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CAPITOLUL I 
DEFINIŢII 
 
Procentaj teoretic de câştiguri: valoare determinată de către laboratoarele de testare, 
licențiate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, utilizând calcul statistic specific. 
Rezultatul calculului este evidențiat în raportul de test al aprobării de model și al certificatului de 
conformitate. 

Validator de bancnote: subansamblu al terminalului VLT care acceptă bancnote valide şi care 
sunt transformate în credite de către terminal. 

Magazia de bancnote: cutie localizată în interiorul terminalului VLT care stochează bancnotele 
validate. 

Tabela de câştiguri: tabela cu sumele câştigate în funcţie de  combinaţia câştigătoare şi de 
creditele jucate. În funcţie de tipul de terminal, această tabelă este afişată în partea superioară a 
terminalului sau poate fi vizualizată pe ecran prin apăsarea unei taste a terminalului VLT. 

Joc jucat: unitatea de bază a jocurilor de VIDEOLOTERIE şi constă din: alegerea unei sume de 
jucat, o apăsare a butonului de start şi obţinerea de potenţiale câştiguri în conformitate cu tabela 
de câştiguri, inclusiv bonusuri. 

Contor de credite: contor afişat pe ecranul terminalului VLT care indică numărul de credite 
disponibile pentru joc. 

Bilet VLT, denumit şi bilet: un tichet de hârtie eliberat de terminal ce conţine informaţii 
specifice; nu reprezintă bani, este eliberat de către terminalul VLT unui participant şi poate fi 
transformat în bani prin prezentarea sa operatorului gestionar loto/lucrătorului comercial, sub 
condiţia să fi fost validat, conform normelor privind organizarea şi administrarea jocurilor de 
VIDEOLOTERIE. 

Bilet complet: bilet la care toate câmpurile de mai jos sunt imprimate: 

- codul agenţiei sau spaţiului în care funcţionează terminalul şi codul terminalului; 
- numărul terminalului (aparatului) din cadrul agenţiei; 
- data şi ora tipăririi biletului; 
- numărul biletului; 
- câştigul în lei; 
- restul în lei; 
- suma în lei şi în credite pe care participantul poate să o încaseze, după validarea biletului; 
- valoarea unui credit în lei; 
- numărul de validare (cifrele aferente codului de bare); 
- codul de bare; 
- perioada de valabilitate. 

Bilet valid: bilet original, emis de către terminalul VLT, care a fost validat conform procedurilor 
descrise în Normele privind organizarea şi administrarea jocurilor de VIDEOLOTERIE. 

Denominarea unui Credit:  valoarea în lei a unui credit. 

Limita maximă de credite: numărul maxim de credite pe care le poate acumula un terminal; la 
depăşirea acestei limite terminalul VLT eliberează automat un bilet cu câştigul ce a determinat 
această depăşire. 



Câştig: suma de bani care a fost câştigată la un terminal VLT; câştigul va fi tipărit pe un bilet la 
apăsarea butonului COLECTARE sau, în mod automat, la depăşirea limitei maxime de credite şi 
va fi impozitat conform legii. 

Câştig maxim: valoarea maximă a unui câştig. 

Rest: suma de bani corespunzătoare numărului de credite provenite din banii introduşi de 
participant în terminal, care nu au fost consumate în timpul jocului, la momentul la care jocul 
este încheiat şi biletul este tipărit. 

Suma: suma de bani tipărită pe bilet ce rezultă prin adunarea valorii câştigului cu valoarea 
restului. 

Touch-screen: un monitor video care permite preluarea comenzilor şi prin apăsarea diferitelor 
zone de ecran. 

Site Controller: este echipamentul care monitorizează terminalele VLT, situat la distanţă faţă de 
sistemul central şi conectat la acesta, capabil să valideze bilete emise de către terminalul VLT. 

Operator gestionar loto/Lucrător comercial: personalul care lucrează în reţeaua de agenţii 
proprii sau în punctele de vânzare autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. 

Sistemul de Jackpot: de tip MYSTERY, reprezintă un câştig suplimentar care poate avea un 
singur câştigător. 

Sistem electronic de afişaj: monitor instalat în agenţiile proprii sau în punctele de vânzare 
autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. pe care se afişează valoarea în lei a 
câştigului suplimentar.  

CAPITOLUL II 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
ART. 1. Compania Naţională “Loteria Română” S.A. din România organizează, 

administrează şi exploatează pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată prin Legea 
246/2010, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern 111/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor OUG 77/2009 privind 
organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și ale Hotărârii de Guvern 777/2020 pentru 
modificare art. 19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 111/2016., jocul tip loto - VIDEOLOTERIE. 

Scopul acestei activităţi îl constituie realizarea de către Compania Națională ”Loteria 
Română” S.A. a obiectivelor de interes public naţional stabilite prin O.U.G. nr. 159/1999, 
aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv atragerea 
unei părţi din disponibilităţile băneşti ale populaţiei, pe baza liberului consimţământ, în vederea 
creării fondurilor necesare finanţării unor obiective de interes public şi atribuirii de câştiguri în 
numerar participanţilor la jocul de VIDEOLOTERIE. 

ART. 2.  Jocul de VIDEOLOTERIE organizat şi exploatat de Compania Națională ”Loteria 
Română” S.A. împreună cu partenerul asociat reprezintă un ansamblu de echipamente şi 
software care oferă participanţilor o gamă variată de jocuri. 

ART. 3.  Jocurile de VIDEOLOTERIE sunt jocuri de tip loto prin care se obţin aleatoriu 
câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de 
VIDEOLOTERIE, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în 
obţinerea câştigului. Jocurile de VIDEOLOTERIE se realizează printr-o reţea unitară de terminale 
cu circuit închis care funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. 
Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea 
datelor şi validarea automată a câştigurilor acordate jucătorilor. Validarea şi acordarea câştigului 
nu implică terminalul utilizat de jucător. 

ART. 4. Jocurile de VIDEOLOTERIE sunt jocuri individuale în cadrul cărora este implicat un 
singur participant, un singur terminal de joc şi unul sau mai multe jocuri. 

ART. 5. Valoarea fiecărui câştig al jocurilor de VIDEOLOTERIE implementate pe un 
terminal este multiplu de credite, câştigul fiind independent de totalul creditelor acumulate la 
nivelul terminalului. 



ART. 6. Jocurile de VIDEOLOTERIE implementate şi exploatate pe fiecare terminal de joc 
sunt stabilite de către Compania Națională ”Loteria Română” S.A. 

ART. 7. Specificul fiecărui joc de VIDEOLOTERIE şi modalităţile de joc sunt descrise pe 
ecranul secundar al fiecărui terminal de VIDEOLOTERIE, acestea putând fi accesate de către 
participantul la joc prin selectarea jocului dorit și apăsarea butonului INFO. 

ART. 8. Participarea la jocurile de VIDEOLOTERIE presupune cunoaşterea şi acceptarea 
fără rezerve a tuturor prevederilor prezentului Regulament, care stipulează modul de organizare, 
administrare şi exploatare a jocurilor de VIDEOLOTERIE. 

Prezentul Regulament poate fi consultat la sediul Compania Națională ”Loteria Română” 
S.A., la sediile sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene arondate sucursalelor zonale ale 
Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A., precum şi în spaţiile autorizate de Compania 
Națională ”Loteria Română” S.A., în care funcţionează terminale VLT cât și pe site-ul Loteriei 
Române, www.loto.ro. 

CAPITOLUL III 
TERMINALUL DE JOC 
 
ART. 1.  Terminalul de VIDEOLOTERIE, denumit şi terminal VLT, reprezintă mijlocul de joc 

auxiliar cu ajutorul căruia participantul efectuează selectarea, desfăşurarea şi oprirea jocurilor. 
Terminalele VLT  funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. 

ART. 2.  Un terminal VLT are următoarea structură: 

• un validator şi o magazie de bancnote, în care participantul introduce bancnotele; 
• două ecrane color. Unul dintre ecrane este principal, acesta poate fi cu “touch screen” 

(“atingere ecran”), şi este folosit pentru a realiza dialogul dintre participant şi terminal, 
în timpul selectării, desfăşurării şi opririi jocului. Al doilea ecran este cel secundar, 
utilizat pentru afişarea informaţiilor legate de modalitatea de joc şi specificul fiecărui 
joc de VIDEOLOTERIE; 

• un set de taste utilizate de participant pentru selectarea  parametrilor jocului ales, 
precum şi pentru obţinerea de informaţii suplimentare despre joc şi efectuarea unor 
comenzi specifice fiecărui joc; în cazul folosirii unui “touch screen” participantul poate 
selecta, prin intermediul ecranului, o parte din parametrii jocului; 

• miniimprimantă cu ajutorul căreia terminalul tipăreşte bilete; 
• un set de contori mecanici şi electronici utilizaţi pentru înregistrarea unor informaţii, 

cum ar fi: credite intrate, credite jucate, credite câştigate, jocuri efectuate etc. Aceşti 
contori sunt utilizaţi pentru urmărirea evoluţiei jocurilor efectuate pe terminalul de joc. 
Intervenţia personalului Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. sau a personalului 
din punctele de vânzare autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. la 
aceste contoare este interzisă. 

ART. 3. La oprirea jocului prin apăsarea tastei COLECTARE sau când se depăşeşte limita 
maximă de credite, terminalul tipăreşte un document denumit bilet care conţine informaţiile 
precizate în Capitolul I – Bilet complet. 

Biletul trebuie păstrat în condiţii corespunzătoare astfel încât să poată fi ulterior validat. 

CAPITOLUL IV 
PARTICIPAREA LA JOC 

 
ART. 1.  Participarea la jocul de VIDEOLOTERIE se realizează în agenţiile proprii şi în 

spaţiile autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. în care funcţionează terminale 
VLT. Este interzisă participarea la jocul de VIDEOLOTERIE a minorilor, a personalului Companiei 
Naționale ”Loteria Română” S.A. și a personalului din spațiile autorizate de Compania Națională 
”Loteria Română” S.A. 

ART. 2. Jocurile de VIDEOLOTERIE sunt jocuri individuale, la care participarea constă în 
alegerea de către participant a unui terminal de joc, alegerea unui joc de pe ecranul terminalului, 
selectarea parametrilor pentru jocul ales, desfăşurarea şi oprirea jocului. 

ART. 3. Pentru participarea la jocurile de VIDEOLOTERIE, participantul trebuie să accepte 
“Termenii şi condiţiile generale de joc” (afişate pe ecranul terminalului VLT). 

http://www.loto.ro/


ART. 4. Pentru participarea la jocurile de VIDEOLOTERIE participantul trebuie să achite 
valoarea numărului de credite pe care doreşte să le joace. 

ART. 5.  Valoarea unui credit şi numărul maxim de credite ce pot fi plătite pentru un joc 
sunt stabilite de către organizator. Aceste valori sunt afişate pe terminal sau în spaţiul în care 
funcţionează terminalele de joc. 

ART. 6. După alegerea terminalului şi a jocului, participantul introduce în validatorul de 
bancnote al terminalului de joc bancnotele care compun suma de bani pe care doreşte să o joace. 
Tipurile de bancnote acceptate de terminal sunt afişate pe terminal sau în spaţiul în care 
funcţionează terminalele de joc. 

În agenţiile în care Compania Națională ”Loteria Română” S.A. a hotărât să utilizeze ca 
metoda de deschidere a creditelor pe terminalele de joc, biletele cu coduri de bare, emise doar 
de terminalele VLT din locaţie, participantul la joc poate introduce în terminal şi astfel de tichete, 
dacă acestea sunt valabile şi nu au fost emise de terminale din alte agenţii. 

ART. 7. Suma introdusă este transformată în numărul corespunzător de credite şi se 
actualizează contorul de credite al terminalului de joc. 

În cazul în care participantul la joc are disponibilă opţiunea de a introduce în VLT bilete cu 
coduri de bare valabile, emise de orice VLT din locaţia în care se află, atunci VLT-ul verifică 
numărul biletului şi cere Sistemului Central suma de bani pe care trebuie să o transfere în credit, 
suma fiind aferentă biletului introdus în acceptorul de bancnote de către participantul la joc. După 
ce contravaloarea biletului a fost transferată în credit şi înregistrată de contorul mecanic de 
intrări, biletul respectiv este marcat ca fiind plătit, acesta nemaiputând fi utilizat la nicio 
operaţiune de plată sau la niciun alt VLT. 

ART. 8. După efectuarea operaţiilor pregătitoare specificate anterior participantul poate să 
înceapă jocul selectat. 

ART. 9. Participanţii au obligaţia să respecte instrucţiunile de joc puse la dispoziţie de 
organizator. 

ART. 10. Participanţii au obligaţia să respecte întocmai regulile de comportament 
elaborate de organizator pentru spaţiile în care funcţionează terminale VLT. 

ART. 11. Organizatorul are obligaţia să afişeze în spaţiile în care funcţionează terminale 
VLT, în locuri vizibile, informaţii de interes extrase din regulament,  pentru a putea fi consultate 
de participanţi. 

ART. 12. Sunt interzise accesul minorilor în locațiile specializate – agenții loto și 
participarea minorilor la jocurile de VIDEOLOTERIE. 

ART. 13. Este interzisă participarea la jocurile de VIDEOLOTERIE a persoanelor aflate în 
stare de ebrietate, a celor aflate sub influenţa substanţelor halucinogene, a celor care nu au o 
ţinută decentă sau a celor care prin comportament aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii în 
incinta în care sunt exploatate jocurile de VIDEOLOTERIE. 

ART. 14. Participanţii recalcitranţi vor fi invitaţi, de către personalul organizatorului, să 
părăsească spaţiul în care funcţionează terminalele VLT. Înaintea părăsirii spaţiului organizatorul 
va achita, dacă este cazul, biletul eliberat de terminal la oprirea jocului. 

ART. 15. Abaterile săvârşite de participanţi în spaţiile în care funcţionează terminalele VLT 
vor fi tratate conform legii. 

CAPITOLUL V 
MODALITĂŢI DE JOC 
 

ART. 1. Un joc de VIDEOLOTERIE durează până când participantul doreşte să încheie jocul 
sau până la terminarea creditelor disponibile cu respectarea programului de lucru al agenţiei. 

ART. 2. Jocul se desfăşoară conform regulamentului de joc, pus la dispoziţie de către 
organizator, şi conform ghidului de joc corespunzător jocului selectat, disponibil pe monitorul 
secundar al fiecărui terminal. 

ART. 3. La terminarea creditelor disponibile, jocul se opreşte automat şi terminalul nu 
tipăreşte niciun bilet. 



ART. 4.  În timpul desfăşurării jocului, participantul poate solicita oprirea acestuia. În 
această situaţie terminalul tipăreşte un bilet care conţine, printre altele, suma ce poate fi 
încasată de participant, numai în cazul în care biletul este valid. 

ART. 5. Dacă în timpul desfăşurării jocului se înregistrează un câştig a cărui valoare nu 
determină depăşirea numărului maxim de credite stabilit de organizator, participantul poate opta 
pentru continuarea jocului sau pentru oprirea acestuia. 

În situaţia în care participantul optează pentru oprirea jocului, acesta va apăsa tasta 
PLATA şi terminalul tipăreşte un bilet care conţine suma ce poate fi încasată de participant numai 
în cazul în care biletul este valid. 

Dacă participantul optează pentru continuarea jocului, acesta nu va efectua decât 
comenzile specifice desfăşurării normale a jocului. 

ART. 6.  Dacă în timpul desfăşurării jocului se înregistrează un câştig care, prin însumarea 
lui cu creditele deja existente, determină depăşirea valorii limitei maxime de credite, atunci 
terminalul tipăreşte automat un bilet care conţine valoarea echivalentă a ultimului câştig care a 
cauzat depăşirea limitei maxime de credite, câştigul putând fi încasat de participant, numai în 
cazul în care biletul este valid. 

După această operaţie participantul poate opta pentru oprirea jocului sau continuarea lui, 
beneficiind de creditele rămase, conform celor prezentate în articolul anterior. 

CAPITOLUL VI 
CÂŞTIGURI 
 

ART. 1. În cazul în care în timpul desfăşurării unui joc se înregistrează un câştig, 
participantul procedează conform prevederilor prezentate în capitolul V. 

ART. 2. Procentajul teoretic de câştig pentru totalul jocurilor cuprinse în sistemul de 
VIDEOLOTERIE este de minimum 60%. 

ART. 3.  Valoarea în lei a unui câştig se obţine prin înmulţirea numărului de credite 
corespunzător câştigului (care este multiplu de credite) cu valoarea unui credit. 

ART. 4. Valoarea unitară a câştigului maxim pentru un joc este evidențiată pentru fiecare 
joc (subprogram) ales de către participantul la joc, pe monitorul secundar al terminalului de 
VIDEOLOTERIE. Valoarea este afișată în credite, pentru miza de joc selectată.  

CAPITOLUL VII 
PLĂŢI 
 

ART. 1. Plăţile în cadrul unui joc de VIDEOLOTERIE pot fi efectuate numai în baza unui 
bilet valid. 

ART. 2. Sumele ce pot fi plătite participantului sunt cele înscrise pe biletul valid, acestea 
reprezentând valoarea creditelor neconsumate (REST) sau valoarea sumei rezultată prin 
adunarea  valorii creditelor neconsumate (REST) cu valoarea creditelor ce reprezintă câştigul 
(CÂŞTIG); valoarea câştigului se impozitează conform legii. 

ART. 3. Sumele ce pot fi plătite participanţilor se achită în funcţie de valoarea lor şi de 
limitele stabilite de organizator, astfel: 

a)  în spaţiile autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A., în care 
funcţionează terminale VLT; 

b)  la casieriile sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene arondate sucursalelor 
zonale ; 

c)  la sediul central al Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. 

În plus faţă de cele de mai sus, Compania Națională ”Loteria Română” S.A. poate stabili şi 
alte modalităţi şi/sau locuri de plată a sumelor ce pot fi plătite participanţilor. 

ART. 4. Valorile maxime ale sumelor ce pot fi plătite participanţilor în spaţiile autorizate 
de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. în care funcţionează terminale VLT, precum şi a 
sumelor ce pot fi plătite la casieriile sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene arondate 



sucursalelor zonale sau la sediul central al Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A., sunt 
stabilite de organizator şi aduse la cunoştinţa participanţilor prin afişare în spaţiile de joc. 

Prin excepţie, în situaţiile în care în spaţiile autorizate de Compania Națională ”Loteria 
Română” S.A. în care funcţionează terminalele VLT, nu se dispune de sumele necesare achitării 
câştigurilor, chiar dacă acestea sunt stabilite a fi plătite în spaţiile de joc, plata câştigurilor se 
efectuează la casieriile sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene arondate sucursalelor 
zonale pe baza documentului de identificare bilet, care nu conţine suma de plată. 

ART. 5. Participanţii au obligaţia să solicite validarea biletului eliberat de terminal numai 
într-un anumit interval de timp scurs de la tipărirea acestuia (momentul tipăririi este înregistrat 
pe bilet) şi numai în locaţia unde se află terminalul care a eliberat biletul. 

De asemenea, în acelaşi interval de timp, participantul are obligaţia să solicite efectuarea 
plăţii sau eliberarea unui document de identificare a biletului, care nu conţine suma de plată. 

După expirarea intervalului de timp în care se poate solicita validarea biletului, plata sau 
eliberarea documentului de identificare a biletului, participantul poate pierde dreptul de a mai 
încasa suma specificată pe bilet, impozitată conform legii. Dacă participantul nu prezintă biletul în 
intervalul de timp stabilit, din cauze imputabile lui, atunci el pierde dreptul de a mai încasa suma 
cuvenită. 

ART. 6. Pentru sumele ce se plătesc la sediul central al Companiei Naționale ”Loteria 
Română” S.A. sau la casieriile sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene arondate 
sucursalelor zonale participanţii trebuie să prezinte documentul de identificare a biletului eliberat 
de operatorul gestionar loto/lucrătorul comercial care coordonează spaţiul unde au jucat. Acest 
document este eliberat participantului pe baza prezentării biletului valid şi conţine datele de 
identificare ale participantului, datele de identificare a biletului valid, semnătura operatorului 
gestionar loto/lucrătorului comercial care a completat documentul şi ştampila spaţiului de joc. 

Prin excepție, în situația în care participantul nu mai deține documentul de identificare a 
biletului în original din motive precum pierdere/deteriorare, acesta va da o declarație pe proprie 
răspundere în care va preciza motivul pentru care nu poate prezenta documentul de identificare a 
biletului în original. În această situație plata se va face în baza exemplarului 2 al documentului de 
identificare a biletului, ramas în agentie și transmis ulterior la sediul central al Companiei 
Naționale ”Loteria Română” S.A. sau la casieriile sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene 
arondate sucursalelor zonale. 

După expirarea intervalului de timp stabilit în care participantul poate prezenta 
operatorului gestionar loto/lucrătorului comercial biletul pentru a fi validat şi a obţine documentul 
de identificare a biletului, participantul poate pierde dreptul de a mai încasa suma specificată pe 
bilet, impozitată conform legii. Dacă participantul nu prezintă biletul în intervalul de timp stabilit, 
din cauze imputabile lui, atunci el pierde dreptul de a mai încasa suma cuvenită. 

Participantul trebuie să verifice imediat după primirea documentului de identificare a 
biletului corectitudinea informaţiilor consemnate în acesta şi să semnaleze operatorului gestionar 
loto/lucrătorului comercial eventualele neconcordanţe. 

Reclamaţiile ulterioare asupra acestor aspecte nu vor fi luate în consideraţie. 

Plăţile la sediul central al Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. sau la casieriile 
sucursalelor zonale/punctelor de lucru județene arondate sucursalelor zonale se vor efectua 
conform normelor privind  organizarea şi administrarea jocurilor de VIDEOLOTERIE. 

ART. 7. Intervalul de timp în care se pot efectua plăţi sau elibera documente de 
identificare a biletului sunt stabilite de organizator şi aduse la cunoştinţa participanţilor prin 
afişare în spaţiul de joc. 

ART. 8. Solicitarea de către participanții la joc a plății câştigurilor se va face în termen de 
90 de zile de la data eliberării documentului de identificare a biletului. După expirarea termenului 
de 90 de zile, participantul câştigător pierde dreptul de a mai obţine câştigul.  

Compania Națională ”Loteria Română” S.A. are obligația în termen de maximum 3 zile 
lucrătoare, în conformitate cu procedura stabilită, în condiţiile şi regulile aprobate pentru 
desfăşurarea jocurilor de noroc să achite câştigurile şi/sau să ofere premiile.  

Câștigurile neridicate în termen se constituie în venituri ale Companiei Naționale ”Loteria 
Română” S.A. 

ART. 9. Plata sumelor poate fi suspendată de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. 
numai în baza unei ordonanţe, rezoluţii ori alt act emis de organele de cercetare penală sau în 



baza unei încheieri pronunţată de instanţa de judecată, înregistrată la sediul central al Companiei 
Naționale ”Loteria Română” S.A. 

Încetarea suspendării plăţii şi achitarea sumelor se face numai către persoana îndreptăţită 
să ceară plata în baza unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau a unei 
rezoluţii ori alt act emis de organele de cercetare penală. 

ART. 10. Participanţii care consideră că nu au primit sumele cuvenite sau au primit alte 
sume decât cele la care le dădeau dreptul biletele validate, pot face contestaţii, în scris, la 
sucursalele zonale/punctele de lucru județene arondate sucursalelor zonale sau sediul central al 
Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A., după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de 
la data eliberării biletului valid sau documentului de identificare a biletului. Contestaţiile vor fi 
însoţite de documentele în cauză. 

ART. 11. În situaţia în care terminalul nu eliberează biletul la oprirea jocului, participantul 
va semnala incidentul operatorului gestionar loto/lucrătorului comercial al Companiei Naționale 
”Loteria Română” S.A. ce coordonează spaţiul de joc. În acest caz operatorul gestionar loto 
/lucrătorul comercial va aplica cu stricteţe normele privind  organizarea şi administrarea jocurilor 
de VIDEOLOTERIE. 

ART. 12. Funcţionarea defectuoasă a aparatului (erori apărute pe ecran, blocarea 
terminalului, erori datorate unor factori externi aparatului, vandalism etc.) anulează toate jocurile 
şi plăţile pretinse. 

ART. 13. În cazul unei căderi de tensiune şi/sau întreruperi care afectează modul normal 
de lucru al terminalului, operatorul gestionar loto/lucrătorul comercial trebuie să respecte 
întocmai normele privind organizarea şi administrarea jocurilor de VIDEOLOTERIE. 

CAPITOLUL VIII  
CÂŞTIG SUPLIMENTAR/JACKPOT 

 

ART. 1. Jocul tip Loto – VIDEOLOTERIE este prevăzut cu un Sistem de Jackpot, de tip 
MYSTERY ce reprezintă un câştig suplimentar care poate avea un singur câştigător. 

Toate terminalele de VIDEOLOTERIE conectate on-line la Sistemul Central pot participa la 
acest sistem de premiere suplimentară dacă miza utilizată este superioară plafonului minim 
stabilit de organizator şi indicat pe sistemul electronic de afişaj. 

Valoarea câştigului suplimentar/jackpot creşte proporțional cu impulsurile pariate de către 
participanții la joc dacă miza utilizată este cel puțin egală sau superioară plafonului minim stabilit 
de organizator şi nu influențează câștigul jocului de VIDEOLOTERIE.  

Când valoarea câştigului suplimentar/jackpot ajunge la limita de acordare, stabilită 
aleatoriu de către sistemul centralizat, câştigul este acordat unui singur jucător, prin intermediul 
terminalului de VIDEOLOTERIE. 

Terminalul de VIDEOLOTERIE la care se acordă câştigul suplimentar/jackpot este ales în 
mod aleator de către Sistemul Central. 

ART. 2. Câştigurile suplimentare/jackpot-urile sunt specificate într-un sistem național și 
sunt menținute centralizat.  

Pot exista unul sau mai multe câştiguri suplimentare/jackpot-uri cu valori de câștig și 
declanșare diferite în funcţie de parametrii stabiliţi de organizator. 

Câştigurile suplimentare/jackpot-urile sunt active pentru toate aparatele de 
VIDEOLOTERIE dacă miza utilizată este cel puțin egală sau superioară plafonului minim stabilit de 
organizator şi indicat pe sistemul electronic de afişaj. Fiecare joc care este jucat pe un terminal 
VLT, dacă miza utilizată este cel puțin egală sau superioară plafonului minim stabilit de 
organizator şi indicat pe sistemul electronic de afişaj, va crește valoarea câştigului 
suplimentar/jackpot-ului până la o anumită sumă până când va fi acordat. 

ART. 3. În momentul acordării câştigului suplimentar, un semnal acustic emis de către 
sistemul de afișaj, va informa jucătorii de faptul că există un câștigător. Pe ecranul terminalului 
de VIDEOLOTERIE apare o notificare vizuală, prin care jucătorul este anunțat de acordarea 
câştigului suplimentar/jackpot-ului. În această notificare este menționată valoarea în credite a 
câștigului. 



Sistemele electronice de afișaj indică valoarea în lei a câştigului suplimentar/jackpot-ului. 
Aceste valori reprezintă un procent, stabilit de către organizator, din valoarea tuturor impulsurilor 
jucate de către participanții la jocul de VIDEOLOTERIE, dacă miza utilizată este cel puțin egală 
sau superioară plafonului minim stabilit de organizator. 

ART. 4. Plata câştigului suplimentar/jackpot-ului se efectuează doar dacă sunt îndeplinite 
simultan condițiile: 

a) câştigul suplimentar/jackpot-ul a fost acordat de către sistem unui singur terminal de 
VIDEOLOTERIE; 

b) miza de joc pe care s-a câştigat câştigul suplimentar/jackpot-ul  respectă limitele 
minime stabilite de organizator care vor fi afişate în agenţiile proprii sau în punctele 
de vânzare autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. 

c) jucătorul trebuie să prezinte un document de identitate, în vederea întocmirii 
documentelor pentru efectuarea plătii. 

În cazul în care câștigătorul refuză câştigul suplimentar/jackpot-ul sau una din condițiile 
de mai sus nu este îndeplinită, jackpot-ul nu se acordă. 

ART. 5. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
situaţii de forţă majoră cum ar fi: întreruperea alimentării cu energie electrică, întreruperea 
conexiunii de date, cutremure, incendii şi alte situaţii de acest gen, care pot afecta funcţionarea 
normală a sistemului de Jackpot. 

CAPITOLUL IX 
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 

ART. 1. Compania Națională “Loteria Română” S.A., CUI 12397185, înregistrată la 
registrul comerțului sub nr. J40/9689/1999, societate comercială cu capital integral de stat, 
înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu sediul în str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, București, 
web: www.loto.ro, e-mail: mail@loto.ro și partenerul asociat, în calitate de operatori de date cu 
caracter personal asociați, vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de 
către Compania Națională ”Loteria Română” S.A. prin structurile sale funcționale și de partenerul 
asociat și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția 
și securitatea datelor personale, în vigoare. Scopul nostru este să protejăm datele personale ale 
jucătorilor/câștigătorilor, iar Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat 
înțeleg obligațiile care le revin față de dumneavoastră ca și jucător câștigător la jocul de noroc și 
dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră. Această 
informare are menirea de a clarifica modalitățile în care Compania Națională ”Loteria Română” 
S.A. și partenerul asociat folosesc datele cu caracter personal. 

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, 
participanții la jocurile loteristice organizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și 
partenerul asociat sunt informați că atât Compania Națională ”Loteria Română” S.A. cât și 
partenerul asociat prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri 
determinate, explicite și legitime. 

Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la 
transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei 
vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra 
datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea 
datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații 
legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a 
se adresa autorității, drepturi care pot fi exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului 
General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. 

Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail: gdpr@loto.ro sau la 
sediul Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, 
București. 

Informații suplimentare privind Politica de Confidențialitate sunt disponibile pe site-ul 
Loteriei Române, la adresa www.loto.ro/gdpr. 

ART. 2. Categorii de date cu caracter personal procesate: 

- Nume și prenume; 
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- Adresa de domiciliu; 
- Număr și serie act de identitate; 
- Cod numeric personal; 
- Valoare câștig, valoare impozit reținut la sursa; 
- Semnătură; 
- Date ale persoanei împuternicite prin procură notarială pentru ridicarea câștigului, 

după caz; 
- Alte date cu caracter personal pentru îndeplinirea unor obligații legale privind 

prevenirea și combaterea spălării banilor (ocupație, venituri jucate, etc.). 

Datele personale furnizate de dvs. în calitate de jucător/câștigător sunt necesare pentru a 
face posibilă participarea dvs. la jocurile de noroc pe care Compania Națională ”Loteria Română” 
S.A. și partenerul asociat le organizează, pentru revendicarea câștigurilor, pentru îndeplinirea 
unor obligații fiscale, pentru îndeplinirea unor obligații legale stabilite în sarcina organizatorilor de 
jocuri de noroc, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

 
ART. 3. Scopul procesării datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale clienților vor fi prelucrate de către Compania Națională 
”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat în vederea: 

- participării la jocul de VIDEOLOTERIE;  
- desemnării și validării câștigătorilor; 
- atribuirii câștigurilor/premiilor, îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile; 
- îndeplinirii unor obligații legale în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc; 
- întocmirii de statistici cu privire la utilizarea de către clienți a serviciilor furnizate și 

realizării unor studii și cercetări de piață; 
- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Compania Națională 

”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat. 

ART. 4. Transferul datelor cu caracter personal 

În anumite situații, Compania Națională ”Loteria Română” S.A. poate transfera anumite 
categorii de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin, către 
următorii utilizatori externi: 

• Ministerul Economiei sub autoritatea căruia se află Compania Națională ”Loteria Română” S.A.; 
• Ministerul Finanțelor;  
• Ministerul Afacerilor Interne; 
• Organele de control abilitate: Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

(ANAF), Corpul de Control al Primului-Ministru, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor; 

• Organele de cercetare; 
• Instanțele de judecată; 
• Instituții bancare și financiar de procesare plăți; 
• Alte autorități ale administrației centrale și locale, conform prevederilor legale. 

ART. 5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Compania Națională 
”Loteria Română” S.A. și de partenerul asociat atât timp cât este necesar scopului pentru care au 
fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale, a prevederilor 
legale aplicabile în materie financiar-contabilă, fiscală, alte prevederi legale privind perioada de 
stocare/arhivare respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Compania Națională 
”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat, vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de 
prelucrare și stocare, indiferent de mediul de stocare. 

Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat vor prelucra datele cu 
caracter personal în vederea realizării scopurilor de prelucrare, precum și ulterior în vederea 
conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile referitoare la 
obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Compania 
Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-
le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri 
statistice. 

ART. 6. Securitatea datelor cu caracter personal 



Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat se obligă să 
implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de 
securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților.  

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile 
prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau 
ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la 
datele cu caracter personal colectate, transmise, stocate, prelucrate, înregistrate, utilizate, 
structurate, șterse, distruse, etc. 

ART. 7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor sale cu 
caracter personal de către Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul 
asociat 

Persoanele vizate, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Compania 
Națională ”Loteria Română” S.A., au următoarele drepturi: 

- dreptul la informare; 
- dreptul de acces la date; 
- dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul de rectificare; 
- dreptul la opoziție; 
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări 

automate; 
- dreptul de a se adresa justiției; 
- dreptul la ștergerea datelor; 
- dreptul la restricționarea prelucrării datelor; 
- dreptul la portabilitatea datelor; 
- dreptul de a vă adresa autorității. 

ART. 8. Exercitarea dreptului de ștergere a datelor personale 

Dreptul de ștergere a datelor personale poate fi exercitat în următoarele situații: 

- când datele au fost prelucrate ilegal (adică în alt scop decât în cel pentru care au 
fost colectate inițial); 

- când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate inițial; 
- când datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale a solicitantului 

(cum ar fi, de exemplu, un act normativ); 
- când persoana vizată se opune prelucrării, fără să existe motive legitime din partea 

Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. și partenerului asociat care să impună 
totuși acest lucru. 

ART. 9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat au dreptul de a modifica 
prezentul Regulament oricând, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru 
protejarea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate 
(participanți/câștigători la jocul de VIDEOLOTERIE) și fără a afecta drepturile și libertățile 
acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro, 
respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost informați 
cu privire la Regulament. 

ART. 10. Alte prevederi 

Datele personale ale participanților la jocurile de tip VIDEOLOTERIE vor fi procesate în 
conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date. 

CAPITOLUL X 
PREVENIRE SPĂLARE BANI ȘI COMBATERE FINANȚARE ACTE DE 
TERORISM 
 
ART. 1. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat se conformează 

prevederilor legislației europene, naționale și sectoriale privind prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului în domeniul jocului de VIDEOLOTERIE. 

ART. 2. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat se conformează 
prevederilor legale specifice prevenirii spălării banilor și aplică practici prudente, sănătoase și în 
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scopul de a promova standarde înalte de etică și profesionalism și de a preveni utilizarea 
activității de joc de noroc de VIDEOLOTERIE, intenționat sau fără intenție, în desfășurarea unor 
activități de spălare a banilor de către clienți. 

 
ART. 3. În calitatea de organizatori ai jocului de VIDEOLOTERIE, Compania Națională 

”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat aplică măsuri de cunoaștere a clientelei la jocul de 
VIDEOLOTERIE, monitorizează continuu tranzacțiile și raportează tranzacțiile 
neobișnuite/suspecte către autoritățile competente.  

 
ART. 4. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. și partenerul asociat adoptă politici și 

proceduri, stabilesc direcții și măsuri generale, utilizează un sistem informatic adecvat pentru a 
evalua și gestiona eficient riscul jocului/clientului la jocul de VIDEOLOTERIE în scopul prevenirii 
spălării banilor și finanțării terorismului. 

CAPITOLUL XI 
DISPOZIŢII DIVERSE 

 

ART. 1. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. poate, oricând va considera necesar, 
să introducă în exploatare jocuri noi sau să retragă oricare joc aflat în exploatare. 

ART. 2. Personalul Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. şi din punctele de vânzare 
autorizate este obligat să cunoască şi să aplice integral şi întocmai Regulamentul, normele 
privind organizarea şi administrarea jocurilor de VIDEOLOTERIE, instrucţiunile de joc şi regulile 
de comportament al participanţilor în spaţiul de joc. 

ART. 3. Vor răspunde, conform legii: 

a)  persoanele care vor falsifica informaţiile tipărite pe biletele eliberate de terminal sau 
informaţiile trecute pe documentele eliberate în spaţiile de joc; 

b)  persoanele care vor săvârşi orice alte fapte ilicite în legătură cu desfăşurarea jocurilor 
de VIDEOLOTERIE; 

c)  persoanele care vor obţine sau vor încerca să obţină, prin orice fel de metode, plata 
unor câştiguri la care nu au dreptul, sau cei care vor înlesni asemenea fapte. 

ART. 4. Când se constată cu probe concrete o tentativă de fraudă (pe circuitul operaţional 
de la participare până la plata sumelor) sau orice altă neregulă, documentul de plată în cauză 
este declarat nul, vor fi sesizate organele competente, iar vinovaţii de săvârşirea acestor fapte 
vor răspunde conform legii şi vor suporta eventualele prejudicii materiale. 

ART. 5. Personalul Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. şi din punctele de vânzare 
autorizate nu are dreptul de a face nicio derogare de la prezentul Regulament, normele privind 
organizarea şi administrarea jocurilor de VIDEOLOTERIE, instrucţiunile de joc sau de la regulile 
de comportament al participanţilor în spaţiul de joc. Orice derogări sau orice înţelegeri contrare 
prevederilor documentelor specificate anterior, intervenite între participanţi şi persoanele de mai 
sus, nu angajează Compania Națională ”Loteria Română” S.A., ele privind direct şi exclusiv 
persoanele fizice în cauză, fără niciun fel de responsabilitate din partea Companiei Naționale 
”Loteria Română” S.A. 

ART. 6. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. poate face publicitate câştigurilor 
acordate şi câştigătorilor acestora, făcând uz de toate mijloacele şi metodele de realizare a 
acestui scop (televiziune, radio, presă scrisă, fotografii, revista “Loto-Prono” etc.) cu 
acordul/consimțământul participantului şi cu respectarea Regulamentului Uniunii Europene 
679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date. Perioada de prelucrare stocare a datelor cu 
caracter personal în acest caz este de 30 de zile. 

Art. 7. Sunt interzise, conform legii, participarea salariaților Companiei Naționale ”Loteria 
Română” S.A. direct sau prin interpuși la jocurile de noroc organizate de Compania Națională 
”Loteria Română” S.A. precum și creditarea participanților la jocurile de noroc. 

 
 
CAPITOLUL  XII 
DISPOZIŢII FINALE 
 



ART. 1. Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament se vor soluţiona în 
condiţiile dreptului comun. 

ART. 2. Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament vor fi utilizate şi normele 
privind  organizarea şi administrarea jocurilor de VIDEOLOTERIE. 

ART. 3. Participarea la jocurile de VIDEOLOTERIE implică luarea la cunoştinţă şi 
acceptarea fără rezerve de către participant a tuturor dispoziţiilor şi prevederilor cuprinse în acest 
Regulament. 

ART. 4. Compania Națională ”Loteria Română” S.A. îşi rezervă dreptul să aducă orice 
modificări sau completări prezentului Regulament, cu avizul Comitetului de Supraveghere din 
cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, care intră în vigoare şi devin opozabile prin 
publicarea lor pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro şi afişare în sediile Companiei Naționale 
”Loteria Română” S.A. şi în spaţiile autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A., în 
care funcţionează terminale VLT sau prin reeditare. 

ART. 5. Prezentul Regulament a fost întocmit în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001 cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată prin Legea 246/2010 
cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern 111/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor OUG 77/2009 privind organizarea și 
exploatarea jocurilor de noroc, ale Hotărârii de Guvern 777/2020 pentru modificare art. 19 din 
Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
111/2016 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Companiei Naționale ”Loteria 
Română” S.A. 

ART. 6. Prezentul Regulament este difuzat şi pus la dispoziţia participanţilor la sediul 
Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A., la sediile sucursalelor zonale/punctelor de lucru 
județene arondate sucursalelor zonale ale Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A., precum şi 
în spaţiile autorizate de Compania Națională ”Loteria Română” S.A. unde se exploatează jocurile 
de VIDEOLOTERIE, cât și pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro. 

ART. 7. Dispoziţiile prezentului Regulament sunt aplicabile ca urmare a avizului /aprobării 
de către Directorul General al Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. şi a avizului/aprobării 
Comitetului de Supraveghere din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. 

Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 

De la această dată orice alte dispoziții contrare prezentului Regulament se abrogă. 

Prezentul Regulament abrogă “Regulamentul privind organizarea și exploatarea jocului tip 
loto – VIDEOLOTERIE”, Cod: 01/MK, editia II, revizia 0. 

 

http://www.loto.ro/
http://www.loto.ro/

