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Sugestii pentru folosirea cu responsabilitate 
a aparatelor automate de jocuri de noroc

JOCURI DE NOROC CU
RESPONSABILITATE

RO
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Ne bucurăm că sunteţi clientul nostru!

Cu această broşură, dorim să vă informăm despre 
oferta noastră de jocuri şi să vă oferim sugestii 
pentru practicarea cu responsabilitate a jocurilor 
de noroc.

BINE AŢI VENIT LA

ADMIRAL 
CASINOS & 
ENTERTAINMENT AG
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ÎN CALITATE DE CLIENT, LA ÎNREGISTRARE, 

VEŢI PRIMI UN  
CARD PERSONAL 
ADMIRAL.

MODUL DE UTILIZARE A 

CARDULUI ADMIRAL 
Cardul ADMIRAL vă permite ca, în urma autentificării reuşite, să 
aveţi acces la toate sălile noastre cu aparate automate din 
Austria. Autentificarea poate avea loc la un angajat dintr-o agenţie, 
iar în unele regiuni, poate fi efectuată direct, la aparatele automate, 
printr-o procedură de autoverificare. 

Cu cardul ADMIRAL, puteţi activa aparatele automate de jocuri 
de noroc. Introduceţi cardul ADMIRAL în slotul special prevăzut 
în acest scop şi tastaţi codul dvs. PIN secret, format din patru cifre. 
Acest cod PIN va fi ales de dvs. în momentul în care vă înregistraţi.

Pe card nu există date cu caracter personal şi nici nu se stochează 
un credit. Dacă pierdeţi cardul, nu se vor putea trage concluzii cu 
privire la comportamentul dvs. de jucător. Dacă aţi pierdut cardul 
ADMIRAL, adresaţi-vă unui angajat.

AMPRENTA 
DIGITALĂ
Pe lângă cardul ADMIRAL, există şi 
sistemul nostru inovator cu amprentă digitală. 

Tehnologia nouă şi sigură le permite clienţilor noştri atât accesul 
în sala cu aparate, cât şi activarea unui aparat automat de joc, cu 
ajutorul amprentei digitale. Aceasta îi garantează participantului la 
joc un grad şi mai mare de siguranţă.
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Oferim jocuri de noroc concepute responsabil şi 
garantăm condiţii de joc corecte.

ÎN SIGURANŢĂ CU 

RESPONSABILITATE.
O PARTICIPARE LA JOC 

CORECTĂ ŞI ÎN 
SIGURANŢĂ
Protecţia datelor
Pentru noi, în calitate de operator de jocuri de noroc, încrederea 
clienţilor noştri este pe primul loc. De aceea, considerăm că 
protecţia datelor de orice fel este esenţială. Aşadar este de la sine 
înţeles că nu vom transmite sub nicio formă informaţii către terţi.

Miza maximă la un joc
În sălile noastre cu aparate automate din Austria Inferioară, Carintia, 
Stiria şi Burgenland, cota maximă la un joc este de 10,00 €. În sălile 
noastre cu aparate automate din Austria Superioară, miza maximă 
la un joc este de 5,00 €.

Protecţia tinerilor
Copiii şi adolescenţii sunt excluşi de la participarea la jocuri. 
Înregistrarea clienţilor în vârstă de peste 18 ani se poate face doar 
cu un document de identitate oficial, valabil, cu fotografie.

Cote de plată
Garantăm respectarea cotelor legale de plată. Condiţiile noastre 
de joc sunt publice. Acestea se găsesc chiar la intrarea în sala cu 
aparate automate, online pe www.admiral-entertainment.at 
sau, la cerere, se pot primi în format imprimat.
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Informaţiile sunt importante pentru o participare 
responsabilă la jocuri. Angajaţii noştri instruiţi în 
acest sens vă oferă informaţii cu plăcere.

PREVENŢIE PRIN INFORMARE 

CLIENŢI INFORMAŢI 
ANGAJAŢIINSTRUIŢI

Informaţii pentru clienţii noştri

Punem mare preţ pe informaţia cuprinzătoare referitoare la oferta 
noastră de joc şi pe explicarea obiectivă a primelor indicii ale unui 
comportament problematic de jucător. 

De aceea, puteţi descărca acest dosar în numeroase alte limbi de 
la adresa www.admiral-entertainment.at. În plus, pentru alte 
întrebări, vă stau la dispoziţie angajaţii noştri cât se poate de bine 
instruiţi.

Personal însărcinat cu prevenţia

Contactul personal cu clienţii noştri este foarte important pentru 
noi. Angajaţii noştri instruiţi profesional vă stau oricând la 
dispoziţie şi vă informează despre posibile  
indicii ale unui comportament problematic de jucător.

Consiliere personală

La cerere, primiţi informaţii despre conduita dvs. de client şi 
despre comportamentul de jucător, fără nicio altă obligaţie şi 
în mod discret, printr-o discuţie individuală cu personalul nostru 
însărcinat cu prevenţia.
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Jocul responsabil înseamnă pentru noi că dvs. 
vă evaluaţi în mod corect comportamentul de 
jucător şi puteţi ţine lucrurile sub control.

NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA. 

ŞI DVS. PROCEDAŢI 
LA FEL?

Joc prea des şi petrec prea mult timp 
în sala de aparate automate.

Acordul voluntar pe care-l oferim în ceea ce priveşte vizitele vă  
permite să reduceţi numărul vizitelor dvs în sala cu aparate auto-
mate. Puteţi stabili atât frecvenţa vizitelor, cât şi durata acordului.

POSIBILITĂŢI DE 

AUTOCONTROL
ADMIRAL le oferă clienţilor săi următoarele posibilităţi de a-şi 
controla comportamentul de jucător şi de a-şi impune limite în 
mod responsabil:

Mi se pare greu să respect limitele 
prestabilite ale mizelor.

Sistemul nostru voluntar de limitare a pierderilor vă oferă posibilita-
tea să vă limitaţi capitalul pentru joc şi prin aceasta, să vă asiguraţi că 
eventualele pierderi nu depăşesc limita pe care v-aţi ales-o singur.

Iau în considerare o pauză de joc.

Cu ajutorul opţiunii de autoblocare voluntară, puteţi să vă ţineţi la 
distanţă de jocuri pentru o anumită perioadă de timp.
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Dorim să vă puteţi bucura din plin când jucaţi la 
noi.

SUGESTII PENTRU ABORDAREA CU RESPONSABILITATE 

A JOCURILOR DE 
NOROC

PENTRU CA JOCURILE SĂ RĂMÂNĂ O DISTRACŢIE, 

ŢINEŢI CONT DE 
URMĂTOARELE SUGESTII:

 Înainte de începerea jocului, stabiliţi-vă o limită clară a  
 mizei,conform posibilităţilor dvs. financiare.

 Jucaţi doar sume de bani pe care le-aţi planificat pentru  
 activităţi recreative.

 Asiguraţi-vă că participarea dvs. la jocuri de noroc 
 se află într-un echilibru cu alte activităţi recreative. 

 Jocurile de noroc servesc distracţiei şi nu trebuie folosite  
 pentru a vă ajuta să scăpaţi din situaţii personale de stres  
 sau de criză.

 Luaţi pauze de joc cu regularitate.

 Înainte de a juca, informaţi-vă despre 
 desfăşurarea jocului şi despre şansele de câştig.

 Puneţi familia şi meseria înaintea jocului. Nu vă neglijaţi  
 obligaţiile sociale sau profesionale din cauza participării  
 la joc.

 Câştigurile şi pierderile sunt parte a jocului. Acceptaţi  
 pierderile şi nu încercaţi să vă recâştigaţi banii punând noi  
 mize. Plecaţi cu câştigul acasă.
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Cunoaşteţi-vă comportamentul de jucător. Acest 
test vă ajută să vă autoevaluaţi.

DORIŢI SĂ VĂ 

VERIFICAŢI COM-
PORTAMENTUL DE 
JUCĂTOR?

Autoverificare

01  Se întâmplă să simţiţi nevoia să jucaţi neapărat chiar  
 dacă iniţial nu intenţionaseţi câtuşi de puţin s-o faceţi? 

02  Aţi încercat deja să vă opriţi din a juca şi nu aţi reuşit  
 sub nicio formă?

03  S-a întâmplat adesea să pierdeţi programări/întâlniri  
 din cauza jocului?

04  Jucaţi în special când văplictisiţi / sunteţi stresat / aveţi  
 o dispoziţie proastă?

05  Sunteţi îngrijorat cu privire la bani din cauza sumelor  
 cheltuite la joc? 

06  Aveţi probleme familiale din cauza faptului că jucaţi  
 frecvent?

07  Când vă gândiţi la joc, resimţiţi simptome la nivelul  
 corpului, cum ar fi creşterea pulsului, palme umede,  
 furnicături interne?

08  Aveţi de suferit din cauza comportamentului dvs. de  
 jucător?

09  Credeţi că puteţi păcăli sistemul de joc?

10 Vă gândiţi adesea la combinaţii de cifre, la câştiguri sau  
 la compensarea pierderilor?

11  Încercaţi să vă ascundeţi patima pentru joc?

Da Nu

Dacă aţi răspuns „Da” la mai multe întrebări, vă rugăm să parcurgeţi 
broşura până la ultimele pagini.



1918

Se poate întâmpla să nu vă mai puteţi ţine sub 
control comportamentul de jucător. Vă ajutăm, 
pe dvs. sau pe aparţinători, în cazul unui eventual 
comportament problematic de jucător şi vă ofe-
rim asistenţă.

CÂND JOCUL 

DEVINE O 
PROBLEMĂ 
SERIOASĂ ...

Ce puteţi face dvs. înşivă?
Când aveţi sentimentul că v-aţi pierdut controlul asupra com-
portamentului dvs. de jucător, luaţi în serios acest sentiment şi 
vorbiţi cu experţii noştri. Personalul nostru de prevenţie, instruit 
special în acest sens vă stă oricând la dispoziţie pentru o discuţie 
confidenţială!

Cum pot aparţinătorii să identifice un compor-
tament problematic de jucător?

 cel afectat nu-şi mai poate efectua cheltuielile curente,

 cel afectat împrumută bani în mod repetat şi nu-şi mai  
 poate achita datoriile,

 cel afectat nu mai practică alte activităţi recreative sau  
 hobby-uri,

 cel afectat îşi neglijează familia, prietenii şi cercul de  
 cunoştinţe

 cel afectat pare neliniştit sau are fluctuaţii de dispoziţie.

Posibile indicii ale unui comportament problematic de jucător 
sunt:

Ce puteţi face dvs, în calitate de aparţinător?

 Vorbiţi despre problemă cu cel afectat.

 Nu-i mai împrumutaţi bani celui afectat.

 Încurajaţi-l pe cel afectat să solicite ajutor de specialitate 
 şi sprijiniţi-l în acest sens.

 Dacă aveţi bănuiala că o persoană din anturajul dvs. are un  
 comportament problematic de jucător, nu ezitaţi să căutaţi  
 ajutor de specialitate.
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Ulterior, găsiţi datele de contact ale punctelor 
de ajutor şi consiliere pentru cel afectat şi pentru 
aparţinători.

Acolo vă puteţi informa în mod anonim, puteţi 
obţine consiliere şi ajutor.

ASISTENŢĂ ŞI  

CONSILIERE

Consiliere telefonică 
Helpline:  0800/20 52 42 
  (de la 8:00 la 18:00), apel gratuit din Austria

În situaţii grave:  +43 (1) 40 400 35 47  
  (non-stop)

Consiliere online  
www.online-spielsuchtberatung.at 

bas-suchtfragen.beranet.info

www.spielsuchthilfe.at/onlineberatung 

Centrul de Consiliere Personală 
Burgenland

Psychologischer Dienst Burgenland 
(Serviciul psihologic Burgenland)

Adresă:   Franz Liszt Gasse 1/Top III, 7000 Eisenstadt
Telefon:   +43 (57979) 20 100
E-mail:   eisenstadt@psd-bgld.at 
Pagină de Internet:  www.psychosozialerdienst.at
Alte centre de consiliere:  Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl/See, Oberwart,  
  Oberpullendorf

Carintia

Spielsuchtberatung Landeshauptstadt Klagenfurt  
(Centrul de Consiliere pentru Dependenţa de Jocuri de Noroc din Klagenfurt)

Adresă:   St. Veiter Straße 195, 9020 Klagenfurt 
Telefon:   +43 (664) 961 51 86 oder +43 (664) 243 22 71
E-mail:   spielsuchtberatung@klagenfurt.at 
Pagina de Internet:  www.klagenfurt.at/spielsuchtberatung

Krankenhaus de La Tour (Spitalul De La Tour)

Adresă:   De La Tour Straße 28, 9521 Treffen
Telefon:   +43 (4248) 2557-0
E-mail:   krankenhaus.delatour@diakonie-delatour.at 
Pagina de Internet:  www.diakonie-delatour.at/krankenhaus-de-la-tour

Spielsuchtambulanz de La Tour Villach  
(Centrul Ambulatoriu pentru Dependenţa de Jocuri de Noroc de La Tour Villach)

Adresă:   Nikolaigasse 39, 9500 Villach
Telefon:   +43 (4242) 243 68
E-mail:   spielsuchtambulanz.villach@diakonie-delatour.at
Pagina de Internet:  www.diakonie-delatour.at/spielsuchtambulanz-de-la-tour-villach

Spielsuchtberatung de La Tour Spittal  
(Centrul de Consiliere pentru Dependenţa de Jocuri de Noroc de La Tour Spittal)

Adresă:   Egarterplatz 1/3. Stock, 9800 Spittal/Drau
Telefon:   +43 (4242) 243 68
E-mail:   spielsuchtambulanz.spittal@diakonie-delatour.at
Pagina de Internet:  www.diakonie-delatour.at/spielsuchtberatung-spittal
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Austria Superioară

Ambulanz für Spielsucht der pro mente OÖ 
(Salvare pentru dependenţa de jocuri din cadrul pro mente Austria Superioară)
Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums 
(Campusul Neuromed al Clinicii Universitare Kepler)

Adresă:   Wagner-Jauregg-Weg 15, 4020 Linz
Telefon:  +43 (5) 76 80 87-39 571
E-mail:   spielsucht.nmc@kepleruniklinikum.at
Pagina de Internet:  www.spielsuchtambulanz.at

Magistrat der Stadt Wels – Sozialpsychisches Kompetenzzentrum - Spielsuchtbera-
tung (Municipalitatea oraşului Wels – Centrul de competenţe psihosociale -  
Consiliere privind dependenţa de jocuri)
Adresă:   Dragonerstraße 22, 4600 Wels
Telefon:   +43 (7242) 29 585
E-mail:   spielsuchtberatung.spb@wels.gv.at 
Pagina de Internet:  www.wels.gv.at/lebensbereiche/leben-in-wels/soziales/sozialan- 
  gebote/sozialpsychisches-kompetenzzentrum/suchtberatung- 
  suchtpraevention/spielsuchtberatung/

Spielsuchtberatung der Schuldnerhilfe OÖ (Centrul de Consiliere privind 
Dependenţa de Jocuri din cadrul asistenţei pentru debitori Austria Superioară)
Adresă:   Stockhofstraße 9, 4020 Linz
Telefon:  +43 (732) 77 77 34 
E-mail:   linz@schuldner-hilfe.at 
Pagina de Internet:  www.spielsuchtambulanz.at

Viena

Ambulante Behandlungseinrichtung Spielsuchthilfe  
(Centrul de Tratament Ambulatoriu pentru Dependenţa de Jocuri)

Adresă:   Siebenbrunnengasse 21/ DG, 1050 Viena
Telefon:   +43 (1) 544 13 57
E-mail:   therapie@spielsuchthilfe.at
Pagina de Internet:  www.spielsuchthilfe.at

Anton Proksch Institut – Ambulatorium Wiedner Hauptstraße  
(Institutul Anton Proksch – Centrul ambulatoriu Wiedner Hauptstraße)

Adresă:   Wiedner Hauptstraße 105, 1050 Viena
Telefon:   +43 (1) 880 10-1480
E-mail:   wieden@api.or.at 
Pagina de Internet:  www.api.or.at

Stiria

b.a.s. Beratungsstelle Graz (Centrul de consiliere Graz)

Adresă:   Dreihackengasse 1, 8020 Graz
Telefon:   +43 (316) 821199
E-mail:   office@bas.at 
Pagina de Internet:  www.suchtfragen.at 
Alte   centre de consiliere b.a.s.: Bad Aussee, Bruck/Mur, Deutsch- 
  landsberg, Gröbming, Hartberg, Kapfenberg, Leibnitz, Liezen,  
  Mürzzuschlag, Voitsberg, Weiz

Drogenberatung des Landes Steiermark  
(Centrul de Consiliere privind Drogurile al landului Stiria)

Suchttherapieverein Steiermark (Club de terapie a dependenţelor, Stiria)
Adresă:   Friedrichgasse 7, 8010 Graz
Telefon:   +43 (316) 326 044
E-mail:   drogenberatung@stmk.gv.at
Pagina de Internet:  www.drogenberatung.steiermark.at

Schuldnerberatung Steiermark  
(Centru de Consiliere pentru Debitori, Stiria)

Adresă:   Annenstraße 47, 8020 Graz
Telefon:   +43 (316) 37 25 07
E-mail:   office@sbstmk.at
Pagina de Internet:  www.schuldnerinnenberatung.at

Suchtberatung Obersteiermark  
(Centrul de Consiliere privind Dependenţa, Stiria Superioară)

Adresă:   Krottendorfergasse 1, 8700 Leoben
Telefon:   +43 (3842) 444 74
E-mail:   office@sb-o.at
Pagina de Internet:  www.suchtberatung-obersteiermark.at

Zentrum für Suchtmedizin Spielsuchtinformationsstelle (Centrul pentru Medicina 
Dependenţei, punct de informare privind dependenţa de jocuri) 

Adresă:   Wagner-Jauregg-Platz 1, 8053 Graz
Telefon:   +43 (316) 2191-2222
E-mail:   suchtmedizin@lkh-graz-sw.at    
Pagina de Internet:  www.lkh-graz-sw.at

Austria Inferioară

Anton Proksch Institut – Suchtberatung Baden  
(Anton Proksch Institut – Serviciul de Consiliere privind Dependenţele Baden)

Adresă:   Helenenstraße 40/4/41, 2500 Baden
Telefon:   +43 (1) 88010-1370
E-mail:   baden@api.or.at
Pagina de Internet:  http://www.api.or.at
Alte centre de consiliere:  Mödling, Neunkirchen, Wiener Neustadt

Caritas Suchtberatung St. Pölten  
(Centrul Caritas de Consiliere privind Dependenţele St. Pölten)

Adresă:   Brunngasse 23, 3100 St. Pölten
Telefon:   +43 (676) 83 844 581
E-mail:   suchtberatung@caritas-stpoelten.at 
Pagina de Internet:  www.caritas-stpoelten.at 
Alte centre de consiliere:  Amstetten, Gmünd, Horn, Krems, Lilienfeld, Melk, Scheibbs, 
  Waidhofen/Thaya, Zwettl

Grüner Kreis - Ambulantes Beratungs- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt 
(Centrul Ambulatoriu şi de Asistenţă Grüner Kreis din Wr. Neustadt)
Adresă:   Grazer Straße 53/Top 14, 2700 Wiener Neustadt
Telefon:   +43 (2649) 83 06
E-mail:   ambulanz.wienerneustadt@gruenerkreis.at
Pagina de Internet:  www.gruenerkreis.at  

Selbsthilfegruppe Anonyme Spieler (Grupul de autoajutorare Jucătorii anonimi)

Adresă:   Himmelreichstraße 8, 3390 Melk
Telefon.:   +43 (660) 123 66 74
E-mail:   shg@anonyme-spieler.at 
Pagina de Internet:  www.anonyme-spieler.at
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Menţiuni legale

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG

Griesfeldstraße 15 · 2351 Wiener Neudorf 

E-mail: responsible-gaming@admiral.at

www.admiral-entertainment.at

În măsura în care în această broşură referinţele personale se fac doar la persoane de 

sex feminin sau doar la persoane de sex nasculin, trebuie avut în vedere că ne referim 

în aceeaşi măsură, atât la bărbaţi, cât şi la femei. 

 

versiunea 11/2020


