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presedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc emite urmatorul ordin:
Art. 1.
Se aproba continutul sistemului informatic autorizat pentru jocuri de noroc la
distanta definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe teritoriul Romaniei:
a) un sistem informatic central prin intermediul caruia se inregistreaza si se
actualizeaza conturile de joc, se desfasoara jocul de noroc si se evidentiaza
incasarile si platile aferente conturilor de joc;
b) un terminal situat la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN);
c) un sistem informatic centralizator in oglinda, pentru organizatorii care nu detin
sistemul informatic central pe teritoriul Romaniei si care se compune dintr-un
server de siguranta si un server in oglinda situate intr-o locatie inspectabila de
catre reprezentantii autorizati ai ONJN.
Art. 2.
Se aproba continutul, rapoartele si accesul la informatii transmise de catre
organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, catre
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc pentru terminalul situat la Oficiul National
pentru Jocuri de Noroc, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din
prezentul ordin.
Art. 3.
Se aproba continutul, rapoartele si accesul la informatii transmise de catre
organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, catre
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc ale serverului in oglinda, potrivit anexei nr.
2 care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4.
Se aproba continutul, rapoartele si accesul la informatii transmise de catre
organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, catre
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc ale serverului de siguranta, potrivit anexei
nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5.
In vederea aplicarii continutului, rapoartelor si a accesului la informatii transmise
de catre organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit.
h) -n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
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presedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc poate emite instructiuni, care
vor fi publicate pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro
Art. 6.
Directia generala de informatizare si monitorizare jocuri de noroc din cadrul
Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si organizatorii de jocuri de noroc la
distanta definiti la art. 10 alin. (1) lit. h) -n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare, care solicita autorizatia de exploatare a
jocurilor de noroc, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina
de internet proprie www.onjn.gov.ro
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ANEXA Nr. 1

CONTINUTUL, RAPOARTELE SI ACCESUL
la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la
distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc pentru terminalul situat la Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
Cerinte generale
Sistemul informatic central si sistemul informatic in oglinda trebuie sa aiba un
mecanism de transmitere catre un terminal situat la ONJN si contine minimum
urmatoarele rapoarte:
1. Raport al tipului de joc
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport al tipului de joc (sau un raport cu denumire similara) la
cerere pentru perioada specificata si cel putin pentru luna anterioara datei curente,
anul anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente aferent
fiecarui joc individual (de exemplu, platibil). Raportul trebuie sa contina cel putin
urmatoarele informatii:
a) intervalul selectat;
b) tipul de joc;
c) numar total de participanti la joc;
d) totalul pariat, inclusiv sumele bonus;
e) suma totala castigata, inclusiv sumele aferente bonusurilor;
f) suma totala adaugata la jackpoturile progresive, daca este cazul;
g) suma totala rambursata;
h) venitul organizatorului in conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) fondurile totale aferente jocurilor incomplete.
2. Raportul profitului jocului
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport al profitului jocului (sau un raport cu denumire similara)
la cerere pentru perioada specificata a raportului si cel putin pentru luna anterioara
datei curente, anul anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente.
Raportul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) totalitatea sumelor depuse in conturile jucatorului;
b) totalitatea sumelor retrase din conturile jucatorului;
c) totalitatea sumelor detinute curent in conturile jucatorului fara a include
bonusurile;
d) venitul operatorului fara a include bonusurile acordate.
3. Raportul de configurare a jackpotului
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport de configurare a jackpotului (sau un raport cu denumire
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similara) la cerere pentru fiecare jackpot progresiv de pe site pentru perioada
specificata a raportului si cel putin pentru luna anterioara datei curente, anul
anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente. Raportul trebuie
sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) numele jackpotului progresiv;
b) data si ora inceperii jackpotului progresiv;
c) parametrii de configurare (suma pe zi, procentajul premiului etc.) ai tuturor
jackpoturilor principale si secundare (inclusiv orice sume redirectionate);
d) elementul unic al listei de plati al fiecarui joc existent;
e) suma totala a pariurilor eligibile pentru jackpotul (jackpoturile) progresiv(e);
f) suma totala a jackpoturilor progresive castigate;
g) totalitatea contributiilor la jackpot castigate;
h) demararea jackpotului sau alte valori care nu sunt finantate din contributii;
i) suma curenta a fiecarui premiu de jackpot oferit in cadrul respectivului jackpot;
j) valoarea curenta a contributiilor la jackpot redirectionate;
k) data si ora terminarii jackpotului;
l) valoarea-limita a jackpotului progresiv, daca este cazul;
m) suma care depaseste limita, daca este cazul.
4. Raportul castigului aferent jackpotului
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport al castigului aferent jackpotului (sau un raport cu
denumire similara) la cerere pentru fiecare jackpot progresiv de pe site pentru
perioada specificata a raportului si cel putin pentru luna anterioara datei curente,
anul anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente. Raportul
trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) numele jackpotului;
b) elementul unic de identificare a listei de plati a jocului;
c) ID-ul unic al sesiunii de joc;
d) ID-ul unic al jucatorului;
e) ID-ul ciclului (rundei) jocului;
f) data si ora premiului jackpotului;
g) nivelul maxim al jackpotului;
h) suma jackpotului;
i) ID-ul utilizatorului si numele angajatului care proceseaza castigul, daca este
cazul; si
j) ID-ul utilizatorului si numele supraveghetorului care confirma castigul, daca este
cazul.
5. Raportul evenimentelor semnificative
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport al evenimentelor semnificative (sau un raport cu denumire
similara) la cerere pentru perioada specificata a raportului si cel putin pentru luna
anterioara datei curente, anul anterior datei curente si operarii totale anterioare
datei curente. Raportul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) incercarile esuate ale sistemului de conectare la platforma de joc;
b) perioadele in care Sistemul de jocuri la distanta nu a fost accesibil sau nu a
putut procesa cererile/tranzactiile de orice natura ale participantilor la joc;
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c) rapoarte statistice, pentru perioade de timp selectabile, cu privire la functionarea
sistemului informatic central, a serverului de siguranta, a serverului in oglinda si a
terminalului situat la ONJN;
d) castiguri care depasesc valoarea de 15.000 euro;
e) tranzactii financiare (simple si corelate pe o perioada definita de timp) care
depasesc valoarea de 15.000 euro;
f) numar de ajustari ale tranzactiilor financiare operate de organizator in conturile
jucatorilor;
g) numarul de interdictii grupate in functie de motivul excluderii;
h) orice alta activitate care a necesitat interventia unui angajat si care a avut loc
in afara scopului normal al operarii sistemului;
i) alte evenimente semnificative sau neobisnuite.
6. Raport de notificare a unei schimbari
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport de notificare a unei schimbari (sau un raport cu denumire
similara) pentru toate schimbarile care au loc referitoare la configurarea sau
parametrii sistemului si ai jocului, la cerere pentru perioada specificata a raportului
si cel putin pentru luna anterioara datei curente, anul anterior datei curente si
operarii totale anterioare datei curente. Companiile licentiate trebuie sa furnizeze
un raport de comparatii intre setarile anterioare si cele noi referitoare la joc.
Raportul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) modalitatea de auditare/verificare a informatiilor schimbate/modificate de
conturile de administrare;
b) schimbarile aferente datei/orei pe serverul principal;
c) schimbarile parametrilor.
7. Raport de excludere
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport de excludere (sau un raport cu denumire similara) pentru
toti jucatorii exclusi sau autoexclusi la cerere pentru perioada specificata a
raportului si cel putin pentru luna anterioara datei curente, anul anterior datei
curente si operarii totale anterioare datei curente. Raportul trebuie sa contina cel
putin urmatoarele informatii:
a) ID-ul unic al jucatorului;
b) tipul excluderii (permanenta, autoexcludere etc.);
c) data demararii excluderii;
d) data terminarii excluderii, daca este cazul;
e) motivul excluderii;
f) de cate ori a fost exclus jucatorul (la data raportului).
8. Raport de ajustare a soldului contului
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport de ajustare a soldului contului aferent jocurilor la distanta
(sau un raport cu denumire similara) la cerere pentru fiecare ajustare zilnica al
fiecarui ID al jucatorilor autorizati si cel putin pentru luna anterioara datei curente,
anul anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente. Raportul
trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
Copyright © berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara)
Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: bc@berg-computers.comwww.berg-computers.com, www.bcManager.ro
FM-06-MK Versiune:2.0

5 / 40

Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

a) numele si numarul contului apartinand jucatorului autorizat;
b) data si ora ajustarii soldului contului;
c) numarul unic al tranzactiei;
d) suma cu care s-a ajustat soldul contului;
e) soldul contului inainte de ajustare;
f) soldul contului dupa ajustare;
g) tipul ajustarii contului; si
h) motivul/descrierea ajustarii soldului contului.
9. Raport centralizator al elementelor promotionale
Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul terminalului
situat la ONJN un raport centralizator al elementelor promotionale (sau un raport
cu denumire similara) la cerere pentru fiecare promotie si/sau bonusuri de loialitate
si cel putin pentru luna anterioara datei curente, anul anterior datei curente si
operarii totale anterioare datei curente. Raportul trebuie sa contina cel putin
urmatoarele informatii:
a) ID-ul promotiei si/sau bonus;
b) tipul promotiei si/sau bonus;
c) data inceput promotie si/sau bonus;
d) data sfarsit promotie si/sau bonus;
e) stare promotie si/sau bonus (de exemplu, in derulare, finalizata etc.);
f) soldul total alocat promotie si/sau bonus;
g) suma totala a premiilor pentru promotie si/sau bonus;
h) suma totala folosita pentru promotie si/sau bonus;
i) suma totala a ajustarii pentru promotie si/sau bonus;
j) soldul final al promotiei si/sau bonus.
10. Raport privind managementul schimbarilor de software
10.1. Sistemele de jocuri la distanta trebuie sa poata furniza prin intermediul
terminalului situat la ONJN un raport privind managementul schimbarilor de
software (sau un raport cu denumire similara) la cerere pentru toate modificarile
software efectuate in sistemul informatic al organizatorului si cel putin pentru luna
anterioara datei curente, anul anterior datei curente si operarii totale anterioare
datei curente.
10.2. Schimbarile de software care se refera la modificari ale generatorului de
numere aleatoare, la inregistrarea/modificarea contului de joc, la logica jocului si
la metodele de plata necesita recertificarea software-ului de joc si se vor
implementa dupa aprobarea prealabila a Comitetului ONJN.
Raportul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) versiune anterioara;
b) versiune curenta;
c) data efectuarii schimbarii de software;
d) descrierea schimbarii de soft;
e) categoria schimbarii de soft;
f) motivul schimbarii de software.
11. Raport server in oglinda
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Jurnal centralizator al rapoartelor transmise in acest server, la cerere pentru
perioada specificata a raportului si cel putin pentru luna anterioara datei curente,
anul anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente, conform
anexei nr. 2 la ordin.
12. Raport server de siguranta
Jurnal centralizator al rapoartelor transmise in acest server, la cerere pentru
perioada specificata a raportului si cel putin pentru luna anterioara datei curente,
anul anterior datei curente si operarii totale anterioare datei curente, conform
anexei nr. 3 la ordin.
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ANEXA Nr. 2

CONTINUTUL, RAPOARTELE SI ACCESUL
la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la
distanta definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc ale serverului in oglinda
Cerinte generale de raportare
1. Sistemul informatic central autorizat pentru organizatorul de jocuri de noroc la
distanta va genera in momentul inchiderii sesiunii de joc, folosind o marca de timp,
un raport cu informatiile solicitate. Raportul se va transmite in timp real in serverul
in oglinda.
2. Sistemul informatic central trebuie sa aiba un mecanism pentru a exporta sau a
transmite catre ONJN datele raportate in serverul in oglinda, intr-un format CSV,
in scopul analizarii si inspectarii/verificarii datelor.
3. Sistemul trebuie sa fie capabil sa pastreze datele din raport pentru o perioada
de timp de 5 ani de la data colectarii si prelucrarii lor.
4. Organizatorul va asigura identitatea, autenticitatea, confidentialitatea si
nonrepudierea datelor din serverul in oglinda.
5. Organizatorul va pune la dispozitia autoritatii modalitatea de verificare a
semnaturii electronice si cheia de decriptare.
6. Organizatorul va pune la dispozitia autoritatii modalitatea prin care informatia
continuta pe acest server este completa si se regaseste in sistemul informatic
central.
7. Raportul va fi semnat cu semnatura electronica conform prevederilor legale in
vigoare (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata).
8. Raportul generat va fi marcat temporal conform prevederilor legale in vigoare
(Legea nr. 451/2004 privind marca temporala).
9. Serverul in oglinda trebuie sa fie capabil sa genereze rapoarte centralizatoare
pentru perioade de timp selectabile.
10. Rapoartele transmise in serverul in oglinda vor include minimum urmatoarele
date referitoare la sesiunea de joc:
Sesiunea de joc pentru jocurile de tip pariu incepe in momentul in care un jucator
se inscrie ca participant la joc si se termina in momentul in care a fost stabilit
castigatorul jocului. Pentru celelalte tipuri de jocuri de noroc, sesiunea incepe in
momentul in care jucatorul se conecteaza la contul de joc (login) si se termina in
momentul in care acesta se deconecteaza de la contul de joc (logout).
11. Raportul sesiunii de joc trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) tipul de joc;
b) ID-ul unic al sesiunii de joc;
c) ID-ul unic al jucatorului;
d) momentul inceperii sesiunii;
e) momentul terminarii sesiunii;
f) informatii relevante de geolocalizare;
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In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

g) suma pariata in timpul sesiunii;
h) suma castigata in timpul sesiunii;
i) suma pierduta in timpul sesiunii;
j) venitul organizatorului;
k) promotii sau bonusuri primite in timpul sesiunii;
l) promotii sau bonusuri pariate in timpul sesiunii;
m) fonduri depuse in contul autorizat al jucatorului in timpul sesiunii;
n) fonduri retrase din contul autorizat al jucatorului in timpul sesiunii;
o) motivul suspendarii sesiunii;
p) soldul contului aferent jocului la inceputul sesiunii;
q) soldul contului aferent jocului la finalul sesiunii;
r) fondurile ce raman in cadrul jocurilor incomplete.
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Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

ANEXA Nr. 3
CONTINUTUL, RAPOARTELE SI ACCESUL
la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la
distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc ale serverului de siguranta
Cerinte generale de raportare
1. Sistemul informatic central autorizat pentru organizatorul de jocuri de noroc la
distanta va genera in momentul efectuarii unei tranzactii (operatiuni) un raport cu
informatiile solicitate. Raportul se va transmite in timp real in serverul de
siguranta.
2. Prin tranzactie se intelege orice inregistrare in sistemul informatic central al
organizatorului care se refera la:
- datele personale ale participantului la joc;
- operatiunile financiare ale acestuia;
- fiecare operatiune dintr-o sesiune de joc (include fiecare mana jucata, fiecare
pariu plasat); si
- aspectele referitoare la protectia jucatorului (autoexcluderea, excluderea etc.)
aferente jucatorilor romani sau jucatorilor care utilizeaza IP din Romania.
3. Organizatorul va asigura identitatea, autenticitatea, confidentialitatea si
nonrepudierea datelor din serverul de siguranta.
4. Organizatorul va pune la dispozitia autoritatii modalitatea de verificare a
semnaturii electronice si cheia de decriptare.
5. Organizatorul va pune la dispozitia autoritatii modalitatea prin care se poate
verifica faptul ca informatia continuta pe acest server este completa si se regaseste
in sistemul informatic central. Aceasta, precum si rapoartele stabilite privind
functionarea serverului de siguranta trebuie sa poata fi accesibile din terminalul
situat la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.
6. Raportul va fi semnat cu semnatura electronica, conform prevederilor legale in
vigoare (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata).
7. Raportul generat va fi marcat temporal, conform prevederilor legale in vigoare
(Legea nr. 451/2004 privind marca temporala).
8. Dupa transmiterea datelor in serverul de siguranta, organizatorul de jocuri de
noroc la distanta nu va mai avea posibilitatea modificarii datelor transmise.
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In vigoare din
Tipul de
inregist
rare
Baza
comuna
pentru
toate
inregist
rarile

Tip
date

Ocur.
Min.

Ocur.
Max.

Versiun
e
Format

Numar
intreg
pozitiv

1

1

Versiunea modelului de date
utilizat. Aceasta permite
implementarea usoara a
evolutiilor formatului si
coexistenta diferitelor versiuni
ale modelului in depozitul de
date.

ID
Inregist
rare

Sir de
caracte
re

1

1

ID
operato
r

Sir de
caracte
re

1

1

ID
Genera
tor
Inregist
rare

Sir de
caracte
re

0

1

Data
extracti
e

Data
ora

1

1

Acest camp identifica in mod
unic inregistrarea. Doua
inregistrari din seif nu pot avea
in comun niciodata acelasi ID
de inregistrare. Operatorul va
utiliza un UUID pentru acest
camp.
Acesta este ID-ul operatorului
care genereaza inregistrarea.
Daca un furnizor genereaza
inregistrarea in numele unui
operator, este utilizat ID-ul
operatorului. Acest ID este
oferit de autoritatea care a
acordat o licenta acestui
operator.
Daca operatorul a generat
inregistrarea, acest camp este
absent. In caz contrar, acesta
este ID-ul furnizorului care
genereaza inregistrarea.
Valoarea acestui ID este aleasa
de furnizor.
Aceasta este ora la care a fost
creata inregistrarea (adica ora
la care a fost extrasa din
sistemul informatic). Aceasta
NU este ora la care
inregistrarea este trimisa sau
inregistrata in seif. Se va utiliza
UTC pentru a preveni DST si
alte probleme.

Campul

Subnivel
camp 1

Subnivel
camp 2

Declansator
generare

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016
Descrierea campului

Exemplu

Depinde de
tipul
inregistrarii

1

254a26b
5-5194465db1c50632314
90d60
French_O
perator
(operator
francez)

Network_
Operator
(operator
retea)

2011-1004T19:5
3:51.346
Z
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In vigoare din
Marcaj
corecta
re

Detalii
jucator

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016
Bool

0

1

Acest camp optional este
utilizat numai atunci cand
inregistrarea curenta
inlocuieste sau anuleaza o
inregistrare anterioara trimisa
incorect. In acest caz,
inregistrarea noua corecta
utilizeaza acelasi ID
inregistrare si acest camp este
setat ca fiind "adevarat".
Aceasta este singura exceptie
cand poate fi reutilizat ID
inregistrare. Fisierul poate fi
identificat in continuare in mod
unic prin intermediul perechii
ID inregistrare si Data
extractie. Pentru a anula o
inregistrare este trimisa o
inregistrare "goala", care
contine numai elementele din
aceasta sectiune (baza comuna
pentru toate inregistrarile).

fals

Prenumele jucatorului in curs
de inregistrare. Daca
prenumele jucatorului este
compus, prenumele vor fi
separate prin "-" (cratima).
Daca jucatorul are un al doilea
prenume sau mai multe
prenume, toate trebuie indicate
si separate prin " " (spatiu
unic).
Acest camp contine numele de
familie al jucatorului. Daca
jucatorul are mai multe nume
de familie, toate trebuie
indicate si separate prin " "
(spatiu unic). Numele de
familie este cel utilizat in mod
curent in documentele oficiale
de identitate si poate fi diferit
de numele de la data nasterii.
Data nasterii jucatorului

Ion
Marian
Popescu

La
inregistrarea
jucatorului si
cand se
modifica
informatii
Prenum
e

Inregistrare

Sir de
caracte
re

1

1

Nume

Inregistrare

Sir de
caracte
re

1

1

Data
nasterii
CNP

Inregistrare

Data

1

1

Inregistrare

Numar

1

1

Rezide
nta
fiscala

Inregistrare

Sir de
caracte
re

1

1

Acest camp contine codul
numeric personal pentru
cetatenii romani.
Rezidenta fiscala a jucatorului

Ion
Barbu

1895-0318
1.9E+12
Romania
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In vigoare din
Strada/
numar
Cod
postal

Localita
te
Tara

ID
jucator

Data
crearii
contulu
i
Stare
interna
cont
Situatie

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Inregistrare
a si
schimbarea
adresei
Inregistrare
a si
schimbarea
adresei

Sir de
caracte
re

1

1

Numar

1

1

Inregistrare
a si
schimbarea
adresei
Inregistrare
a si
schimbarea
adresei

Sir de
caracte
re

1

1

Sir de
caracte
re

0

1

Inregistrare

Sir de
caracte
re

1

1

DataOr
a

1

1

1

1

1

1

Sir de
caracte
re
(enum
erare)

Aceasta este strada si numarul
cladirii principalului domiciliu al
jucatorului, asa cum apare in
documentele sale de identitate.
Acesta este codul postal al
principalului domiciliu al
jucatorului, asa cum apare in
documentele sale de identitate.
Codul poate sa contina litere si
alte caractere (deoarece
jucatorul poate locui in alta
tara).
Aceasta este localitatea
principalului domiciliu al
jucatorului, asa cum apare in
documentele sale de identitate.
Acesta este codul ISO 3166-1
(ALPHA-2) al tarii principalului
domiciliu al jucatorului, asa
cum apare in documentele sale
de identitate. Acest camp este
obligatoriu daca jucatorul nu
locuieste in tara.
Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.
Acestea sunt data si ora crearii
contului jucatorului.

Strada
Narciselo
r nr. 3

Aceasta este situatia contului
de jucator in sistemul
informatic al operatorului.
Poate avea una din
urmatoarele valori:
- "preliminar": jucatorul a
inregistrat un cont temporar,
insa inca nu a fost verificat
complet;

activ

96541

Bucuresti

RO

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

2011-1004T19:4
4:51.346
Z
-

- "activ": jucatorul a fost
confirmat si poate retrage bani
din contul de jucator;
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In vigoare din

Data

Soldul
contului
de
jucator

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Data
Ora

1

1

Sir de
caracte
re

1

1

1

neaso
ciat

- "suspendat": jucatorul nu are
temporar permisiunea de a
juca si de a retrage bani (de
obicei, in timpul unei anchete);
- "inchis": jucatorul a solicitat
inchiderea contului sau sau in
prezent se afla pe lista de
excluderi. Este posibil, de
asemenea, ca operatorul sa fi
hotarat sa inchida contul.
Data si ora celei mai recente
modificari a situatiei
jucatorului. UTC

2011-1004T19:4
4:51.346
Z

O data pe
saptamana
sau o data
pe luna
pentru toate
conturile de
jucatori
ID
jucator

Cont

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.
Lista tuturor conturilor si
portofelelor detinute de un
jucator prin operatorul sau.
Daca sunt utilizate, "bani reali",
"bani bonus" si "puncte
revendicabile" sunt urmarite in
calitate de conturi separate.
Daca un operator utilizeaza alte
tipuri de portofele, acestea vor
fi urmarite, de asemenea (de
exemplu, bani care pot fi
utilizati numai pentru sloturi).
Descrierea contului/portofelului
Aceasta este utilizata drept
identificare pentru acest tip de
cont. Toti jucatorii cu acelasi
tip de cont au in comun aceeasi
descriere.
Bani sau puncte existente in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

-

Cont
bonus
(Nu
poate fi
retras.)
36.231
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In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Plafon

Zecima
l

1

1

Suma totala de bani reali pe
care un jucator ii poate avea in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale.

Moneda

Moned
a

0

1

Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

bonus
COP

Catego
ria
jocului

Sir de
caracte
re
(enum
erare)

1

1

poker

Moned
a

Moned
a

0

1

Aceasta este categoria sau tipul
jocului, conform descrierii si
autorizarii prin lege (de
exemplu, "poker", "blackjack",
"pariu", "altele" etc.) Valoarea
depinde exclusiv de setarile
predefinite.
Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

Rezuma
t la
sfarsitul
zilei

36.231

O data pe zi,
pentru
fiecare tip
de joc si
moneda
oferita de
operator
(chiar daca
nimeni nu a
jucat jocul in
ziua
respectiva).
Pot exista
cateva
rezumate
zilnice
pentru
aceeasi
categorie si
moneda,
astfel incat
furnizorii pot
oferi aceasta
inregistrare
in numele
operatorului.

EUR
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Autoritate
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In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Numar
ul de
jucatori
Numar
ul de
jocuri
Bani
pariati

Numar
intreg
pozitiv
Numar
intreg
pozitiv
Zecima
l

1

1

1

1

1

1

Contrib
utii la
jackpot
uri

Zecima
l

1

1

Castigu
ri

Zecima
l

1

1

GGR

Zecima
l

1

1

Descrie
re
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Data
resetari
i

DataOr
a

1

1

1

neaso
ciat

Soldul
contului
jackpot

Numar de jucatori care au jucat
cel putin un joc de acest tip in
timpul perioadei. Poate fi "0".
Numar de runde/maini/invartiri
sau sesiuni jucate in cadrul
perioadei
Suma totala de bani pariati de
jucatori pentru tipul de joc din
perioada (excluzand
contributiile la jackpoturi).
Poate fi "0". Aceasta nu este
suma pierduta de jucatori.
Pentru pariuri descrie suma
tuturor pariurilor plasate, chiar
daca nu au fost decise.
Suma totala de bani cu care
jucatorii contribuie la jackpoturi
pentru tipul de joc din
perioada. Poate fi "0". Nu
descrie castigurile din
jackpoturi, ci numai
contributiile.
Suma totala de bani castigati
de jucatori pentru tipul de joc
din perioada. Poate fi "0".
Pentru pariuri descrie suma
tuturor pariurilor castigate in
cadrul perioadei, chiar daca au
fost plasate inainte de
inceperea perioadei.
Suma totala a banilor primiti de
operator din acest tip de joc in
cadrul perioadei. Poate fi
negativa

74
36521
5641235
4

23651

1235465

5434556

O data pe
luna pentru
fiecare
jackpot

Cont

Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.
Data si ora la care a inceput
jackpotul sau la care s-a
declansat ultima oara

Jackpot
de poker
"bad
beat"

2011-1004T19:4
4:51.346
Z

Lista tuturor conturilor
jackpotului. De exemplu,
jackpotul poate avea un cont
pe "bani reali" si un cont pe
"bani bonus", care sunt
transferate ambele jucatorului
care declanseaza jackpotul.
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Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
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In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Descrierea contului jackpotului

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Bani sau puncte existente in
contul de jackpot, cu o precizie
de cel putin 2 zecimale
Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

ID
tranzac
tie

Sir de
caracte
re

1

1

Descrie
rea
tranzac
tiei

Sir de
caracte
re

1

1

Data

DataOr
a

1

1

1

1

Tranzac
tie care
nu tine
de
jocurile
de
noroc

Cont pe
bani reali
36.231
bonus
COP

Aproape in
timp real,
cand are loc
o tranzactie
neimplicata
in cadrul
jocului
(atribuirea
unui bonus,
transformar
ea unui
bonus etc.)

Cont
debitat

Acest camp identifica in mod
unic tranzactia neimplicata in
cadrul jocului. Doua tranzactii
din seif nu pot avea in comun
niciodata acelasi IDTranzactie.
Operatorul va utiliza un UUID
pentru acest camp.
Aceasta este o descriere a
tranzactiei neimplicate in cadrul
unui joc (de exemplu,
"retragere", "depunere",
"conversie de bani bonus in
bani reali"). Aceasta poate fi si
o incasare automata declansata
de operator, deoarece contul
de bani reali al jucatorului a
depasit un anumit plafon.
Data si ora la care a avut loc
tranzactia

254a26b
5-5194465db1c50632314
90d60
depunere

2011-1004T19:4
4:51.346
Z

Contul care a fost debitat in
timpul tranzactiei
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

ID
jucator

Sir de
caracte
re

0

1

ID
operator

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdicti
a
operator
ului
Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

0

1

Sir de
caracte
re

1

1

Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat
niciodata in timpul vietii utile a
contului. IDJucator nu se
modifica, indiferent daca
jucatorul isi schimba
pseudonimul sau datele
personale. Acest camp este
optional, deoarece contul
debitat poate fi un cont
(virtual) al operatorului, de
exemplu, atunci cand
operatorul atribuie bani bonus
sau puncte de loialitate.
Trebuie furnizat fie IDJucator,
fie IDOperator.
Acest camp identifica in mod
unic operatorul al carui cont
(virtual) este debitat, de
exemplu, cand operatorul
atribuie puncte bonus. Acesta
este utilizat, de asemenea, in
cadrul jocurilor in retea, cand
portofelul unui jucator este
transferat catre si de la
operatorul de retea. Trebuie
furnizat fie IDJucator, fie
IDOperator.
Aceasta este jurisdictia in care
activeaza operatorul al carui
cont (virtual) este debitat.

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

Descrierea
contului/portofelului. Aceasta
este utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
In timpul unei depuneri, acesta
poate fi contul bancar al
jucatorului. Cand sunt utilizati
furnizori de bani virtuali sau
carduri preplatite, este inclusa
si denumirea sistemului.

Moneybo
okers

French_O
perator
(operator
francez)

Romania
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Suma

Zecima
l

1

1

Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale

10,00

Moneda

Moned
a

0

1

USD

1

1

Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Contul care a fost creditat in
timpul tranzactiei
Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale. Acest camp
este optional, deoarece contul
creditat poate fi un cont
(virtual) al operatorului, de
exemplu, atunci cand jucatorul
cumpara un tricou din
magazinul operatorului. Daca
nu este furnizat IDJucator, este
obligatorie furnizarea
IDOperator.
Acest camp identifica in mod
unic operatorul al carui cont
(virtual) este creditat, de
exemplu, cand operatorul
primeste un portofel de jucator
de la alt operator. Daca
IDJucator este detinut de alt
operator, acest camp trebuie
completat, de asemenea.
Daca operatorul nu detine
licenta in aceasta jurisdictie,
acest camp contine jurisdictia
in care activeaza operatorul al
carui cont (virtual) este
creditat.

Cont
creditat
ID
jucator

Sir de
caracte
re

0

1

ID
operator

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdicti
a
operator
ului

Sir de
caracte
re

0

1

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

French_O
perator
(operator
francez)

Romania
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

ID
sesiune

Sir de
caracte
re

1

Catego
ria
jocului

Sir de
caracte
re
(enum
erare)

1

Joc de
ring (de
exempl
u, joc
de
poker
pe
numera
r)

Descrierea
contului/portofelului. Aceasta
este utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
In timpul unei retrageri, acesta
este contul bancar al
jucatorului. Cand sunt utilizati
furnizori de bani virtuali sau
carduri preplatite, este inclusa
si denumirea sistemului.
Bani sau puncte creditate in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. Suma poate fi
diferita din contul debitat, daca
operatiunea este o conversie
intre doua tipuri de unitati
(dintr-o moneda in alta, de
puncte de fidelitate in puncte
bonus).
Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

cont pe
bani reali

1

Acest camp identifica in mod
unic runda sau sesiunea
jocului. Doua runde/sesiuni din
seif nu pot avea niciodata
acelasi IDRunda (chiar si
pentru tipuri de jocuri diferite).
Operatorul va utiliza un UUID
pentru acest camp.

254a26b
5-5194465db1c50632314
90d60

1

Aceasta este categoria sau tipul
jocului, conform descrierii si
autorizarii prin lege (de
exemplu, "poker", "blackjack",
"pariu", "altele" etc.) Valoarea
depinde exclusiv de setarile
predefinite.

poker

25321,02

COP

Aproape in
timp real
dupa fiecare
runda (de
exemplu,
dupa fiecare
mana in
cazul jocului
de poker)
sau dupa
fiecare
sesiune
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din
Denumi
re
comerc
iala a
jocului

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016
Sir de
caracte
re

Jucator
i

1

1

1

neaso
ciat

ID
jucator

Sir de
caracte
re

1

1

ID
operator

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdicti
a
operator
ului

Sir de
caracte
re

0

1

1

neaso
ciat

Bani
pariati

Aceasta este o descriere a
jocului, asa cum este afisata
pentru jucator. Pentru acest joc
specific este utilizat un ID, care
este comun pentru toti jucatorii
care joaca jocul respectiv.
Toti jucatorii care participa la
aceasta runda de joc sunt
enumerati aici.

Poker
Texas
Hold'em
no limit

Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale. Acest camp
este optional, deoarece contul
creditat poate fi un cont
(virtual) al operatorului, de
exemplu, atunci cand jucatorul
cumpara un tricou din
magazinul operatorului. Daca
nu este furnizat IDJucator, este
obligatorie furnizarea
IDOperator.
Acest camp identifica in mod
unic operatorul al carui cont
(virtual) este creditat, de
exemplu, cand operatorul
primeste un portofel de jucator
de la alt operator. Daca
IDJucator este detinut de alt
operator, acest camp trebuie
completat, de asemenea.
Daca operatorul nu detine
licenta in aceasta jurisdictie,
acest camp contine jurisdictia
in care activeaza operatorul al
carui cont (virtual) este
creditat.

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

Lista a tuturor sumelor pariate
de jucator in timpul rundei.
Daca o suma pariata unica este
debitata din conturi diferite (de
exemplu, din contul de bani
reali si din contul de bani
bonus, se considera ca s-au
pariat doua sume diferite).

-

-

French_O
perator
(operator
francez)

Romania
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016
Aceasta include si rake-ul
posibil.

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

0

neaso
ciat

Castiguri

Descriere
In Natura

Sir de
caracte
re

0

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

0

1

Descrierea contului/portofelului
Aceasta este utilizata drept
identificare pentru acest tip de
cont. Toti jucatorii cu acelasi
tip de cont au in comun aceeasi
descriere.
Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. Aceasta nu include
contributiile la jackpot.
Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Lista a tuturor castigurilor
jucatorului in timpul rundei. O
runda poate conduce la mai
multe castiguri, deoarece
premiul este impartit in bani
reali si bani bonus, de
exemplu.
Acest camp este utilizat numai
atunci cand jucatorul castiga
un premiu in natura. In acest
caz, campul descrie ce fel de
cadou a castigat jucatorul.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.

bani
bonus

Acest camp este utilizat numai
cand se crediteaza bani
(virtuali) intr-un cont, nu in
cazul premiilor in natura.
Descrierea contului/portofelului
in care se crediteaza
castigurile. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.

cont pe
bani reali

10,00

USD

Bilete si
cazare la
hotel
pentru
un weekend in
Las
Vegas
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

0

neaso
ciat

Jackpot

Descriere
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Bani sau puncte creditate in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. In cazul unui
premiu in natura, aceasta este
valoarea estimata a premiului.
Aceasta nu include castigurile
din jackpoturi.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Aceasta este o lista a tuturor
jackpoturilor, daca este cazul,
asociate jucatorului in aceasta
runda.
Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.
Descrierea contului/portofelului
de jucator implicat in tranzactia
jackpotului. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Aceasta nu este o descriere a
contului unde se afla banii
aferenti jackpotului inainte de
declansarea acestuia.
Bani sau puncte creditate sau
debitate din cont, cu o precizie
de cel putin 2 zecimale. Suma
este negativa in cazul in care
contul a fost debitat in timpul
unei contributii la jackpot.
Suma este pozitiva daca
jucatorul a castigat jackpotul.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

25321,02

COP

-

Jackpot
de poker
"bad
beat"

bani
bonus

25321,02

COP
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Ora
inceper
ii

DataOr
a

1

1

Aceasta este data si ora la care
a inceput runda.

Ora
termina
rii

DataOr
a

1

1

Aceasta este data si ora
terminarii rundei (rezultatul
este cunoscut).

ID
sesiune

Sir de
caracte
re

1

1

Catego
ria
jocului

Sir de
caracte
re
(enum
erare)

1

1

Denumi
re
comerc
iala a
jocului

Sir de
caracte
re

1

1

Acest camp identifica in mod
unic runda jocului. Doua runde
din seif nu pot avea niciodata
acelasi IDRunda (chiar si
pentru tipuri de jocuri diferite).
Operatorul va utiliza un UUID
pentru acest camp. Deoarece
numai un jucator este implicat
intr-un "joc cu jucator unic",
operatorul poate opta sa
inregistreze rundele jucatorului
impreuna intr-o sesiune, in
locul inregistrarii tuturor
rundelor in mod independent.
O sesiune cu jucator unic este
durata petrecuta de un jucator
la acelasi joc. Pot exista mai
multe sesiuni cu jucator unic in
paralel, la jocuri diferite sau la
acelasi joc.
Aceasta este categoria sau tipul
jocului, conform descrierii si
autorizarii prin lege (de
exemplu, "video poker",
"sloturi", "altele" etc.).
Valoarea depinde exclusiv de
setarile predefinite.
Aceasta este o descriere a
jocului, asa cum este afisata
pentru jucator. Pentru acest joc
specific este utilizat un ID, care
este comun pentru toti jucatorii
care joaca jocul respectiv.

Joc cu
jucator
unic
(de
exempl
u,
sloturi)

2011-1004T19:4
4:51.346
Z
2011-1004T19:4
5:32.265
Z

Aproape in
timp real
dupa fiecare
runda sau
sesiune de
joc
254a26b
5-5194465db1c50632314
90d60

sloturi

Sloturi
Tomb
Raider
2013
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

ID
jucator

Sir de
caracte
re

1

1

ID
operato
r

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdic
tia
operato
rului

Sir de
caracte
re

0

1

1

neaso
ciat

Bani
pariati

Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.
Acesta este ID-ul operatorului
care "detine" jucatorul.
Operatorul detinator poate fi
diferit de operatorul care
genereaza inregistrarea in caz
de lichiditati in comun sau
jocuri in retea. Acest ID este
oferit de autoritatea care a
acordat o licenta acestui
operator. Acest camp este
optional, daca operatorul este
acelasi cu operatorul care
creeaza inregistrarea.
Aceasta este jurisdictia in care
activeaza operatorul care
"detine" jucatorul. Operatorul
detinator poate fi diferit de
operatorul care genereaza
inregistrarea in caz de
lichiditati in comun sau jocuri in
retea. Acest camp este optional
daca operatorul care genereaza
inregistrarea si detinatorul
jucatorului se afla in aceeasi
jurisdictie.
Lista a tuturor sumelor pariate
de jucator in timpul rundei. Pot
exista mai multe sume pariate
in timpul unei maini de poker,
de exemplu. Daca o suma
pariata unica este debitata din
conturi diferite (de exemplu,
din contul de bani reali si din
contul de bani bonus, se
considera ca s-au pariat doua
sume diferite).

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

French_O
perator
(operator
francez)

Romania

-
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

1

neaso
ciat

Castigu
ri

Descriere
In Natura

Sir de
caracte
re

0

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

0

1

Suma

Zecima
l

1

1

Descrierea contului/portofelului
Aceasta este utilizata drept
identificare pentru acest tip de
cont. Toti jucatorii cu acelasi
tip de cont au in comun aceeasi
descriere.
Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. Aceasta nu include
contributiile la jackpot
Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Lista a tuturor castigurilor
jucatorului in timpul rundei. Un
premiu poate conduce la mai
multe castiguri, deoarece
premiul este impartit in bani
reali si bani bonus, de
exemplu.
Acest camp este utilizat numai
atunci cand jucatorul castiga
un premiu in natura. In acest
caz, campul descrie ce fel de
cadou a castigat jucatorul.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.
Acest camp este utilizat numai
cand se crediteaza bani
(virtuali) intr-un cont, nu in
cazul premiilor in natura.
Descrierea contului/portofelului
in care se crediteaza
castigurile. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.
Bani sau puncte creditate in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. In cazul unui
premiu in natura, aceasta este
valoarea estimata a premiului.
Aceasta nu include castigurile
din jackpoturi.

bani
bonus

10,00

USD

-

Bilete si
cazare la
hotel
pentru
un weekend in
Las
Vegas
cont pe
bani reali

25321,02
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din
Moneda

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016
Moned
a

Jackpot

0

1

0

neaso
ciat

Descriere
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Ora
inceper
ii

DataOr
a

1

1

Ora
termina
rii

DataOr
a

1

1

Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Aceasta este o lista a tuturor
jackpoturilor, daca este cazul,
asociate jucatorului in aceasta
runda.
Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.
Descrierea contului/portofelului
de jucator implicat in tranzactia
jackpotului. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Aceasta nu este o descriere a
contului unde se afla banii
aferenti jackpotului inainte de
declansarea acestuia.
Bani sau puncte creditate sau
debitate din cont, cu o precizie
de cel putin 2 zecimale. Suma
este negativa in cazul in care
contul a fost debitat in timpul
unei contributii la jackpot.
Suma este pozitiva daca
jucatorul a castigat jackpotul.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Aceasta este data si ora la care
a inceput runda sau sesiunea.
Aceasta este data si ora
terminarii rundei (rezultatul
este cunoscut) sau a terminarii
sesiunii (jucatorul a parasit
jocul).

COP

-

Jackpot
de poker
"bad
beat"

bani
bonus

25321,02

COP

2011-1004T19:4
4:51.346
Z
2011-1004T19:4
5:32.265
Z
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Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din
Tranzac
tie in
turneu
(de
exempl
u, buyin,
rebuy
la
poker)

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Aproape in
timp real la
buy-in

ID
tranzac
tie

Sir de
caracte
re

1

1

ID
turneu

Sir de
caracte
re

1

1

Catego
ria
jocului

Sir de
caracte
re
(enum
erare)

1

1

Denumi
re
comerc
iala a
jocului

Sir de
caracte
re

1

1

ID
jucator

Sir de
caracte
re

1

1

Acest camp identifica in mod
unic tranzactia asociata
jucatorului respectiv in turneu.
Doua tranzactii din seif nu pot
avea in comun niciodata acelasi
IDTranzactie. Operatorul va
utiliza un UUID pentru acest
camp.
Acest camp identifica in mod
unic turneul. Doua turnee din
seif nu pot avea niciodata
acelasi IDTurneu (desi pot avea
in comun aceeasi denumire
comerciala a jocului).
Operatorul va utiliza un UUID
pentru acest camp. Toate
tranzactiile aferente turneului
vor avea acelasi IDTurneu.
Aceasta este categoria sau tipul
jocului, conform descrierii si
autorizarii prin lege (de
exemplu, "poker", "blackjack",
"pariu", "altele" etc.). Valoarea
depinde exclusiv de setarile
predefinite. Turneele nu se
limiteaza la poker.
Aceasta este o descriere a
jocului, asa cum este afisata
pentru jucator. Pentru acest joc
specific este utilizat un ID, care
este comun pentru toti jucatorii
care joaca jocul respectiv.
Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542
254a26b
5-5194465db1c50632314
90d60

poker

Turneu
de Poker
Hold'em

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

ID
operato
r

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdic
tia
operato
rului

Sir de
caracte
re

0

1

Tip
tranzac
tie

Sir de
caracte
re

1

1

Data

DataOr
a

1

1

1

neaso
ciat

Bani
pariati

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Acesta este ID-ul operatorului
care "detine" jucatorul.
Operatorul detinator poate fi
diferit de operatorul care
genereaza inregistrarea in caz
de lichiditati in comun sau
jocuri in retea. Acest ID este
oferit de autoritatea care a
acordat o licenta acestui
operator. Acest camp este
optional, daca operatorul este
acelasi cu operatorul care
creeaza inregistrarea.
Aceasta este jurisdictia in care
activeaza operatorul care
"detine" jucatorul. Operatorul
detinator poate fi diferit de
operatorul care genereaza
inregistrarea in caz de
lichiditati in comun sau jocuri in
retea. Acest camp este optional
daca operatorul care genereaza
inregistrarea si detinatorul
jucatorului se afla in aceeasi
jurisdictie.
Acesta furnizeaza categoria
tranzactiei. De exemplu, intrun turneu de poker, acestea
sunt "buy-in", "rebuy",
"addon". Turneele care nu sunt
de poker pot utiliza diferite
tipuri de tranzactii.
Aceasta este data si ora
tranzactiei.
Lista a tuturor sumelor de bani
angajate de jucator pentru
aceasta tranzactie. Pot exista
mai multe sume pariate in
timpul unei tranzactii, daca
banii sunt debitati din conturi
diferite (de exemplu, din contul
de bani reali si din contul de
bani bonus, se considera ca sau pariat doua sume diferite).
Descrierea contului/portofelului
Aceasta este utilizata drept
identificare pentru acest tip de
cont. Toti jucatorii cu acelasi
tip de cont au in comun aceeasi
descriere.
Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. Aceasta nu include
contributiile la jackpot.

French_O
perator
(operator
francez)

Romania

rebuy

2011-1004T19:4
5:32.265
Z
-

bani
bonus

10,00
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din
Moneda

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016
Moned
a

Jackpot

Castigu
ri
turneu
(de
exempl
u,
turneu

0

1

0

neaso
ciat

Descriere
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu,: "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Aceasta este o lista a tuturor
jackpoturilor, daca este cazul,
la care jucatorul a contribuit cu
aceasta tranzactie.
Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.

Descrierea contului/portofelului
de jucator implicat in tranzactia
jackpotului. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Aceasta nu este o descriere a
contului unde se afla banii
aferenti jackpotului inainte de
declansarea acestuia.
Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. Suma este
negativa, deoarece contul a
fost debitat pentru o
contributie la jackpot.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

USD

-

Castigato
rul
jackpotul
ui
"jucatoru
l
inregistra
t cu
numarul
un
milion"
bani
bonus

362,20

COP

Aproape in
timp real la
sfarsitul
turneului
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Act:
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Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

de
poker)
ID
turneu

Sir de
caracte
re

1

1

Catego
ria
jocului

Sir de
caracte
re
(enum
erare)

1

1

Denumi
re
comerc
iala a
jocului

Sir de
caracte
re

1

1

Data
sfarsit

DataOr
a

1

1

1

neaso
ciat
1

Castiga
tori
ID
jucator

Sir de
caracte
re

1

Acest camp identifica in mod
unic turneul. Doua turnee din
seif nu pot avea niciodata
acelasi IDTurneu (chiar si
pentru tipuri de jocuri diferite).
Operatorul va utiliza un UUID
pentru acest camp. Aceasta
este aceeasi valoare cu cea
utilizata pentru toate
tranzactiile care implica acest
turneu.
Aceasta este categoria sau tipul
jocului, conform descrierii si
autorizarii prin lege (de
exemplu, "poker", "blackjack",
"pariu", "altele" etc.). Valoarea
depinde exclusiv de setarile
predefinite. Turneele nu se
limiteaza la poker.
Aceasta este o descriere a
jocului, asa cum este afisata
pentru jucator. Pentru acest joc
specific este utilizat un ID, care
este comun pentru toti jucatorii
care joaca jocul respectiv.
Aceasta este data si ora
terminarii turneului (rezultatul
este cunoscut)
Aceasta este lista tuturor
castigatorilor turneului.
Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.

254a26b
5-5194465db1c50632314
90d60

poker

Turneu
de Poker
Hold'em

2011-1004T19:4
5:32.265
Z
328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542
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Act:
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Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

ID
operator

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdicti
a
operator
ului

Sir de
caracte
re

0

1

1

neaso
ciat

Castiguri

Descriere
In Natura

Sir de
caracte
re

0

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

0

1

Acesta este ID-ul operatorului
care "detine" jucatorul.
Operatorul detinator poate fi
diferit de operatorul care
genereaza inregistrarea in caz
de lichiditati in comun sau
jocuri in retea. Acest ID este
oferit de autoritatea care a
acordat o licenta acestui
operator. Acest camp este
optional, daca operatorul este
acelasi cu operatorul care
creeaza inregistrarea.
Aceasta este jurisdictia in care
activeaza operatorul care
"detine" jucatorul. Operatorul
detinator poate fi diferit de
operatorul care genereaza
inregistrarea in caz de
lichiditati in comun sau jocuri in
retea. Acest camp este optional
daca operatorul care genereaza
inregistrarea si detinatorul
jucatorului se afla in aceeasi
jurisdictie.
Lista a tuturor castigurilor
jucatorului in timpul turneului.
Un premiu poate conduce la
mai multe castiguri, deoarece
premiul este impartit in bani
reali si bani bonus, de
exemplu.
Acest camp este utilizat numai
atunci cand jucatorul castiga
un premiu in natura. In acest
caz, campul descrie ce fel de
cadou a castigat jucatorul.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.
Acest camp este utilizat numai
cand se crediteaza bani
(virtuali) intr-un cont, nu in
cazul premiilor in natura.
Descrierea contului/portofelului
in care se crediteaza
castigurile. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.

French_O
perator
(operator
francez)

Romania

-

Bilete si
cazare la
hotel
pentru
un weekend in
Las
Vegas
cont pe
bani reali
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Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

0

neaso
ciat

Jackpot

Descriere
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Bani sau puncte creditate in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale. In cazul unui
premiu in natura, aceasta este
valoarea estimata a premiului.
Aceasta nu include castigurile
din jackpoturi.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Aceasta este o lista a tuturor
jackpoturilor, daca este cazul,
din acest turneu asociate
jucatorului.
Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.
Descrierea contului/portofelului
de jucator implicat in tranzactia
jackpotului. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Aceasta nu este o descriere a
contului unde se afla banii
aferenti jackpotului inainte de
declansarea acestuia.
Bani sau puncte creditate sau
debitate din cont, cu o precizie
de cel putin 2 zecimale. Suma
este negativa in cazul in care
contul a fost debitat in timpul
unei contributii la jackpot.
Suma este pozitiva daca
jucatorul a castigat jackpotul.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

25321,02

COP

-

Jackpot
de poker
"bad
beat"

bani
bonus

25321,02

COP
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din
Plasare
a
pariuril
or

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Aproape in
timp real
atunci cand
pariul este
plasat cu
cote fixe sau
cand pariul
este
acceptat in
cazul bursei
pariurilor
ID
pariu

Sir de
caracte
re

1

1

ID
jucator

Sir de
caracte
re

1

1

ID
operato
r

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdic
tia
operato
rului

Sir de
caracte
re

0

1

ID unic al pariului. Daca pe
acelasi bilet apar mai multe
pariuri, fiecare pariu individual
are propriul ID.
Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.
Acesta este ID-ul operatorului
care "detine" jucatorul.
Operatorul detinator poate fi
diferit de operatorul care
genereaza inregistrarea in caz
de lichiditati in comun sau
jocuri in retea. Acest ID este
oferit de autoritatea care a
acordat o licenta acestui
operator. Acest camp este
optional, daca operatorul este
acelasi cu operatorul care
creeaza inregistrarea.
Aceasta este jurisdictia in care
activeaza operatorul care
"detine" jucatorul. Operatorul
detinator poate fi diferit de
operatorul care genereaza
inregistrarea in caz de
lichiditati in comun sau jocuri in
retea. Acest camp este optional
daca operatorul care genereaza
inregistrarea si detinatorul
jucatorului se afla in aceeasi
jurisdictie.

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

French_O
perator
(operator
francez)

Romania
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Descrie
re
pariu

Sir de
caracte
re

1

1

Aceasta descrie pariul plasat de
jucator, asa cum i-a fost afisat.

Descrie
re
evenim
ent

Sir de
caracte
re

1

neaso
ciat

Aceasta cuprinde toate
evenimentele/jocurile/competiti
ile implicate in determinarea
rezultatului.

Cote
agreate

Zecima
l

0

1

Daca pariul plasat este unul cu
cote fixe, cotele sunt descrise
aici.

Data

DataOr
a

1

1

Aceasta este data si ora la care
a fost plasat pariul.

1

neaso
ciat

Lista a tuturor sumelor pariate
de jucator in cadrul acestui
pariu. Pot exista mai multe
sume pariate in cadrul unui
pariu. Daca banii sunt debitati
din conturi diferite (de
exemplu, din contul de bani
reali si din contul de bani
bonus, se considera ca s-au
pariat doua sume diferite).
Descrierea contului/portofelului
Aceasta este utilizata drept
identificare pentru acest tip de
cont. Toti jucatorii cu acelasi
tip de cont au in comun aceeasi
descriere.
Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale

Bani
pariati

Jackpot

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

1

1

0

neaso
ciat

Moneda utilizata pentru cont.
Daca este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.
Aceasta este o lista a tuturor
jackpoturilor, daca este cazul,
la care jucatorul a contribuit cu
pariul. Probabil neutilizat

2014/02/
13 Bar├±a/
PSG 1N2 castigato
r Bar├±a
2014/02/
13 - meci
de fotbal
Bar├±a/
PSG
1,25

2011-1004T19:4
5:32.265
Z
-

bani
bonus

10,00

USD

-
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

Decider
ea
pariului
(si
redecid
erea)

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Descriere
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

1

1

Sir de
caracte
re

1

1

Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.
Descrierea contului/portofelului
de jucator implicat in tranzactia
jackpotului. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Aceasta nu este o descriere a
contului unde se afla banii
aferenti jackpotului inainte de
declansarea acestuia.
Bani sau puncte debitate din
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale Suma este
negativa, deoarece contul a
fost debitat pentru o
contributie la jackpot.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

Castigato
rul
pariului
cu
numarul
un milion
plasat
bani
bonus

362,20

COP

Aproape in
timp real
pentru
deciderea si
redeciderea
pariului Se
trimite chiar
daca
jucatorul a
pierdut.
ID
pariu

ID unic al pariului. Daca pe
acelasi bilet apar mai multe
pariuri, fiecare pariu individual
are propriul ID.
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

ID
jucator

Sir de
caracte
re

1

1

ID
operato
r

Sir de
caracte
re

0

1

Jurisdic
tia
operato
rului

Sir de
caracte
re

0

1

Descrie
rea
decider
ii

Sir de
caracte
re

1

neaso
ciat

Acest camp identifica in mod
unic jucatorul relevant pentru
aceasta inregistrare. Doi
jucatori nu pot avea niciodata
acelasi IDJucator. IDJucator
este asociat contului jucatorului
inregistrat, este utilizat in toate
evidentele care tin de jucator si
nu este modificat niciodata in
timpul vietii utile a contului.
IDJucator nu se modifica,
indiferent daca jucatorul isi
schimba pseudonimul sau
datele personale.
Acesta este ID-ul operatorului
care "detine" jucatorul.
Operatorul detinator poate fi
diferit de operatorul care
genereaza inregistrarea in caz
de lichiditati in comun sau
jocuri in retea. Acest ID este
oferit de autoritatea care a
acordat o licenta acestui
operator. Acest camp este
optional, daca operatorul este
acelasi cu operatorul care
creeaza inregistrarea.
Aceasta este jurisdictia in care
activeaza operatorul care
"detine" jucatorul. Operatorul
detinator poate fi diferit de
operatorul care genereaza
inregistrarea in caz de
lichiditati in comun sau jocuri in
retea. Acest camp este optional
daca operatorul care genereaza
inregistrarea si detinatorul
jucatorului se afla in aceeasi
jurisdictie.
Aceasta lista contine rezultatele
tuturor evenimentelor care au
condus la aceasta decidere.
Aceasta lista poate fi mai
scurta decat lista cu descrierea
evenimentelor, deoarece un
pariu poate fi decis chiar daca
nu au avut loc toate
evenimentele aferente.

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542

French_O
perator
(operator
francez)

Romania

Barça a
castigat
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Descrie
re
evenim
ent

Sir de
caracte
re

1

neaso
ciat

Aceasta cuprinde toate
evenimentele/jocurile/competiti
ile implicate in determinarea
rezultatului. Aceasta lista
trebuie sa fie aceeasi cu cea
utilizata in timpul plasarii
pariurilor.

2014/02/
13 - meci
de fotbal
Barça/PS
G

Data

DataOr
a

1

1

Aceasta este data si ora la care
s-a decis pariul (rezultatul este
cunoscut)

1

neaso
ciat

Lista a tuturor castigurilor
jucatorului in timpul turneului.
Un premiu poate conduce la
mai multe castiguri, deoarece
premiul este impartit in bani
reali si bani bonus, de
exemplu.
Acest camp este utilizat numai
atunci cand jucatorul castiga
un premiu in natura. In acest
caz, campul descrie ce fel de
cadou a castigat jucatorul.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.
Acest camp este utilizat numai
cand se crediteaza bani
(virtuali) intr-un cont, nu in
cazul premiilor in natura.
Descrierea contului/portofelului
in care se crediteaza
castigurile. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Trebuie furnizata fie
DescriereInNatura, fie
Descriere cont.
Bani sau puncte creditate in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale In cazul unui premiu
in natura, aceasta este
valoarea estimata a premiului.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

2011-1004T19:
45:
32.265Z
-

Castigu
ri

Descriere
In Natura

Sir de
caracte
re

0

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

0

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Bilete si
cazare la
hotel
pentru
un weekend in
Las
Vegas
cont pe
bani reali

25321,02

COP
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Jackpot

0

neaso
ciat

Descriere
jackpot

Sir de
caracte
re

1

1

Descriere
a
contului

Sir de
caracte
re

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Aceasta este o lista a tuturor
jackpoturilor, daca este cazul,
pe care jucatorul le-a declansat
si le-a castigat. Probabil
neutilizat
Aceasta este o descriere a
jackpotului, asa cum este
afisata pentru jucator. Pentru
acest jackpot specific este
utilizat un ID, care este comun
pentru toti jucatorii. Fiecare
jackpot are descrierea sa.
Descrierea contului/portofelului
de jucator implicat in tranzactia
jackpotului. Aceasta este
utilizata drept identificare
pentru acest tip de cont. Toti
jucatorii cu acelasi tip de cont
au in comun aceeasi descriere.
Aceasta nu este o descriere a
contului unde se afla banii
aferenti jackpotului inainte de
declansarea acestuia.
Bani sau puncte creditate in
cont, cu o precizie de cel putin
2 zecimale Suma este pozitiva,
deoarece jucatorul a castigat
jackpotul.
Moneda utilizata pentru cont
sau valoarea estimata. Daca
este o moneda reala, este
utilizat codul ISO 4217 ("EUR",
"GBP" etc.). Daca este virtuala,
este utilizata descrierea (de
exemplu, "bani bonus"). Acest
camp este optional daca contul
utilizeaza moneda locala.

-

Jackpot
de poker
"bad
beat"

bani
bonus

25321,02

COP
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Act:

Ordinul nr. 47/08.03.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Privind:

In vigoare din
GGR

MO nr. 234/30.03.2016
aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului
la informatii transmise de catre organizatorii de
jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul
National pentru Jocuri de Noroc
30 martie 2016

Aproape in
timp real, de
fiecare data
cand este
decis un
pariu, se
termina un
joc sau are
loc o
tranzactie
de pe urma
careia
operatorul
percepe un
comision.
Practic, de
fiecare data
cand este
afectat GGRul
operatorului.
ID
tranzac
tie/ID
sesiune
/ID
pariu

Sir de
caracte
re

GGR

1

1

1

1

Suma

Zecima
l

1

1

Moneda

Moned
a

0

1

Acest camp identifica in mod
unic tranzactia, sesiunea sau
pariul. Doua tranzactii, sesiuni
sau pariuri din seif nu pot avea
in comun niciodata acest camp.
Operatorul va utiliza un UUID
pentru acest camp.
Bani primiti de operator drept
comision pentru tranzactie sau
mizele jucatorilor, in cazul in
care au pierdut.
Suma primita de operator
Suma poate fi negativa in cazul
in care jucatorul a castigat sau
in cazul unei redecideri.
Codul ISO 4217 al monedei
GGR ("EUR", "GBP" etc.) Acest
camp este optional in cazul in
care GGR utilizeaza moneda
locala.

328ad86
1-25cb64379965facbcc23
542
-

25321,02

COP
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