INTERVIU

DORU GHEORGHIU
“Din păcate, imaginea industriei
de gambling nu a evoluat odată
cu industria”
Romanian Bookmakers mizează de la 1 iulie pe
Doru Gheorghiu ca director executiv al asociaţiei
patronale a pariurilor sportive din România.
Obiectivele acestuia sunt îndrăzneţe şi se leagă în
primul rând de schimbarea percepţiei în rândul societăţii asupra jocurilor de noroc. Doru Gheorghiu
consideră că, înţelegerea jocurilor de noroc ca mijloc de divertisment reprezintă un element obligatoriu de îndeplinit în parcursul spre armonizarea
relaţiei dintre societate şi industria de gambling.

Care ar fi cea mai mare provocare pentru directorul
executiv al lui Romanian Bookmakers?
Misiunea în sine este o mare provocare, în contextul în care industria traversează o perioadă
caracterizată de importantele schimbări la nivel
legislativ. O organizaţie patronală devine cu atât
mai importantă în asemenea perioade, în care
mediul de afaceri se reaşează.

Care credeţi că este cea mai mare problemă cu care
se confruntă industria de gambling din România în
prezent?
Cred că, la originea multora din schismele sau
ameninţările cu care se confruntă industria stă o
singură şi nefericită concluzie: imaginea industriei jocurilor de noroc în societate nu a evoluat
odată cu industria.

Mai concret?
Organizarea de jocuri de noroc în România reprezintă în acest moment unul dintre cele mai riguros reglementate domenii economice. Apoi, ONJN
exercită foarte eficient funcţia de arbitru al pieţei din perspectiva autorităţii de stat şi asigură
un grad de transparenţă pe care puţine alte domenii economice îl pot invoca.
În ciuda acestei realităţi, în România, criminalitatea asociată domeniului sau de generarea de
adicţie, de pildă sunt adesea duse la paroxism ca
argumente în pledoariile antigambling vehiculate în mediul public. Astfel, s-a creat un mit negativ în legătură cu industria.

rând prin reglementarea corespunzătoare a jocurilor de noroc online. Ne manifestăm în acest
context încrederea că ONJN va reuşi să impună
noile reglementări în această zonă, respectiv să
elimine în scurt timp operatorii fără licenţă şi să
asigure cadrul concurenţial corect, similar modului în care s-a aşezat piaţa de jocuri land based.

Cum se poate schimba această percepţie?
Ca orice mit, va avea parte de un final în care
omul vede totuşi realitatea... Se va întâmpla la un
moment dat pentru că avem modelele unor societăţi care au parcurs deja acest drum. Vezi Marea
Britanie sau Italia, unde astfel de îngrijorări demagogice nu mai există şi unde gamblingul nu a
aruncat, iată, în aer societatea!
Noi, Romanian Bookmakers, ne propunem să
contribuim la a determina această schimbare.
Societatea trebuie să înţeleagă jocurile de noroc
drept un mijloc de divertisment, după cum jocurile de noroc trebuie să-şi propună să fie doar divertisment. Evident, unul destinat exclusiv adulţilor. Este rolul social pe care această activitate îl
deţine în societăţile dezvoltate din vest şi sunt
convins că, inevitabil, se va produce această maturizare şi în România. În definitiv, este vorba de
maturizare. O maturizare pe care trebuie ca noi,
reprezentanţii industriei, să o revendicăm.

Un divertisment care are totuşi şi consecinţe
nefaste...
Sigur că există, dacă te referi la jocul compulsiv,
la acei jucători care depăşesc linia divertismentului. Sunt însă două aspecte de relevat aici. Primul e reprezentat de faptul că jocul cu manifestare compulsivă nu este decât un efect al altor
probleme pe care persoana în cauză le are de
fapt. În aceste cazuri, a merge în sala de joc reprezintă o defulare. Nu este concluzia mea, ci a psihologilor din programul Joc Responsabil. Cel de-al
doilea aspect este, de fapt, o evidenţă: industria,
sau cel puţin o parte a ei, a reacţionat în mod real,
faptic. Joc Responsabil, ca program derulat de Romanian Bookmakers şi Romslot, se adresează
problemelor de joc cu rezultate concrete şi cu o
eficienţă care poate fi uşor probată. Ce trebuie
reţinut este că Joc Responsabil a fost şi este implementat fără vreo constrângere legislativă! Este foarte important acest aspect. A fost o iniţiativă liber consimţită de membrii celor două
organizaţii patronale.

Cum percepeţi dispunerea în noua legislaţie a
înfiinţării unei fundaţii care să se adreseze
problemelor generate de jocurile de noroc?
Salutăm iniţiativa. Orice demers de acest gen este binevenit. Mai mult, ne manifestăm, alături de
Romslot, disponibilitatea de a pune la dispoziţia
noii fundaţii experienţa acumulată în programul
Joc Responsabil. Cum acest program este singurul funcţional în România în acest moment, se
poate constitui într-un real suport pentru viitoarele acţiuni ale fundaţiei.

Cum caracterizaţi relaţia cu ONJN?
Apreciem deschiderea spre dialog a reprezentanţilor ONJN. Există o consultare permanentă între
autoritatea de stat asupra jocurilor de noroc şi reprezentanţii industriei. Vom oferi şi pe viitor aceeaşi atitudine cordială şi cooperantă, în contrapartidă.

Vă ajută în activitatea actuală faptul că aţi fost
jurnalist?
Nu ştiu. Dacă te gândeşti la relaţia cu mass media, noi avem o relaţie bună, cred. Nu-i aşa?
(Zâmbeşte). Neîncrederea şi uneori chiar teama
de interacţiune cu mass media are la bază falsa
idee că jurnalistul operează cu logici diferite şi
neînţelese faţă de cele ale intervievatului. Din
perspectiva asta, probabil că mă va ajuta în activitatea mea, în sensul că îmi propun ca Romanian Bookmakers şi sectorul pariurilor sportive să
aibă mereu pe viitor o atitudine deschisă faţă de
mass media.

Observ că vorbiţi adesea în numele întregului sector
de industrie al pariurilor...
Membrii Romanian Bookmakers reprezintă 70%
din piaţa de pariuri tradiţionale, precum şi o consistentă parte din piaţa de slot-machine. Prin urmare, organizaţia patronală Romanian Bookmakers este cea reprezentativă pentru sectorul
pariurilor. Trebuie deci să ne percepem misiunea
ca fiind cea de reprezentare a întregului domeniu. După cum sună şi sloganul Romanian Bookmakers, noi ne propunem să dăm linie pasiunii
de a paria.

Noul director executiv al
lui Romanian Bookmakers
abordează un subiect
delicat: perspectivele cu
care se operează adesea
în spaţiul public în legătură
cu jocurile de noroc

Care este percepţia Romanian Bookmakers asupra
actualei legislaţii a jocurilor de noroc?
Reprezintă un important pas înainte. În primul
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