de capital, urmãresc sã atragã fie operatori
strãini care vor sã intre la noi în piaþã, fie
fonduri de investiþii precum liderul Super-
bet.

Reporter: Ce operatori ºi-au arãtat di-
sponibilitatea sã investeascã la noi, în ulti-
ma vreme ºi pe ce segment? Ce operatori au
intrat în piaþa noastrã, anul trecut?

Dan Ghiþã: Informaþiile legate de ope-
ratorii noi intraþi se regãsesc pe site-ul
ONJN. În anul 2018 ºi 2019 vorbim de pa-
tru noi operatori online, toate cele patru
companii având ºi activitãþi land based îna-
intea obþinerii licenþei de operare online.
ªase operatori de pariuri tradiþionale ºi-au
obþinut licenþã, iar în ceea ce priveºte com-
paniile care opereazã slot machine, acestea
au ajuns la 280.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Focusul, în sectorul de gambling, pe plan legislativ, este, în momentul de

faþã, pe Legea 129/2019, care transpune directiva europeanã împotriva

spãlãrii banilor, ne-au precizat reprezentanþii ROMBET. Printre altele,

aceºtia ne-au spus cã, la nivel de reglementare, suntem vãzuþi în afarã ca

un model de bune practici.

Referitor la piaþa neagrã din domeniu, conform surselor citate, avem toate

motivele sã credem cã, în ziua de astãzi, nu mai putem vorbi de un astfel de

segment.

Despre provocãrile ºi evoluþia sectorului de gambling ne-au vorbit, într-un

interviu, Dan Ghiþã, preºedintele ROMBET ºi Dan Iliovici, vicepreºedintele

aceleiaºi asociaþii.

DRAGOª BURIU, CEO NEWTON SLOTS:

“Industria realitãþii virtuale va ajunge la 100
miliarde dolari pânã în 2020”
l “Realitatea virtualã câºtigã din ce în ce mai mult teren, deja se dezvoltã primele cazinouri VR”

Reporter: Cum caracterizaþi piaþa au-
tohtonã de gambling?

Dragoº Buriu: Conform cifrelor publi-
cate de INS pentru anul 2018, piaþa jocuri-
lor de noroc se aflã pe locul al ºaselea în
clasamentul celor mai mari creºteri ale ci-
frelor de afaceri, cu un procent de 23,9%.
Putem spune clar cã acest domeniu evolue-
azã. Avem un cadru legislativ ce a facilitat
intrarea noilor companii pe piaþã, a favori-
zat o concurenþã sãnãtoasã între operatori
ºi de aici axarea acestora pe servicii. Sã nu
mai vorbim de accelerarea dezvoltãrii teh-
nologice care, cel puþin pe partea de gam-
bling online, îmbunãtãþeºte simþitor servi-
ciile operatorilor ºi conduce la apariþia de
jocuri noi. Ne bucurãm de reformarea ca-
drului legislativ în ceea ce priveºte aceste
activitãþi. Poate o modificare a mãsurilor fi-
scale în sectorul de gambling ar face piaþa
mai stabilã, corectã ºi complet funcþionalã.

Reporter: Suntem în linie cu celelalte
þãri în acest domeniu?

Dragoº Buriu: Eforturile depuse de
Oficiul Naþional pentru Jocuri de Noroc ºi
dialogul continuu cu pãrþile interesate, res-
pectiv organizaþii ce reprezintã operatori,
au fãcut ca România sã se alinieze la regle-
mentãri din state cu mare succes în acest
domeniu, þãri precum Marea Britanie sau
Malta. Nu spun cã legile sunt perfecte în
acest moment, dar drumul este deschis ºi
direcþia în care ne îndreptãm este foarte
bunã. România este o piaþã atractivã care
trebuie luatã în considerare de marii opera-
tori ce doresc sã se extindã în Europa de
Est. Peste 65% din populaþie are acces la
internet, adicã peste 13 milioane de utiliza-
tori. Dacã amintimºi de faptul cã suntempe
locul al doilea în Europa în clasamentul vi-
tezei de internet, atunci chiar putem spune
cã România are multe posibilitãþi sã gãzdu-
iascã operatori mari cu infrastructuri com-
plexe.

Reporter: Care estimaþi cã este traiec-
toria acestui sector?

Dragoº Buriu: Consider cã operatorii
trebuie sã se axeze în viitor pe sectorul online.
Ar trebui sã înþeleagã faptul cã, prin pre-

zenþa online, pot sã-ºi extindã afacerea la
nivel naþional ºi sã-ºi mãreascã baza de
clienþi. Fiecare schimbare este un nou plan
de afaceri, iar schimbãrile din sectorul
iGaming din România sunt fundamentale.
Existã un procent foarte ridicat de utilizato-
ri de telefonie mobilã, România fiind unul
dintre cei mai mari consumatori de telefoa-
ne “smart” din Europa, în special datoritã
conexiunii 4G. Piaþa româneascã începe sã
se perfecþioneze în sectorul comerþului
electronic, prin intermediul plãþilor online
ºi prin utilizarea metodelor disponibile on-
line. Este adevãrat cã existã un paradox în
sistemul bancar, avem un procent ridicat de
posesori de cont bancar ºi de card, dar utili-
zarea lor este minimã. Cu toate acestea,
existã o creºtere uriaºã a utilizãrii servicii-
lor bancare online ºi a achiziþiilor online
prin intermediul cardurilor de platã.

Pe partea legislativã nu aºteptãm schim-
bãri majore în urmãtoarea perioadã, iar în
ceea ce priveºte datele care ajung la direcþia
de Monitorizare, lucrurile sunt mult mai
clare de când a fost introdusã obligativita-

tea sistemului informatic centralizator.
Newton Slots încurajeazã practicile corec-
te ºi pentru cã ne-am obiºnuit partenerii cu
produse ºi servicii de calitate, suntem
mândri cã sistemul NEWTON a fost primul
sistem informatic din România care a obþi-
nut certificarea GLI, respectând astfel toate
prevederile legale ºi Ordinul nr. 48 al
preºedintelui ONJN privind Procedurile
pentru îndeplinirea condiþiilor de conectare
a jocurilor de noroc de tip slot machine.

Reporter: Ce operatori noi avem în pia-
þã?

Dragoº Buriu: Au fost câteva firme din
Germania ºi Polonia care au intrat pe piaþa
româneascã în anul 2018 ºi cu care am
încheiat deja contractele pentru furnizarea
sistemului de monitorizare. Sunt operatori
mari, cu potenþial, ºi ne bucurãm cã au ales
Newton Slots încã de la începutul activitã-
þii pentru a construi un business stabil.

Reporter: Care sunt planurile de inve-
stiþii ale companiei?

Dragoº Buriu: Pentru anul 2018 am
depãºit bugetul alocat investiþiilor, acesta

ajungând la aproape 3 milioane de euro, iar
pentru acest an planurile sunt ºi mai mari ºi
ne axãm, ca ºi pânã acum, pe dezvoltare.
Lucrãm permanent la perfecþionarea echi-
pamentelor hardware, a serviciilor oferite
partenerilor ºi anual lansãm produse noi.

Principala noastrã preocupare este dez-
voltarea continuã a produselor ºi serviciilor
brandului Newton Slots, iar investiþiile ma-
jore le facem în acest segment. Anul trecut
am lansat noua interfaþã de conectare
Smartbox ce înglobeazã anii de muncã ºi
experienþa acumulatã de departamentul nos-
tru tehnic ºi de dezvoltare hardware; am
reuºit sã producem o nouã versiune mult
mai performantã. Noua interfaþã modularã
vine cu o carcasã metalicã, având ground
comun cu cel al aparatului ºi indicatoare lu-
minoase de stare pentru toate conexiunile.
Dispune chiar ºi de un slot pentru card SD,
iar conexiunile sunt izolate galvanic. Þi-
nem pasul cu dezvoltarea tehnologicã ºi
implementãm noile tendinþe în tot ce facem
pentru a furniza partenerilor noºtri soluþii
premium. Tot în anul 2019 am finalizat ºi

proiectul pentru noua versiune a modulului
de Fidelizare Contactless cu LCD ºi Smart-
watch ºi rezultatele ne-au depãºit aºteptã-
rile.

Reporter: Cum a evoluat activitatea
companiei?

Dragoº Buriu: Comparativ cu anul
2017, în anul 2018 am înregistrat o creºtere
de 34% a cifrei de afaceri. Ne-am focusat
atât pe volumul producþiei, cât ºi pe struc-
tura acesteia. Lansarea noilor echipamente
ne-a adus contracte noi cu operatori locali
ºi am intrat ºi pe piaþa din Georgia, iar fina-
lizarea modulului Fidelizare Contactless
cu LCD ºi Smartwatch a crescut semnifica-
tiv numãrul de instalãri pe piaþa din Româ-
nia. Organizatorii trebuie sã gãseascã tot
timpul noi modalitãþi de a-ºi menþine ac-
tivitatea captivantã pentru jucãtori - ºi
noi avem soluþia (sistemul informatic
auditat NEWTON) - vor atrage noi
clienþi, îºi vor promova locaþiile ºi îºi vor
crea o imagine de profesioniºti.

Reporter: Care sunt tendinþele în do-
meniu?

Dragoº Buriu: Progresul tehnologic
este cel ce modificã foarte mult peisajul
în aceastã industrie. Se vorbeºte deja de-
spre o nouã generaþie de jocuri de noroc
ce implicã strategie - “skill-based games”

-, noi metode de platã bazate pe moneda di-
gitalã Bitcoin ºi se pare cã realitatea virtua-
lã câºtigã din ce în ce mai mult teren, deja se
dezvoltã primele cazinouri VR. Liderii din
industria mondialã estimeazã cã piaþa reali-
tãþii virtuale va ajunge la 100 de miliarde de
dolari pânã în anul 2020. Unele dintre ten-
dinþele enumerate mai sus s-ar putea sã nu
se potriveascã cu specificul pieþei noastre,
unele dintre ele sunt doar în curs de dezvol-
tare ºi nu sunt la fel de populare acum cum
vor fi în viitor, important este sã alegem cu
înþelepciune ºi sã le urmãm pe acelea care
ne vor aduce prosperitate ºi succes.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Pentru anul 2018 am
depãºit bugetul alocat
investiþiilor, acesta
ajungând la aproape

3 milioane de euro,
iar pentru acest an planurile sunt ºi mai mari ºi ne
axãm, ca ºi pânã acum, pe dezvoltare. Lucrãm
permanent la perfecþionarea echipamentelor
hardware, a serviciilor oferite partenerilor ºi anual
lansãm produse noi”.
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“Sectorul jocurilor de noroc a atins o saturaþie”
(Interviu cu George Pintilei, Director Marketing Baum Games)

l “Domeniul gamblingului a atins o stabilitate care se traduce în profituri responsabile, colectare bugetarã de sute de milioane de euro ºi un control
eficient exercitat de autoritãþi asupra companiilor de profil”

Reporter: Unde se situeazã piaþa jocu-
rilor de noroc din þara noastrã?

George Pintilei: Considerãm cã, în ulti-
mii ani, domeniul jocurilor de noroc în
România a ajuns sub semnul stabilitãþii, în
sensul cã nu au mai fost mari modificãri de
configuraþie a pieþei, cu excepþia, poate, a
celor aduse de legiferarea jocurilor online.

Deºi industria se confruntã continuu cu
ameninþãrile de ordin legislativ, a reuºit sã
se menþinã cam la aceleaºi dimensiuni în
ultima decadã, prin faptul cã tot mai mulþi
actori din domeniu au înþeles ºi aplicat no-
þiunea de profit responsabil. Asta s-ar
traduce în a-þi impune drept obiectiv ºi a
rãmâne în aceastã afacere, nu doar a obþine
un profit cât mai mare astãzi. Avem, astfel,
o industrie a jocurilor de noroc stabilã,
ajunsã la un nivel care nu mai permite noi
dezvoltãri de afaceri de mari dimensiuni ºi
maturã în mare parte a ei, înþelegând aici cã
tot mai multe afaceri din domeniu sunt pro-
iectate pe termen lung.

Reporter: Cum caracterizaþi acest sec-
tor? Ce obstacole au mai rãmas în calea ac-
tivitãþii companiilor de profil?

George Pintilei: Credem cã perpetua
problemã a domeniului este cea reprezen-
tatã de imaginea sa în exterior. Astfel, ce
ne-am dori este ca aceastã industrie, pre-
cum ºi activitatea de a practica jocurile de
noroc sã fie reaºezate corect în mentalul
colectiv. Vorbind concret, cu toþii ºtim cã
existã efecte negative generate de jocurile
de noroc, dar acestea sunt adesea ºi mult
exagerate în discursurile publice pe aceastã
temã. Cu prejudecãþile este însã greu de
luptat ºi nu ne aºteptãmca ele sã disparã pes-
te noapte…

Reporter: Cum ne situãm faþã de cele-
lalte þãri europene, în acest domeniu?

GeorgePintilei:Graþiecadrului legislativ
modernºi activitãþiiONJNde la înfiinþareasa
pânã în prezent, putemspune cã, din perspec-
tiva gamblingului, România este în avangar-
dã. Aceasta ar însemna cã þara noastrã se re-

gãseºte între statele care au înþeles cã autori-
tatea trebuie sã aibã o abordare judicioasã în
raporturile cu domeniul. Concret, aceastã
abordare ar însemna cã misiunea principalã a
statului este aceea de a diminua pânã la negli-
jabil piaþa neagrã, cu toate efectele ei dãunã-
toare. În România, se petrece acest lucru prin
exercitarea unei taxãri ºi a unui control efi-
ciente asupra pieþei ºi prin aplicarea prevede-
rilor OUG 77/2009. Rezultatul este acela cã
statul romanreuºeºtesãcolectezeanualaproa-
pe 600 de milioane de euro din sectorul gam-
blingului, sãnu seconfruntecu o piaþãneagrã
sau evaziune fiscalã relevante în domeniul
jocurilor de noroc ºi sã asigure circa 40.000
de locuri de muncã.

În aceste condiþii, singurul efect negativ
care rãmâne de combãtut - ºi nu trebuie sã
ocolim acest subiect - rãmâne cel al adicþiei
de jocuri de noroc. Efortul de combatere a
adicþiei trebuie sã fie unul continuu ºi sã im-
plice toþi vectorii relevanþi sau care pot aduce
aport relevant. Noi, companiile, statul, alte
organizaþii, cu toþii trebuie sã facem front co-
mun în acet sens, dezvoltând proiecte ºi
aplicând în România acele instrumente care
sã reducã tot mai mult ºi acest fenomen.

Reporter: Care este viitorul pieþei jocu-
rilor de noroc autohtone?

George Pintilei: Este logic de aºteptat
ca, în actualul cadru legislativ, piaþa sã rãmâ-
nã, ca structurã ºi dimensiuni, la nivelul de
acum. Ne confruntãm însã permanent în
continuare cu diverse proiecte legislative,
astfel cã este greu de anticipat o evoluþie
chiar ºi pe un orizont de un an - doi de la
acest moment.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pentru pe-
rioada care urmeazã, din punct de vedere
legislativ ºi al eradicãrii evaziunii fiscale,
al investiþiilor noi din piaþã ºi al numãrului
de jucãtori?

George Pintilei: Ne dorim, la fel ca
întreaga industrie, ca, la elaborarea de pro-
iecte legislative, sã fim consultaþi prin aso-
ciaþiile de reprezentare profesionalã. Con-
siderãm cã, datã fiind tocmai contribuþia
bugetarã pe care o aminteam mai devreme,
orice proiect legislativ care ar provoca o
restrângere a pieþei trebuie judicios anali-
zat ca impact. ªi mã refer aici la ambele
sensuri, respectiv evaluate atât impactul
pozitiv, cât ºi cel negativ. ªi nu vizez aici
perspectiva sau interesele industriei, ci toc-
mai perspectiva statului.

Mai concret spus, dacã restrângi masiv
acest domeniu sau dacã, mergând la ab-
surd, îl închizi, ne vom confrunta cu dez-

voltarea pieþei negre, se va pierde aceastã
contribuþie bugetarã de sute de milioane
EUR ºi va trebui apoi ca statul sã confrunte
ºi aspectul disponibilizãrii celor aproape
40.000 de angajaþi, câþi se regãsesc în pre-
zent în industrie. Dacã, din contrã, emiþi un
cadru legislativ prea permisiv, aceastã in-
dustrie se va dezvolta disproporþionat, ca-
uzând astfel alte efecte nedorite.

Prin urmare, credem în echilibru, res-
pectiv în legiferarea cu stricteþe, dar justã, a
domeniului, în taxarea sa la un nivel care sã
permitã afacerilor de profil sã activeze cu
profituri moderate ºi care sã asigure aport
optim pentru societate în termeni de contri-
buþii bugetare. Credem cã acest echilibru
este, în mare mãsurã, atins în prezent, astfel
cã orice iniþiativã legislativã nouã poate ge-
nera migrene atât industriei, dar mai ales
statului. De aceea, este foarte importantã
consultarea mediului privat la elaborarea
legislaþiei.

Reporter: În ce mod v-au afectat mãsu-
rile fiscale adoptate la începutul acestui an
prin OUG 114?

George Pintilei: Sigur cã niciunei afa-
ceri, indiferent de natura sa, nu îi este con-
venabilã o majorare de taxe cum este, de
pildã, cea reprezentatã de mãrirea cu 1000
de euro a taxei de autorizare per aparat slot

machine. Înþelegem însã obiectiv nevoia de
creºtere a colectãrii bugetare care a atras
mãsurile aduse pe finalul anului trecut de
OUG 114.

Pe mai departe, rãmâne sã vedem în ur-
mãtorii ani care vor fi efectele acestor mã-
suri asupra pieþei. Este de aºteptat ca unele
afaceri sã aibã dificultãþi ºi chiar sã se
restrângã, ca urmare a noii taxãri.

Reporter: Cum apreciaþi modul de im-
pozitare a companiilor de jocuri online ºi a
celor care organizeazã jocuri tradiþionale?
Ce reglementãri credeþi cã ar fi necesare pe
acest segment?

George Pintilei: Considerãm cã fiecare
dintre cele douã sectoare, respectiv cel land
based ºi cel online, sunt eficient legiferate
în prezent la nivelul OUG 77/2009. La for-
mularea cadrului de reglementare s-a þinut
cont în mod optim de specificul fiecãruia
dintre cele douã tipuri de exploatare de jo-
curi de noroc. Mai important este cã s-a
avut în vedere ºi nevoia de a asigura un ca-
dru concurenþial cât mai corect între tipuri-
le de jocuri exploatate în România.

Reporter: Ce programe de interes pu-
blic dedicate prevenirii ºi combaterii de-
pendenþei de jocuri de noroc se aflã în deru-
lare?

George Pintilei: În acest moment, pro-

iectele Asociaþiei “Joc Responsabil” repre-
zintã referinþa în aceastã arie de activitate.
Prin statutul de membru în asociaþiile de re-
prezentare profesionalã care susþin proiec-
tul “Joc Responsabil”, Baum Games este
angajatã activ în combaterea adicþiei de jo-
curi de noroc.

Pe aceastã linie, ne bucurã, de asemenea,
faptul cã statul aratã un tot mai mare interes
faþã de necesitatea de a ne adresa acestui
efect negativ al practicãrii de jocuri de no-
roc. Astfel, ne aºteptãm la o intensificare a
eforturilor fãcute pe aceastã direcþie. Baum
Games va fi ºi pe mai departe un partener
cert atât pentru autoritãþi, cât ºi pentru cele-
lalte companii din domeniu care se doresc
implicate în ceea ce denumim cu toþii, drept
concept ºi principiu, “Joc Responsabil”.

Se cuvine, pe de altã parte, sã aducem ºi
o relevantã precizare. Adesea, implicarea
mediului privat în combaterea adicþiei a
fost privitã cu circumspecþie în spaþiul pu-
blic, pe motivul cã interesul unei companii
este de a-ºi mãri profiturile, nicidecum sã
îndepãrteze sau sã “vindece” un client care
aduce sume importante în sala de joc. Lu-
crurile însã nu stau deloc în acest fel. Atât
Baum Games, cât ºi majoritatea celorlalte
companii din domeniu nu doresc printre
clienþi pe cei cu comportament adictiv,
pentru cã problemele acestora ajung sã de-
vinã ºi problemele companiei. O dramã ca-
uzatã de jocurile de noroc devine o acutã
problemã de imagine. De dorit este nu acest
tip de client, ci clientul echilibrat. Ne do-
rim, aºadar, în sãlile noastre doar pe acei
clienþi care înþeleg jocul de noroc drept o
modalitate de petrecere a timpului liber ºi
care vin sã joace doar sumele pe care îºi
permit sã le piardã fãrã a-ºi afecta viaþa, fa-
milia, evoluþia socialã.

Reporter: Ce oportunitãþi de investiþii
are piaþa româneascã de profil?

George Pintilei: Poate cu excepþia
sectorului de jocuri online, nu credem cã
vom asista în perioada urmãtoare la inves-
tiþii sau intrãri în piaþã notabile. Asta pen-
tru cã industria de jocuri de noroc a atins
în ultimii ani o saturaþie care nu prea mai
permite dezvoltãri de noi afaceri în do-
meniu.

Reporter: Ce investiþii intenþionaþi sã
realizaþi în acest an ºi ce buget aþi alocat în
acest sens?

George Pintilei: Prioritatea noastrã o
constituie platforma de jocuri online
www.baumbet.ro. Clienþii Baum din online
au deja ocazia sã experimenteze jocuri de

la noi provideri ºi multe alte surprize regã-
site în platforma noastrã, iar acestea nu
vor conteni sã vinã ºi în perioada urmãtoa-
re. Ne dorim ca aceastã platformã sã se
afirme dupã acelaºi parcurs în care a evo-
luat brand-ul Baum, respectiv oferind o
experienþã de joc rafinatã ºi distinctã, ex-
perienþa de joc “Baum”.

Apoi, am inaugurat recent douã noi sãli
în Cluj ºi urmeazã sã dezvoltãm reþeaua de
locaþii Baum. Continuãm, de asemenea, sã
dezvoltãm propriile jocuri, aºa cum am
obiºnuit, dupã cum acordãm o atenþie tot
mai mare intrãrii pe noi pieþe din Europa
sau alte continente.

Reporter: Ce proiecte de investiþii aþi
derulat anul trecut?

George Pintilei: Dezvoltarea ºi lansa-
rea platformei noastre online a fost cea mai
notabilã investiþie realizatã de companie în
ultima perioadã, indiscutabil.

Reporter: În ce mod va fi influenþatã
activitatea companiei de noua lege pentru
prevenirea spãlãrii banilor?

George Pintilei: Existã deja o anumitã
rumoare în industria de jocuri de noroc din
România faþã de tot ce implicã necesara
conformare la noile norme privind comba-
terea spãlãrii banilor. Este evident cã aces-
te prevederi se vor traduce într-un efort in-
vestiþional ºi operaþional suplimentar. De
pildã, în special pentru sectorul de sloturi,
a aplica mãsurile standard de cunoaºtere a
clientelei presupune noi sarcini pentru an-
gajaþi, deci va fi nevoie de training în acest
sens. Apoi, pãstrarea datelor cu caracter
personal, responsabilitãþile companiei
privind persoanele expuse public sau alte
aspecte din cuprinsul legii 129/2019 înseamnã
sarcini suplimentare complexe pentru
companii, sarcini cãrora trebuie sã ne
adresãm în urmãtoarea perioadã.

Reporter: Existã o migrare a jucãtorilor
din cazinouri în mediul online, dupã licen-
þierea operatorilor?

George Pintilei: Nu se observã o ten-
dinþã clarã în acest sens pânã acum. Proba-
bil cã, în decurs de mai mulþi ani, vor fi ju-
cãtori care vor migra spre online, dar acest
fenomen se va produce treptat. Deocamda-
tã, ce se întâmplã este cã nu mai existã o
graniþã clarã între jucãtorul de online ºi
practicantul de jocuri tradiþionale, în sensul
cã mulþi dintre amatorii de jocuri din Româ-
nia exerseazã ambele metode de divertis-
ment, respectiv vin în sala de joc ºi deþin ºi
conturi de jucãtori în online.

Reporter: Mulþumesc!

Turismul din Las Vegas ridicã
veniturile Caesars Entertainment

Vizitatorii proprietãþilor Cae-
sars Entertainment Corp. din
Las Vegas au sporit veniturile
realizate la nivel mondial de

operatorul american de cazinouri, în mare
parte datoritã tarifelor în creºtere pentru
camerele de hotel ºi a cheltuielilor din re-
staurante.

Compania Caesars, care se pregãteºte
sã fie achiziþionatã de rivalul Eldorado
Resorts Inc., ºi-a redus cheltuielile anuale
cu 25 de milioane de dolari în aºteptarea
vânzãrii sale cãtre operatorul regional de
cazinouri, potrivit wsj.com.

În trimestrul al doilea din 2019, venitu-
rile Caesars din vânzãri au sporit cu 4,9%,
în ritm anual, la 2,2 miliarde de dolari. În
schimb, compania a consemnat o pierdere
netã de 315 milioane de dolari în perioada
menþionatã, faþã de un profit de 29 de mi-
lioane de dolari în anul anterior. Compa-
nia a atribuit trecerea pe pierdere unor mo-
tive financiare, nu operaþionale. Veniturile
din operaþiuni au scãzut cu 4,6%, la 269
milioane de dolari.

Veniturile au fost asigurate de turiºti ºi
de întâlnirile de grup din Las Vegas, inclu-
siv cele de la renumitul cazinou Caesars
Palace. Compania a investit 1,2 miliarde de
dolari în renovarea camerelor de hotel în
ultimii patru ani ºi jumãtate, iar pânã la fi-
nalizarea achiziþiei sale de cãtre Eldorado,
aproximativ 95% din proprietãþile Caesars
vor fi modernizate, potrivit Eldorado.

Caesars, la fel ca alte companii din sec-

torul jocurilor de noroc, se concentreazã
tot mai mult pe hoteluri, divertisment ºi re-
staurante, deoarece veniturile din jocuri
de noroc au scãzut.

Caesars va deschide nouã unitãþi de pa-
riuri sportive în Indiana ºi Iowa, în sep-
tembrie, în baza unei hotãrâri de anul tre-
cut a Curþii Supreme a Statelor Unite ale
Americii, care a legalizat efectiv pariurile
din domeniu. Compania se aºteaptã sã
ofere pariuri pe evenimente sportive din
ºapte state pânã la sfârºitul anului. “Conti-
nuãm sã credem cã pariurile sportive vor fi
un catalizator pentru creºterea companiei
în urmãtorii câþiva ani”, a spus directorul
executiv al Caesars, Anthony Rodio.

În luna iunie, Eldorado, care opereazã
cazinouri în principal pe pieþele mai mici,
a convenit sã cumpere Caesars, una dintre
cele mai mari companii de jocuri de noroc

din lume, pentru aproximativ 8,58 miliar-
de de dolari în numerar ºi acþiuni, plus asu-
marea datoriei. Compania combinatã va
pãstra numele Caesars ºi va deveni cel mai
mare operator de cazinouri din SUA, cu
aproximativ 60 de proprietãþi în 16 state.

Vânzarea este preconizatã se se încheie
în prima jumãtate a anului 2020. Eldorado
a menþionat cã a identificat economii de
costuri de 500 de milioane de dolari care
vor fi implementate în primul an dupã
încheierea acordului.

“Sunt încrezãtor cã unirea platformei
atractive a proprietãþilor deþinute de cazi-
nourile regionale Eldorado cu activele
emblematice ale Caesars din Las Vegas ºi
portofoliul regional va avea ca rezultat
crearea unei platforme de jocuri pregãtitã
pentru succes pe termen lung”, a conchis
Rodio. n

Cele mai vechi cazinouri din lume,
în Europa
l Primul cazinou a fost construit în Veneþia, în 1638

Când ne gândim la cazinouri, ne vine imediat în minte Las
Vegas - cu mega-resorturile sale -, însã primul cazinou din lume
nu a fost construit în Vegas, nici mãcar în SUA, ci în Europa.
Mai precis, acesta a fost ridicat în Veneþia (Italia): Casino di Ve-
nezia, care ºi-a deschis porþile în “oraºul plutitor” în 1638, potri-
vit underscoopfire.com.

Deºi nu se mai aflã în locaþia sa iniþialã, Casino di Venezia
este gãzduit de palatul Ca’ Vendramin Calergi încã din anii
1950. Fiind situat pe Marele Canal, vizitatorii pot ajunge cu
gondola la clãdirea ridicatã în stil renascentist.

Cazinoul este construit pe trei etaje, are sloturi, sãli de poker
ºi jocuri de masã, toate pe niveluri separate. Varietatea jocurilor
de masã este destul de extinsã: ruletã europeanã, ruletã america-
nã ºi cu douã forme de Baccarat (Punto Banco ºi Che-
min-de-Fer).

Tot în Europa, Casino de Spa din Valonia, Belgia, dateazã din
1763. Acesta a suferit o serie de transformãri de-a lungul anilor, în
special în 1918, când a fost reconstruit în urma unui incendiu.
Oraºul Spa era frecventat în mod obiºnuit de regalitatea ºi nobilii
din Europa. Cu toate acestea, nu mai existã nimic de modã veche în

acest cazinou care are 152 de sloturi, jocuri de masã ºi chiar bingo.
De asemenea, cazinoul gãzduieºte în mod regulat turnee.

Kurhaus, Baden-Baden, Germania, este un cazinou ce datea-
zã din 1834, fiind situat la marginea zonei Pãdurea Neagrã. Este
la fel de impresionant în exterior ºi în interior. Deºi este unul
dintre cele mai luxoase cazinouri din regiune, nu este plin de
turiºti. Cazinoul a fost descris de actriþa ºi cântãreaþa Marlene
Dietrich drept “cel mai frumos cazinou din lume”. Între zidurile
neoclasice se desfãºoarã jocuri moderne, precum Poker ºi Slotu-
ri. Acesta are ºi camere mai mici pentru poker ºi ruletã.

Tot în Europa, întâlnim Grand Casino din Monte Carlo, Mo-
naco, ridicat în 1856. Cunoscut ºi drept Casino de Monte Carlo,
acesta a fost utilizat recent pentru filmarea jocului de Poker din
filmul Casino Royale. Nu numai cã este unul dintre cele mai ve-
chi cazinouri din lume, dar este ºi unul dintre cele mai prestigio-
ase. La Grand Casino cei interesaþi gãsesc toate jocurile de masã
ºi sloturi obiºnuite, precum ºi Trente et Qurante (joc popular în
Monaco ºi Franþa) ºi Craps.

Fondatorul cazinoului este faimos pentru introducerea roþii uni-
ce de ruletã, joc pe care el l-a adus la Monte Carlo. n

“Dacã ar fi sã oferim o definiþie co-

rectã a acesui domeniu, ar fi aceea

cã jocurile de divertisment repre-

zintã o formã de divertisment adre-

satã exclusiv adulþilor. Nu provoa-

cã invariabil dependenþe ºi drame,

dupã cum adicþiei reuºim sã ne

adresãm chiar noi, cei din mediul

privat cu tot mai mare eficienþã”.


