
 

Către: Guvernul României

În atenția: Domnului Prim-ministru, Ludovic Orban

Ref.: HNCSU 38/1.08.2020 – orar funcționare săli de jocuri de noroc

Stimate domnule Prim-ministru,

Subscrisele, 

ROMANIAN BOOKMAKERS – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România 
ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi
ROMBET – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc 
AOPJNR – Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România 

Se adresează dumneavoastră pe această cale având în vedere prevederile Hotărârii 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37 din 28.07.2020 conform căreia: “Se 
propune interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii economici din 
domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 2300 - 0600”, Hotărârea de Guvern subsecventă 
din 31 iulie 2020 și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență 38/1.08.2020 
care stabilește și primele zone în care se închid, în intervalul 23-06, printre altele, și sălile de 
jocuri de noroc. 
Conform Art. 15 alin. (8) din O.U.G. 77/2009, “Licenţa de organizare şi autorizaţia de
exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare
activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii,
aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi.”

Pentru exploatarea fiecărui post al unui mijloc de joc de noroc de tip slot-machine,
organizatorii datorează taxe anuale de 4.000 de euro.

În virtutea textului sus-menționat, organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine (în
special în locațiile din categoria „săli dedicate”) au un program de funcționare de 24 de ore pe
zi (non-stop), acesta nefiind limitat prin legislație.

Limitarea impusă prin Hotărârile CNSU menționate reprezintă o restrângere de 29,17% din
totalul de timp cât poate fi desfășurată activitatea organizatorilor de jocuri de noroc de tip
slot-machine, iar o parte semnificativă a veniturilor acestora (aprox. 40%), cauzată de
specificitatea modului de desfășurare a activității și de obiceiurile de consum ale clienților,
este obținută în intervalul orar 2300 – 0200. Deja, conform datelor venite din piață pentru
intervalul 1-10 august 2020, în sălile de jocuri din localitățile unde a fost instituită interdicția
funcționării intre 23-06, asistăm la o scădere a veniturilor în medie de 40%. 



 

În plus, în acest moment, asistăm la o interpretare la nivel local a tuturor acestor reglementări.
Astfel, unele Comitete Județene pentru Situații de Urgență au emis hotărâri prin care s-
a limitat activitatea de jocuri de noroc fără a se determina vreo durată în timp a 
limitării, practic fiind stabilită o restricție pe o perioadă nedeterminată. Această 
situație afectează în plus predictibilitatea operatorilor din domeniu.

Pornind de la următoarea situație de fapt: 

- funcționarea sălilor de jocuri de noroc a fost total restricționată timp de 89 de zile
(perioada stării de urgență și o parte a stării de alertă);

- în perioada 15 iunie – 1 august veniturile sălilor de jocuri de noroc s-au diminuat cu
aproximativ 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, având program de
funcționare practicat în mod normal;

- pentru sălile din localitățile unde s-a instituit orar de funcționare limitat (aproximativ
20% din numărul total de aparate la nivel de piață sunt, în acest moment, în funcțiune
în aceste zone) s-a observat deja o scădere cu aproximativ 40% față de aceeași
perioadă a anului trecut;

- majoritatea operatorilor au folosit fondurile aferente plății taxelor pentru trimestrul III,
al cărui termen de plată a fost prorogat, pentru plata salariilor angajaților, a chiriilor,
utilităților etc

- marja de profit în industrie înainte de declanșarea crizei cauzate de pandemia Covid-
19 care era în medie 15%, a fost anulată în această perioadă, organizatorii înregistrând
pierderi,

dorim să vă aducem la cunoștință că, în condițiile în care vor fi menținute restricțiile de
program în intervalul 23.00 – 06.00 pentru o perioadă mai lungă de 14 zile, considerăm
că va fi pusă în pericol asigurarea unui grad de colectare a taxelor apropiat față de cel
prognozat, atât la 25 septembrie și 25 octombrie, cât și pentru următorul termen de
plată, cel din decembrie. 

Conform estimărilor din industrie, pentru termenele din lunile septembrie si octombrie,
obligațiile fiscale ale operatorilor din industrie s-ar ridica la aproximativ 216 milioane
de euro. Este important de subliniat că în anul 2019 gradul de colectare pentru industria
jocurilor de noroc a fost de 99.2%.

Precizăm că estimările privind scăderea veniturilor în industrie pot fi analizate
consultând datele oficiale colectate din piață de către Oficiul Național pentru Jocuri de
Noroc. 

În ceea ce privește riscul de răspândire a infecțiilor cu virusul SARS-COV-2,
menționăm că în momentul în care la nivelul Guvernului s-a luat decizia redeschiderii sălilor
de jocuri de noroc, evaluările epidemiologilor din cadrul Institutului Național de Sănătate
Publică au arătat clar că acest sector nu reprezintă risc din punct de vedere al răspândirii
virusului.  



 

Industria jocurilor de noroc aplică deja  unele dintre cele mai stricte reguli de
prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2, conform regulamentelor stabilite prin Ordinul
1910/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire
a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile în centrele comerciale în care îşi
desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în
care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc. 

În aceste locații, față de măsurile sanitare serios asumate, sunt reguli strict
implementate, în acest sens fiind făcute de operatorii de jocuri de noroc investiții atât în
instalarea de echipamente specifice, cât și în instruirea personalului angajat: accesul este
permis doar persoanelor care participă la jocuri de noroc, purtarea măștii de către aceștia pe
toată durata prezenței în sală fiind atent verificată de către personalul angajat, numărul
participanților la joc este mult mai mic față de cel al echipamentelor, nu este permisă
stationarea în locație, persoanele interacționează foarte puțin cu salariații firmei, deoarece
activitatea este desfășurată în fața aparatului electronic, între echipamente sunt amplasate
panouri despărțitoare. 

Toate aceste măsuri, aplicate conform recomandărilor Direcțiilor de Sănătate Publică,
și-au dovedit eficiența, neexistând focare de infecție în domeniu, iar în urma a peste o mie de
controale realizate la nivelul sălilor de jocuri de noroc începând cu data de 15 iunie când
acestea au fost redeschise, nu au fost înregistrate încălcări flagrante ale regulilor impuse (cu
câteva excepții minore și nesemnificative). Mai mult, în intervalul 23.00-06.00 sunt prezenți
foarte puțini clienți raportați la numărul de echipamente existente în sălile de jocuri, dar
suficienți ca să mențina rulajul prezentat mai sus.  

Având în vedere cele expuse mai sus, vă asigurăm, domnule Prim-ministru, de întreaga
noastră disponibilitate de a vă pune la dispoziție orice date necesare și vă stăm la dispoziție
pentru o întrevedere în care să detaliem aspectele enunțate.

Cu stimă,

ROMANIAN BOOKMAKERS – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România
Prin Președinte, Liviu Popovici

ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi
Prin Președinte, Sorin Georgescu

ROMBET – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc
Prin Președinte, Dan Ghiță,

AOPJNR - Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România 
Prin Președinte, Cristian Pascu 


