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SLOT-MACHINE – CÂŞTIG NELIMITAT – JOCURI TRADIȚIONALE  

NR. 
CRT 

DENUMIRE EXPLICAȚII EURO LEI 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

371.093 lei/an   - se declară și plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

75.000 
euro/an 

371.093 
lei/an 

2 TAXA AUTORIZARE 

22.760 lei/aparat sau post/an - se declară și plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 
A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie,               
25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor  

4.600 
euro/mijloc 

de joc/an 

22.760 
lei/mijloc de 

joc/an 

3 CAPITAL SOCIAL minim 30.000 lei 

4 GARANŢII 

 
 
 

826,299 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul ori 
1.484,37 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine 
sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 296.874 lei la nivelul unui singur organizator 
 

 
  

167 euro sau 
300 euro dar 
nu mai mult 
de 60.000 

euro  

 
826,299 lei 

sau 1.484,37 
euro dar nu 
mai mult de 
296.874 lei 
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5 
NUMĂR MINIM 

APARATE 

numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 75 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul 
aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite 

6 
NUMĂR MINIM 
APARATE / SALĂ 

sală de jocuri - minimum 20 mijloace de joc in Bucuresti si minim 12 in alte localități, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc 
Activitate secundară: tip bar, restaurant precum și alte tipuri de jocuri de noroc 

7 
NUMĂR APARATE ÎN 

SALĂ PARIURI 
maxim cinci mijloace de joc - pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri 

8 INTERCONECTARE 
minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două 

locaţii 

 
9 
  

MINIM TERIMINALE 

  

 
minimum 2 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se 

realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc 
  

10 TAXA DE VICIU 

2.474 lei/aparat sau post/an - se declară și se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 
 A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost 
aprobată; 
 B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 
25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor, odată cu taxa de autorizare 

  

500 
euro/mijloc 

de joc/an 

2.474 
lei/mijloc de 

joc/an 

11 IMPOZIT PE PROFIT  
16% din profit impozabil 
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12 
IMPOZIT PE VENIT DIN 

JOCURI DE NOROC 

 
Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de 

la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 
Tranşe de venit brut 

- lei - 
Impozit 

- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut 
primit . Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul 
respectiv. Impozitul datorat în cazul veniturilor cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea 

baremului asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei. Plătitorii de venituri din jocuri 
de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la 

organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 

13 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

47.005 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 

 
 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
  

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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14 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat sau, 
dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc sau 
prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

15 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 
euro/an 

4.948 lei/an 

 
16 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 
 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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APARATELE ELECTRONICE ATRIBUITOARE DE CÂȘTIGURI CU RISC LIMITAT – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA AUTORIZARE 

9.896 lei/aparat sau post/an -se declară și se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:  
A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; 
B.pentru celalalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie,                             
25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul următor 

2.000 
euro/mijloc 
de joc/an 

9.896 
lei/mijloc de 
joc/an 

2 
NUMAR MAXIM 

EXPLOATARE 

Maximum trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter 
economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de către un singur 

organizator  
Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa B 

3 
DIFERENȚE FATĂ DE 
SLOT-MACHINE CU 
CÂȘTIG NELIMITAT 

                                      Nu vor fi operate în locaţiile specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri de noroc 
                                      Nu datorează taxă de viciu 
                                      Nu pot fi interconectate 
                                      Celelalte prevederi sunt valabile și pentru aparatele atribuitoare de câștiguri cu risc limitat 
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PARIURILE MUTUALE – JOCURI TRADIȚIONALE 

 
1 

 
TAXA DE LICENŢĂ 

267.187 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată  
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

 
54.000 

euro/an 
267.187 lei/an 

 
 

2 

 
 

TAXA 
AUTORIZARE 

21% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de 494.790 lei și 
apoi 21% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuată lunar, pentru toată 

perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate 

în fiecare an 
de autorizare, 
nu mai puțin 
de 100.000 

euro 
  

în fiecare an de 
autorizare, nu 
mai puțin de 
494.790 lei 

 

3 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 

4 GARANŢII 

34.635 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri şi câte 494,79 lei pentru fiecare punct de 
lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 494.790 lei la nivelul unui singur 

organizator 

7.000 euro + 
câte 100 euro 
pentru fiecare 
agenţie dar nu 

mai mult de 
100.000 euro 
la nivelul unui 

singur 
organizator 

34.635 lei + 
câte 494,79 lei  
pentru fiecare 
agenţie dar nu 

mai mult de 
494.790 lei la 
nivelul unui 

singur 
organizator 

5 
NUMĂR MINIM 

SPAŢII 
pentru activitatea de pariuri numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15 
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6 
NUMĂR MINIM 

TERMINALE 
pentru activitatea de pariuri numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30 

7 DOTARE TEHNICĂ MINIMALĂ PENTRU: 

 
  

A. LOCAȚIA 
CENTRALĂ 

sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea 
transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) 

B. PUNCT DE 
LUCRU 

agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de 
transmisie de date către locaţia centrală 

8 IMPOZIT PROFIT 16% din profit impozabil  
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9 
IMPOZIT PE 
VENIT DIN 

PREMII 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la 
un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
 
 
 
  

10 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 
 
 
  

 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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11 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

12 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
13 

 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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PARIURILE ÎN COTĂ FIXĂ – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

494.790 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

100.000 
euro/an 

494.790 lei/an 

2 
TAXA 

AUTORIZARE 

18% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de 494.790 lei și 
apoi 18% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată 

perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate 

în fiecare an 
de 

autorizare, 
nu mai puțin 
de 100.000 

euro  

în fiecare an de 
autorizare, nu 
mai puțin de 
494.790 lei 

 

3 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei  

4 GARANŢII 

34.635 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri şi câte 494,79 lei pentru fiecare punct de 
lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 494.790 lei la nivelul unui singur 

organizator 

7.000 euro + 
câte 100 

euro pentru 
fiecare 

agenţie dar 
nu mai mult 
de 100.000 - 

euro la 
nivelul unui 

singur 
organizator 

34.635 lei + câte 
494,79 lei  

pentru fiecare 
agenţie dar nu 

mai mult de 
494.790 lei la 
nivelul unui 

singur 
organizator 

5 
NUMĂR MINIM 

SPAŢII 

 
 

pentru activitatea de pariuri numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15 
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6 
NUMĂR MINIM 
TERMINALE 

 
 

pentru activitatea de pariuri numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30 
 
  

7 DOTARE TEHNICĂ MINIMALĂ PENTRU: 

 

A. LOCAŢIA CENTRALĂ 
sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru 
securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) 

B. PUNCT DE LUCRU 
agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de 

transmisie de date către locaţia centrală 

8 IMPOZIT PROFIT 16% din profit impozabil  
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9 
IMPOZIT PE 
VENIT DIN 

PREMII 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la 
un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
 
 
 
  

10 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 
 
 
  

 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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11 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

12 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
13 

 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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PARIURILE ÎN CONTRAPARTIDĂ – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

494.790 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

100.000 
euro/an 

494.790 lei/an 

2 TAXA AUTORIZARE 

21% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de 494.790 
lei și apoi 21% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, 

pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor 
estimate 

în fiecare an 
de 

autorizare, 
nu mai puțin 
de 100.000 

euro  

în fiecare an de 
autorizare, nu 
mai puțin de 
494.790 lei 

 

3 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 

4 GARANŢII 

34.629 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri şi câte 494,79 lei pentru fiecare 
punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 494.790 lei la nivelul 

unui singur organizator 

7.000 euro + 
câte 100 

euro pentru 
fiecare 

agenţie dar 
nu mai mult 
de 100.000 - 

euro la 
nivelul unui 

singur 
organizator 

34.635 lei + câte 
494,79 lei  

pentru fiecare 
agenţie dar nu 

mai mult de 
494.790 lei la 
nivelul unui 

singur 
organizator 

5 NUMĂR MINIM SPAŢII pentru activitatea de pariuri numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15 
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6 
NUMĂR MINIM 

TERMINALE 
pentru activitatea de pariuri numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30 

7 DOTARE TEHNICĂ MINIMALĂ PENTRU: 

 A. LOCAŢIA 
CENTRALĂ 

sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea 
transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) 

 B. PUNCT DE 
LUCRU 

agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de 
transmisie de date către locaţia centrală 

8 IMPOZIT PROFIT 16% din profit impozabil  
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9 
IMPOZIT PE 
VENIT DIN 

PREMII 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la 
un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
 
 
 
  

10 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 
 
 
  

 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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11 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

12 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
13 

 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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JOCURI DE NOROC CARACTERISTICE CAZINOURILOR – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

569.009 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

115.000 
euro/an 

569.009 lei/an 

2 
TAXA 

AUTORIZARE 
BUCUREȘTI 

pentru fiecare masă: 321.614 lei /an - se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 
A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 
25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor 

65.000 euro/an 321.614 lei/an 

3 
ÎN ALTE LOCAȚII 

DIN ȚARĂ 

pentru fiecare masă: 173.177 lei /an - se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 
A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 
25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor 

35.000 euro/an 173.177 lei/an 

4 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 

5 GARANŢII 
49.479 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 865.883 lei la nivelul unui singur 

organizator 

10.000  euro 
pentru fiecare 

masă de joc 
dar nu mai 

mult de 
175.000 euro 

49.479  lei 
pentru fiecare 

masă de joc 
dar nu mai 

mult de 
865.883 lei 
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6 
NUMĂR MINIM 

MESE ÎN 
BUCUREȘTI 

numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de 12 în municipiul Bucureşti, dintre 
care cel puţin două mese de ruletă 

7 

NUMĂR MINIM 
MESE IN ALTE 
LOCATII DIN 

ȚARĂ 

10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă 

8 IMPOZIT PROFIT 16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate  

9 
TAXĂ INTRARE ÎN 

CAZINOU 
50 lei/zi 
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10 
IMPOZIT PE VENIT DIN 

JOCURI DE NOROC 

 
Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant 

de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 
Tranşe de venit brut 

- lei - 
Impozit 

- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut 
primit . Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul 
respectiv. Impozitul datorat în cazul veniturilor cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea 

baremului asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei. Plătitorii de venituri din jocuri 
de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la 

organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 

11 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

47.005 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 

 
500 euro 

 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
  

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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12 
 
 
 
 
 

TAXĂ PROMOVARE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 
amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
  

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 
PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 
RESPONSABILE SOCIAL 
 
  

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
  

 
1.000 euro/an 

 
 
  

 
 

4.948 lei/an 
 
 
 
 

 
 

14 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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JOCURI DE NOROC CARACTERISTICE CLUBURILOR DE POKER – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

86.588 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

17.500 euro/an 86.588 lei/an 

2 
TAXA 

AUTORIZARE 
BUCUREȘTI 

pentru fiecare locație 371.093 lei /an - se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 
A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 
25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor 

75.000 euro/an 371.093 lei/an 

3 
ÎN ALTE LOCAȚII 

DIN ȚARĂ 

pentru fiecare locație 173.177 lei /an - se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 
A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 
25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor 

35.000 euro/an 173.177 lei/an 

4 CAPITAL SOCIAL minim 100.000 lei 

5 IMPOZIT PROFIT 16% din profitul impozabil 

6 
TAXĂ INTRARE ÎN 

CLUB 
30 lei/zi 
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7 
IMPOZIT PE 
VENIT DIN 

PREMII 

 
Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la 

un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut 
primit . Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. 
Impozitul datorat în cazul veniturilor cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului asupra 

fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la 
sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până 

în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
  

8 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 
 
 
  

 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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9 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

10 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
11 

 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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JOCURILE BINGO DESFĂŞURATE ÎN SĂLI DE JOC – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENȚĂ 

56.901 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

11.500 
euro/an 

56.901 lei/an 

2 TAXA AUTORIZARE 

34.635 lei pentru fiecare sală precum şi 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania 
Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului 

de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor 

7.000 - euro 
pentru 

fiecare sală, 
precum şi 5% 
din valoarea 
nominală a 
cartoanelor 

achiziţionate 

34.635 - euro 
pentru fiecare 
sală, precum şi 
5% din valoarea 

nominală a 
cartoanelor 

achiziţionate 

3 CAPITAL SOCIAL minim 100.000 lei 

4 GARANŢII 
24.740 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 34.635 lei la nivelul 

unui singur organizator 

5.000 euro 
pentru fiecare 
sală dar nu mai 
mult de 7.000 
euro la nivelul 

unui singur 
organizator 

24.740 lei 
pentru fiecare 

sală dar nu 
mai mult de 

34.635 euro la 
nivelul unui 

singur 
organizator 

5 
DOTARE MINIMA ÎN 

SALĂ 

în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un 
aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, 

dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo 
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6 IMPOZIT PROFIT 16% din profit impozabil  

7 
IMPOZIT PE VENIT DIN 

PREMII 

 
Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant 

de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
 
  

8 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe  

 
500 euro 

 
150 euro 

 
9.500 euro  

 
2.474 lei 

 
    742 lei 

 
47.005 lei 
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9 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

10 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
11 

 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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JOCURILE BINGO ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL REŢELELOR DE TELEVIZIUNE – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

445.311 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

90.000 euro/an 445.311 lei/an 

2 TAXA AUTORIZARE 

23% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de 643.227 lei 
și apoi 23% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru 
toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate 

în fiecare an de 
autorizare, nu 
mai putin de 

130.000 
euro/an 

în fiecare an 
de autorizare, 
nu mai putin 
de 643.227 

lei/an 

3 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 

4 GARANŢII 
1.236.975 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin 

intermediul sistemelor reţelelor de televiziune 
250.000 euro 

1.236.975 
lei/an 

5 IMPOZIT PROFIT 16% din profit impozabil  
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6 
IMPOZIT PE VENIT DIN 

PREMII 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant 
de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
  

7 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 
 
 
  

 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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8 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

9 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
10 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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JOCURI DE NOROC DE TIP TOMBOLA – JOCURI TRADIȚIONALE 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

74.219 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost 
aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent  

15.000 euro/an 74.219 lei/an 

 
2 
 
  

TAXA AUTORIZARE 
  

 
 
 
371.025 lei pentru fiecare sală precum şi 5% din valoarea nominală a biletelor de tombolă 
achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care se achită în avans la 
Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor  

 
75.000 euro/an 
pentru fiecare 

locaţie, precum şi 
5% din valoarea 

nominală a 
biletelor de 

tombolă  

 
371.093 lei/an 
pentru fiecare 

locaţie, precum şi 
5% din valoarea 

nominală a biletelor 
de tombolă 

 
 

3 CAPITAL SOCIAL minim 100.000 lei  

4 GARANŢII 49.479 lei pentru fiecare locație   

10.000 euro 
pentru fiecare 

locație  

49.479 lei pentru 
fiecare locație 

5 
DOTARE TEHNICĂ 

MINIMALĂ  

un dispozitiv de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afişaj luminos, un calculator electronic coordonator de joc ce va asigura 
înregistrarea, stocarea, omologarea şi raportarea contabilă a taxelor de participare colectate, a extragerilor efectuate şi a premiilor acordate, a 

seriilor şi numerelor biletelor de joc introduse în extragere, accesorii specifice necesare desfăşurării şi participării la jocul de tombolă; programul 
informatic al calculatorului electronic coordonator de joc va fi obţinut de la o societate producătoare şi/sau distribuitor de software specializat, 

deţinătoare a unei licenţe clasa a II-a 

6 IMPOZIT PROFIT 
16% din profit impozabil 
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7 
IMPOZIT PE VENIT DIN 

PREMII 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant 
de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat 
 
  

8 
TAXE 

ADMINISTRATIVE 

2.474 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc tradiţionale 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 
 
 
  

 
 

500 euro 
 
 

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

2.474 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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9 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

10 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 

 
11 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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JOCURILE LA DISTANȚĂ DE TIP: CAZINOU, PARIURI ÎN COTĂ FIXĂ, PARIURI MUTUALE, 

PARIURI ÎN CONTRAPARTIDĂ, JOCURI BINGO ŞI KENO PRECUM SI TOMBOLA 

1 TAXA DE LICENŢĂ 

de la 77.187 lei/an la 1.543.745 lei/an , se declară și 
se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care documentaţia a fost 
aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de 
expirarea anului precedent  

 
 

în functie de nivelul cifrei de afaceri, an precedent: 
         pana la 500.000 euro/an                   15.600 euro/an 
    500.001-1.000.000 euro/an               62.400 euro/an 
  1.000.001-5.000.000 euro/an           156.000 euro/an 
  5.000.001-10.000.000 euro/an         249.000 euro/an 
  peste 10.000.000 euro/an                 312.000 euro/an 
 

 
 
 

în functie de nivelul cifrei de afaceri, an precedent: 
          pana la 500.000 euro/an                   77.187 lei/an 
        500.001-1.000.000 euro/an              308.749 lei/an 
    1.000.001-5.000.000 euro/an               771.872 lei/an 
     5.000.001-10.000.000 euro/an         1.232.027 lei/an 
      peste 10.000.000 euro/an               1.543.745 lei/an 

 

 

2 
TAXA 

AUTORIZARE 

23% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de 593.748 lei și apoi 
23% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuată lunar, pentru toată perioada de 

licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate 

în fiecare an de 
autorizare, nu 
mai putin de 
120.000 euro 

în fiecare an de 
autorizare, nu mai 
putin de 593.748 

euro 

3 TAXĂ SPECIALĂ 
2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar 

se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare 

4 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 

5 GARANŢII 494.790 lei 100.000 euro 494.790 lei 

6 IMPOZIT PROFIT 16% din profitul impozabil iar pentru jocuri tip cazinou nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate  
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7 
IMPOZIT PE 

VENIT DIN PREMII 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la 
un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 inclusiv 3% 

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 

Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv,  ca urmare a participării la jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri. Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile 
de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se 
determină prin aplicarea baremului de mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 
lei. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 
fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat  

8 
 
 
  

TAXE 
ADMINISTRATIVE 
 
 
  

14.844 lei taxă analiză documentaţie solicitare licenţă jocuri de noroc online 
la depunerea solicitării 

 
742 lei taxă analiză documentaţie solicitare autorizare jocuri de noroc, la depunerea cererii pentru obţinerea 

autorizaţiei de exploatare 
 

742 lei taxă analiză documentaţie, solicitare integrare jocuri noi/recertificare jocuri pe platforma de jocuri de noroc 
la distanţă, la depunerea solicitării 

 
46.997 lei pentru eliberarea fiecărei licenţe 

 
 
 

 
 

3.000 euro 
 
 

150 euro 
 
  

150 euro 
 
 

9.500 euro 
 
 
 
 
 

14.844 lei 
 
 

742 lei 
 
 

742 lei 
 
 

47.005 lei 
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9 TAXĂ PROMOVARE 

 
- reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin 

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte 
acte, prin care se modifică valoarea contractului 

- sunt exceptate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina 
acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport 

- se declarată și achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat 
sau, dacă sunt prevăzute plăți periodice, în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică 

- contractele de promovare vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc 
sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor 

10 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                24.740 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
 
  

5.000 euro/an 24.740 lei/an 

 
11 

 
 
 
 
 

 
CONTRIBUȚIE FONDUL 
CULTURAL NAȚIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

- o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc 
- se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional până la data de 15 a lunii următoare 
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ACTIVITĂȚI CONEXE JOCURILOR DE NOROC 

1 TAXA DE LICENȚĂ 

47.005 lei/an – se declară și se plătește astfel: 
- pentru primul an - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată 
- pentru anii următori - cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent 

9.500 euro/an 47.005 lei/an 

2 
CONDIȚII ACORDARE 
LICENȚĂ CLASA A 2- A 

a)sunt autorizaţi, conform legii, să desfăşoare activitatea economică pentru care solicită licenţa şi care urmează să fie prestată şi în domeniul 
jocurilor de noroc  
b)deţin mijloacele necesare desfăşurării activităţii 
c)deţin personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii 
d)depun certificatul de atestare fiscală conform căruia nu înregistrează debite restante către bugetul de stat  
e)reprezentanţii legali ai persoanei juridice depun o declaraţie, din care să rezulte că:  
(i)documentaţia este însoţită de declaraţii pe propria răspundere ale administratorilor şi asociaţilor, din care să rezulte că nu au fost condamnaţi 
printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea 
(ii)documentaţia este însoţită de declaraţii pe propria răspundere ale administratorilor şi asociaţilor, din care să rezulte că nu se află într-o stare de 
incompatibilitate, conform legii 

3 

CONTRIBUȚIE PENTRU 
PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR PRIVIND 
JOCURILE 

RESPONSABILE SOCIAL 

 
 
 
 

                                                4.948 lei/an   - se plătește la ONJN astfel: 
-                  pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei 
-                  pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an 
 
 
  

1.000 euro/an 4.948 lei/an 
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ACȚIUNI PROMOȚIONALE CU CÂȘTIGURI 

1 
CONDIȚII DE 

DESFĂȘURARE 

Acţiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor 
câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea 
modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se supun avizării ONJN. 
Cererea de emitere a avizului de la ONJN va fi însoţită de regulamentul de participare şi desfăşurare a activităţii sau de descrierea activităţii, după 
caz, în care se va preciza numărul, natura şi valoarea totală a premiilor acordate şi modalitatea de desemnare a câştigătorilor 
În cazul în care se vor acorda premii, sub formă de bunuri, se specifică în Regulamentul promoției că aceste premii sunt stabilite ca venituri nete 
iar prin adăugarea impozitului datorat se stabilește valoarea brută a premiilor ce urmează să fie acordate 

2 
IMPOZIT PE VENIT DIN 

PREMII 

Veniturile din premii cuprind veniturile din promovarea serviciilor ca urmare a practicilor comerciale 
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venitul neimpozabil, respectiv suma de 600  lei, pentru fiecare premiu 
Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu 
Obligaţia calculării, reţinerii, declarării şi plăţii impozitului revine organizatorilor sau plătitorilor de venituri  


