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Wild Empire - Rome este un slot video cu 6 role, cu „modalități de plată”, cu o temă 
fastuoasă bazată pe Roma Antică.  Jocul prezintă role în expansiune, Wild-uri, Wild-uri 
expansive și o funcționalitate bonus Free Spins în care simbolurile cu valoare mare de plată se 
transformă în Wild-uri. 
 
Câștigul Teoretic al Jucătorului (RTP): 95.8% 
 
REGULI JOC 

- Slot video cu 6 role cu o mecanică de tipul „modalitățile plătesc”, începând cu o 
configurație „Vârf de suliță” de 1x2x3x4x5x2 (240 modalități), potențial extinzându-se 
la 3,4,5,6,7,8 (20,160 modalități). 

- Există 11 simboluri, 2 cu valoare de plată mare, 2 cu valoare de plată medie, 5 cu 
valoare de plată mică, un Wild expansiv și un Scatter. 

- Simbolul Wild substituie orice simbol, cu excepția simbolului Scatter și aterizează doar 
pe rolele de la 2 la 6. 

- Nivelul de pariu este setat folosind selectorul NIVEL PARIU. 
- JOCUL AUTOMAT rulează în mod automat jocul pentru numărul selectat de runde. 
- Jocul automat va fi terminat automat dacă este declanșată funcționalitatea Free 

Spins. 
- Jucătorul este plătit de la stânga la dreapta pentru potrivirile de 3 sau mai multe 

simboluri care aterizează pe role adiacente (vedeți Tabelul de plăți). 
- Se plătesc doar cele mai mari combinații de potriviri per modalitate câștigătoare. 
- Câștigurile simultane sau coincidente pe diferite modalități de câștig sunt adăugate și 

plătite. 
- Ori de câte ori aterizează 3, 4, 5 Scattere, jocul acordă 8, 12 sau 16 Free Spins și 

jucătorul este dus în modul Free Spins. 
- Nu există câștiguri Scatter. 
- Free Spins sunt plătite în funcție de suma pariată înainte de a intra în modul Free 

Spins. 
- În cazul unei defecțiuni la partea de hardware/software a jocului, toate pariurile 

afectate sunt rambursate 
- Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile în unele jurisdicții 

 
 
FUNCȚIONALITĂȚI JOC 
 
Role Expansive 

- Rolele încep într-o configurație 1x2x3x4x5x2 „Vârf de suliță” (240 de modalități). 
- Rolele de la 1 la 5 încep cu Scuturile Centurion care blochează pozițiile simbolurilor 

foarte sus și foarte jos.  
- Rola 6 începe cu șase poziții simbol blocate (3 în partea de sus, 3 în partea de jos) 
- În orice rotire plătită, unul sau mai multe scuturi pot fi eliminate în mod aleatoriu din 

oricare dintre role, pentru a crește numărul de modalități potențiale de câștig, până la 
maxim 3x4x5x6x7x8 (20.160 modalități). 

- Extinderea rolelor are loc înainte ca rolele să aterizeze, cu numărul de modalități 
afișate în ecranul jocului. 
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Wild-uri Expansive 

- Un Wild care apare aleatoriu, care se va extinde la toată înălțimea rolei în care 
aterizează. 

- Înlocuiește orice simbol, cu excepția simbolului Scatter. 
- Poate ateriza doar pe rolele de la 2 la 6. 

 
Free Spins Cucerire Romană 

- Se va afișa un mesaj pentru a informa jucătorul că li s-au acordat Free Spins. Jucătorul 
trebuie să facă clic pe un buton pentru a începe Free Spins. La sfârșitul sesiunii Free 
Spins, un mesaj va afișa câștigurile totale jucătorului. Jucătorul trebuie să facă clic pe 
un buton pentru a reveni la jocul principal. 

- Funcția de Free Spins este jucată cu 8, 12 sau 16 rotiri inițiale. 
- Free Spins se pot redeclanșa dacă 3, 4 sau 5 Scattere aterizează pe rolele de la 2 la 6 

(acordând încă 8, 12 sau 16 Free Spins). 
- În timpul Free Spins, cele două simboluri cu valoare de plată ridicată devin progresiv 

Wild-uri, câte o rotire pe rând, după cum urmează: 
o Rotirea 1: Simbolul General Albastru devine Wild dacă aterizează pe rola 2. 
o Rotirea 2: Simbolul General Albastru devine Wild dacă aterizează pe rolele 2 și 

3. 
o Rotirea 3: Simbolul General Albastru devine Wild dacă aterizează pe rolele de 

la 2 la 4. 
o Rotirea 4: Simbolul General Albastru devine Wild dacă aterizează pe rolele de 

la 2 la 5 
o Rotirea 5: Simbolul General Albastru devine Wild dacă aterizează pe rolele de 

la 2 la 6 
o Rotirea 6: Simbolul General Verde devine Wild dacă aterizează pe rola 2. 
o Rotirea 7: Simbolul General Verde devine Wild dacă aterizează pe rolele 2 și 3 
o Rotirea 8: Simbolul General Verde devine Wild dacă aterizează pe rolele de la 

2 la 4. 
o Rotirea 9: Simbolul General Verde devine Wild dacă aterizează pe rolele de la 

2 la 5 
o Rotirea 10: Simbolul General Verde devine Wild dacă aterizează pe rolele de la 

2 la 6 
- Pentru a indica cele de mai sus, 2 pictograme (corespunzătoare simbolului General 

Albastru și simbolului General Verde) apar deasupra rolelor de la 2 la 6. 
- Simbolul General Albastru devine, de asemenea, Wild dacă aterizează pe rolele de la 2 

la 6 de la Rotirea 6 la Rotirea 10.  
- Atât simbolul General Albastru, cât și simbolul General Verde devin Wild dacă 

aterizează pe rolele de la 2 la 6 după Rotirea 10. 
 
Cumpărați Bonus 
  

• Jucătorii pot opta să își cumpere intrarea în Free Spins 
• Costul este de 100 ori nivelul pariului.  
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• Free Spins vor începe cu 8, 12 sau 16 Free Spins (selectate la întâmplare). 
• Nu este disponibil în toate jurisdicțiile.  

 
 
 
FUNCȚII JOC 
 

 

BUTON SPIN 
 
Faceți clic pentru a începe o rundă 
de joc la nivelul de pariu actual. 

 

BUTON SPIN (ÎN TIMPUL SPINULUI) 
 
Faceți clic pentru a opri rapid 
animațiile pe rolă sau orice alte 
animații câștigătoare. Nu oprește 
funcția de joc automat. 

 

BUTON DE JOC AUTOMAT 
 
Faceți clic pentru a deschide meniul 
pop-up de joc automat. 

 

BUTON DE JOC AUTOMAT (CU JOC 
AUTOMAT ACTIV) 
 
Numărul afișează câte rotații cu joc 
automat rămân. Faceți clic pentru a 
opri jocul automat. 

 

BUTON NIVEL DE PARIERE 
 
Faceți clic pentru a deschide meniul 
pop-up cu nivelul pariului 
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BUTON MENIU 
 
Faceți clic pentru a deschide setările, 
tabelul de plată și regulile jocului. 

 

BUTON AUDIO 
 
Faceți clic pentru a activa/dezactiva 
tot sunetul. 

 
MENIURI POP-UP 
 
Sumă pariu 
 

 
Meniul pop-up pentru suma pariului afișează toate opțiunile de pariu/linie și linie de plată 
disponibile. Suma selectată în prezent este evidențiată cu alb. Jucătorul poate face clic și pe 
iconița „Înapoi” pentru a reveni la ecranul principal al jocului, fără a face modificări la 
valoarea pariului.   
 
Joc automat 

 
Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc 
automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul face clic pe una dintre opțiunile de număr de 
spin-uri disponibile. Acest buton se va evidenția alb. Jucătorul trebuie apoi să stabilească o 
limită de pierdere (trebuie să fie mai mare de 0) și apoi să facă clic pe butonul de rotire 
pentru a confirma intenția sa. Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat pe ecranul 
principal al jocului, cu jocul automat activat.  
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De asemenea, jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat 
jocul automat. Acestea includ:  
 

- Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător.  
- Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.  

 
Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în 
mod implicit atunci când reîncărcați jocul. 
 
 
 
SETĂRI JOC ȘI REGLEMENTARE  
 
Timp actual 
 
Jocul arată timpul actual în orice moment (în partea stângă jos a ecranului). Timpul este 
preluat de la computerul sau ceasul dispozitivului jucătorului.  
 
  
INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
 
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri.  
  

- Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.  
- Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.  

 
În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc 
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate. 
 


