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Secretariatul General al Guvernului
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

ANEXĂ

PROCEDURA PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE CONECTARE A JOCURILOR
DE NOROC DE TIP SLOT MACHINE ȘI PARIURI JOC TRADIȚIONAL
Definiții:
a) Sistemul informatic centralizator reprezintă ansamblul de echipamente și programe
informatice prin care se realizează colectarea, stocarea, centralizarea și transmiterea
datelor furnizate de fiecare mijloc de joc în parte;
b) Terminalul de conectare reprezintă un echipament informatic amplasat la sediul ONJN
sau într-o locație agreată de ONJN prin intermediul căruia se asigură accesul la baza de
date a sistemului informatic centralizator al organizatorului.
1. Cu cel puţin 5 zile înainte de ședința Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N., fiecare mijloc
de joc pentru care se solicită autorizarea sau agenție de pariuri, trebuie să fie identificat/identificată în
sistemul informatic centralizator.
2. Organizatorii de jocuri de noroc tip slot machine sau pariuri – jocuri tradiționale, au obligația
de a comunica ONJN-ului orice modificare ulterioară, cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională.
3. Toate mijloacele de joc tip slot-machine precum și agențiile de pariuri vor fi conectate la
sistemul informatic centralizator.
4. Terminalul trebuie să conțină minim următoarele informații:
4.1. Pentru jocul de tip „slot machine” – joc tradițional, așa cum este definit la art. 10 alin. (1)
lit. e) pct. (i) din OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și
completările ulterioare, datele conținute de sistemul informatic centralizator și care vor putea fi accesate
prin intermediul terminalului de conectare sunt:
a) Denumirea organizatorului;
b) Locație (Județ, Localitate, Adresă);
c) Serie mijloc de joc;
d) Contor total intrări;
e) Contor total ieșiri;
f) Acumulare Jackpot;
g) Stare aparat (pornit/oprit).

Denumirea organizatorului;
Locație (Județ, Localitate, Adresă);
Total mijloace de joc „per” locație;
Totalul taxelor de participare colectate „per” locație;
Totalul premiilor acordate „per” locație;
Serie mijloc de joc;
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4.2. Pentru „aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat” și „jocurile de
videoloterie” – jocuri tradiționale, așa cum sunt definite la art.10 alin.(1) lit.e) pct.(ii) și pct.(iii) din
OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările
ulterioare, datele conținute de sistemul informatic centralizator și care vor putea fi accesate prin
intermediul terminalului de conectare sunt:
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g)
h)
i)
j)
k)

Totalul taxelor de participare colectate „per” mijloc de joc;
Totalul premiilor acordate „per” mijloc de joc;
Miza maximă atinsă „per” mijloc de joc;
Stare aparat (pornit/oprit);
Informații referitoare la premiile jackpot - pentru „jocurile de videoloterie”, așa cum sunt
definite la art.10 alin.(1) lit.e) pct.(iii) din OUG 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

4.3. Pentru activitatea de „pariuri” – joc tradițional, așa cum sunt definite la art.10 alin.(1) lit.b)
din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și
completările ulterioare, datele conținute de sistemul informatic centralizator și care vor putea fi
accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Denumirea organizatorului;
Total încasări / zi / agenție si / organizator
Total premii / zi / agenție si / organizator
Total bilete emise / zi / agenție si / organizator
Total bilete anulate / zi / agenție si / organizator
Venitul zilnic al organizatorului de jocuri de noroc în conformitate cu prevederile art.
1^1 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu
modificările și completările ulterioare.
g) Taxa de autorizare zilnica aferenta activității desfășurate
5. Sistemul informatic centralizator va genera următoarele rapoarte pe terminalul de la ONJN:
a) Raport mijloace de joc (slot-machine) autorizate care cuprinde informațiile de la art.
4.1 și 4.2 în format XLS.
b) Raport mijloace de joc (slot-machine) în curs de autorizare. Acest raport va conține
toate seriile aparatelor pentru care se solicită autorizarea în luna respectivă la Direcția
Generală de Autorizări indiferent că aceste masini se regăsesc in sistemul informatic al
organizatorului ca fiind localizate in depozit, sau în locațiile în care urmează a fi
exploatate. Acest raport va fi în format XLS si va conține următoarele informații:
i. Denumire Organizator
ii. Locatie (Judet, Localitate, Adresa);
iii. Serie mijloc de joc;
6. Sistemul informatic centralizator va permite exportul datelor într-un format XLS pentru
perioade de timp selectabile.
7. Sistemul informatic centralizator va transmite zilnic, în format electronic, către ONJN
închiderile zilnice (SIZ) și va transmite lunar închiderile lunare (SIL).
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8 . Sistemul informatic centralizator al organizatorului va fi supus anual unui audit tehnic
efectuat de către un auditor licențiat de ONJN.
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