
ORDIN  Nr. 239/2015 din 25 septembrie 2015 

privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de 

organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

 

EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 766 din 14 octombrie 2015 

 

    Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare nr. 31.639 din data de 24 septembrie 2015, emis de către Direcţia generală informatizare 

şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc: 

    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 

Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

227/2013; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de 

Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

    - art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, 

 

    preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    (1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de 

organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 - 7, care 

fac parte integrantă din prezentul ordin. 

    (2) Declaraţia lunară prevăzută la alin. (1) va fi depusă pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, 

până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă. 

    ART. 2 

    Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de 

Noroc, precum şi organizatorii care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 3 

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. 

    ART. 4 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, 

Cristinela Odeta Nestor 
 

    Bucureşti, 25 septembrie 2015. 

    Nr. 239. 

 
 



    ANEXA 1 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc 

tip slot-machine pentru luna ..................... anul ............ 

 

    Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc 
    Denumirea: ..................... 

    Codul unic de înregistrare: ..................... 

    Adresa: ..................... 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      | Valoare/Număr | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  1.| Luna curentă                                            |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  2.| Sume acumulate în sistem "jack-pot"                     |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  3.| Premii acordate în cadrul sistemelor "jack-pot"         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  4 | Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţii valabile în   |               | 

|    | luna de raportare                                       |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 

 

 

    Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. 

e) pct. (i) şi (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 

jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului "Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de 

jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ....................... anul ..........." 
 

    - Rd. 1 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare 

    - Rd. 2 - sumele acumulate în cadrul sistemelor tip jack-pot până la momentul acordării 

    - Rd. 3 - premiile tip jack-pot acordate lunar 

    - Rd. 4 - numărul mijloacelor de joc cu autorizaţii valabile în luna de raportare 

 
     

 

 



ANEXA 2 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc  

tip videoloterie pentru luna ....................... anul ........... 

 

 

 

    Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc 
    Denumirea: ..................... 

    Codul unic de înregistrare: ..................... 

    Adresa: ..................... 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  1.| Venituri luna curentă                                   |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  2.| Taxa specială efectiv datorată                          |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 

   

 

 

  Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare (taxa specială pentru 

videoloterie). 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului "Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de 

jocuri de noroc 

tip videoloterie pentru luna ....................... anul ..........." 
 

    - Rd. 1 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare 

    - Rd. 2 - taxa specială calculată prin aplicarea procentului de 3% asupra venitului lunar obţinut din jocurile de noroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ANEXA 3 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc  

tip*) .................................... pentru luna ....................... anul ........... 

 

    Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc 
    Denumirea: ..................... 

    Codul unic de înregistrare: ..................... 

    Adresa: ..................... 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      | Valoare/Număr | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  1.| Luna curentă                                            |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  2.| Numărul mijloacelor de joc                              |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului "Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de 

jocuri de noroc tip .................................... pentru luna ....................... anul ..........." 
 

    - Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare 

    - Rd. 2 - numărul mijloacelor de joc 

 

------------ 

    *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) 

lit. c) şi lit. p) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXA 4 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) .................................... pentru 

luna ....................... anul ........... 

 

    Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc 
    Denumirea: ..................... 

    Codul unic de înregistrare: ..................... 

    Adresa: ..................... 

 

    Venituri 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  1.| Luna curentă                                            |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 

------------ 

    *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. 

(ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului "Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de 

jocuri de noroc tip*) .................................... pentru luna ....................... anul ..........." 
 

    Veniturile din jocuri de noroc se calculează conform prevederilor art. 1^1 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

    - Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare 

 
------------ 

    *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. 

(ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

   

 

 

 

 

 



  ANEXA 5 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc 

pentru luna ....................... anul ........... 
 

    Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc 

    Denumirea: ..................... 

    Codul unic de înregistrare: ..................... 

    Adresa: ..................... 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|  1.| Luna curentă                                            |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 

 

 

 

 

    Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                      

 

 

INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului "Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de 

jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna ....................... anul ..........." 
 

    Veniturile din jocuri de noroc se calculează conform prevederilor art. 1^1 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ca 

diferenţă între sumele încasate din vânzarea cartoanelor de joc şi premiile acordate participanţilor. 

    - Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ANEXA 6 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc 

tip*) .................................... pentru luna ....................... anul ........... 

 

    Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc 
    Denumirea: ..................... 

    Codul unic de înregistrare: ..................... 

    Adresa: ..................... 

 
    1. Încasări 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.1.| Cumulat în luna precedentă                              |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.2.| Luna curentă                                            |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.3.| Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare             |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

    2. Premii acordate 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.1.| Cumulat în luna precedentă                              |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.2.| Luna curentă                                            |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.3.| Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare             |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

    3. Taxe 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.1.| Taxa efectiv datorată                                   |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.2.| Taxa achitată anterior                                  |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.3.| Diferenţă taxă datorată                                 |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 

    *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



                        

INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului "Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de 

jocuri de noroc tip*) .................................... pentru luna ....................... anul ..........." 
 

    - Rd. 1.1 - valoarea încasărilor, cumulat de la data începerii valabilităţii autorizaţiei de exploatare 

până la finele lunii precedente celei de raportare 

    - Rd. 1.2 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare 

    - Rd. 1.3 - se cumulează valorile de la rd. 1.1 şi 1.2 

    - Rd. 2.1 - valoarea premiilor acordate până la luna de raportare 

    - Rd. 2.2 - valoarea premiilor acordate în luna de raportare 

    - Rd. 2.3 - se cumulează valorile de la rd. 2.1 şi 2.2 

    - Rd. 3.1 - taxa de autorizare calculată ca diferenţa dintre valorile rd. 1.3 şi 2.3 la care se aplică 16% 

pentru tipurile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul organizatorilor 

de jocuri de noroc autorizaţi până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2015, se aplică 5% din totalul încasărilor 

efectiv realizate (rd. 1.3) 

    - Rd. 3.2 - taxa de autorizare efectiv plătită 

    - Rd. 3.3 - taxa datorată calculată ca diferenţă dintre valorile de la rd. 3.1 şi 3.2 

 
------------ 

    *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ANEXA 7 

 

 

DECLARAŢIE LUNARĂ 

a organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă pentru luna ....................... anul ........... 
 

 

    1. Date de identificare a                 2. Date de identificare a   

    organizatorului de jocuri de noroc        reprezentantului autorizat 

    Denumirea: .......................        Numele şi prenumele: .............    

    Codul unic de înregistrare:               C.N.P.: .......................... 

    ..................................        Adresa: .......................... 

    Adresa: .......................... 

 

    1. Încasări 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.1.| Total încasat în luna precedentă                        |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.2.| Total încasat în luna declarată                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.3.| Total bonusuri acordate în luna precedentă              |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|1.4.| Total bonusuri acordate în luna declarată               |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

    2. Premii acordate 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.1.| Total premii acordate în luna precedentă                |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.2.| Total premii acordate în luna declarată                 |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.3.| Total bonusuri jucate şi puncte fidelizare acordate în  |               | 

|    | luna precedentă                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|2.4.| Total bonusuri jucate şi puncte fidelizare acordate în  |               | 

|    | luna declarată                                          |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

    3. Venituri realizate (GGR) 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Valoare    | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.1.| Total venit organizator (GGR) în luna declarată         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.2.| Total taxă datorată pentru luna declarată               |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.3.| Taxă achitată în avans                                  |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|3.4.| Alte sume regularizate                                  |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 



    4. Alte informaţii 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |                          Indicator                      |    Număr      | 

|crt.|                                                         |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|4.1.| Număr total jucători înregistraţi în luna declarată     |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|4.2.| Număr de jucători nou-înregistraţi în luna declarată    |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|4.3.| Număr de jucători excluşi/autoexcluşi în luna declarată |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

|4.4.| Număr total de incidente cu jucătorii în luna declarată |               | 

|____|_________________________________________________________|_______________| 

 

    Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h) - m) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
                                      Reprezentant legal ...................... 

                                           Nume, prenume ...................... 

                                               Semnătura ...................... 

                                                    Data ...................... 

 


