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BMM Testlabs

Serviciile BMM sunt concepute pentru a asigura integritatea, securitatea și auditarea operațiunilor de jocuri de 
noroc pe piețele reglementate - ceea ce oferă certitudinea necesară autorităților de reglementare, participanților la 
piață și jucătorilor pentru a maximiza impactul pozitiv al industriei jocurilor de noroc asupra economiei

BMM este cel mai experimentat laborator privat de certificare a jocurilor de noroc din lume

BMM are 37 de ani de experiență dedicată de testare și certificare în industria jocurilor de noroc

BMM a dezvoltat primele standarde mondiale de jocuri pentru statul Victoria în Australia în 1992

BMM a fost primul laborator de testare acreditat ISO din lume

BMM este cel mai important laborator din lume pentru testarea calității

BMM a fost primul laborator care a furnizat testelor de preconformitate și de asigurare a calității industriei jocurilor
de noroc

BMM testează dispozitive și sisteme de jocuri pentru cei mai buni producători de echipamente de jocuri din întreaga
lume

BMM este autorizat să furnizeze servicii în 440 jurisdicții reglementate din întreaga lume



company confidential

Servicii BMM 

Focus pe Industria de Gambling

(operatori, producători de echipamente, loterie, autoritățile statului)

• Certificarea produselor din industria de gambling în piețele reglementate

• Inspecția echipamentelor de joc 

• Școlarizare și servicii de consultanță pentru reglementatori

• Evaluări și auditări IT pentru operatorii de jocuri online

• Servicii de Securitate Cibernetică – 24/7 serviciul SOC , evaluări cibernetice și simulări evoluate de hacking – în 
parteneriat cu CyberHat, companie Israeliană de top în securitate cibernetică

• Testare a Software-ului / Garantare a Calității

Expansiunea Serviciilor de Securitate Cibernetică

• În 2019, BMM oferă serviciile sale de securitate cibernetică instituțiilor guvernamentale cât și companiilor private 
din afara spectrului industriei jocurilor de noroc din Europa, incluzând România.
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400+ ANGAJAȚI

420+ LOCAȚII ACREDITATE

14 Locații Globale
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Clienți

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJq-PL9vfgAhVVjp4KHe5gABQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.interblockgaming.com/interblock-names-new-account-executive-for-northeast-united-states/&psig=AOvVaw2U929I_ksugtdDyvBFxAcn&ust=1552319408387841
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwyILf9vfgAhUOqp4KHVoODHwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.synotgames.com/download/&psig=AOvVaw34lDFIUQvx1A8zM-9DRtBH&ust=1552319450014829


company confidential

Lansarea laboratorului din România al BMM

• BMM a obținut licenţă de funcționare în România încă din 2016 (licență clasa a II-a pentru certificări on-line și
inspecții land based) și a furnizat servicii de certificare și audit land based și iGaming principalilor operatori
iGaming români și producătorilor de echipamente de jocuri.

• BMM și-a deschis noul laborator european în București în Mai 2018, odată cu lansarea operațiunilor comerciale
pentru luna Iunie 2018.

• Laboratorul se axează pe verificări tehnice, aprobări de tip și suport iGaming, pentru clienții existenți din domeniul
iGaming

• BMM furnizează în prezent servicii pentru majoritatea producătorilor și operatorilor majori din România și este
singurul laborator certificat ISO 17020 și 17025 în România care furnizează servicii de aprobări de tip și inspecții

• Activitatea este acoperită la nivel național prin lansarea operațiunilor cu o echipă de profesioniști cu experiență în
domeniul jocurilor de noroc și a metrologiei și cu deschidere de sedii în 12 orașe din România.
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Acoperire BMM România 2019

• ARAD

• BUCUREȘTI

• BUZĂU

• BRAȘOV

• CLUJ

• CRAIOVA

• GALAȚI

• IAȘI

• ORADEA

• PIATRA NEAMȚ

• TÂRGU JIU

• TIMIȘOARA

CLUJ

TIMIȘOARA

TÂRGU JIU

CRAIOVA
BUCUREȘTI

GALAȚI

PIATRA NEAMȚ

ORADEA

BRAȘOV

BUZĂU

IAȘI

ARAD
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Lansarea serviciilor BMM de securitate cibernetică

Protecția cibernetică este acum una dintre cele mai
importante aspecte critice în domeniul afacerilor, cu care 
se confruntă companiile și instituțiile guvernamentale, 
având în vedere nivelul riscurilor cunoscute , pierderile
asociate banilor și reputației din breșe cibernetice

• Pierderile sunt estimate să crească începând de la 3 trillioane
$ în 2015 până la 6 trillioane $ în 2021

• 3.6 millioane $ pierderi medii pe atac

• Cheltuielile cu securitatea cibernetică se estimează să
depășească cu 1 trillion $ pe perioada celor 5 ani 2017-2021

• Doar 4% din participanții sondajului E&Y 2017 al securității
cibernetice cred că infrastructura lor de securitate
cibernetică este suficientă pentru a aborda riscurile
cunoscute

• În medie durează 6 luni pentru ca victimele să descopere că
au fost atacați cibernetic

Pentru a ajuta clienții noștri să facă față acestor
provocări, BMM a lansat recent un nou serviciu pentru
industria jocurilor de noroc în domeniul apărării
cibernetice proactive, în parteneriat cu o echipă de elită
a experților în securitate israeliană la nivel de stat în
domeniul securității cibernetice

• Servicii de consultanță pentru a ajuta companiile să testeze
capacitățile de apărare existente și să-și îmbunătățească
capacitățile de detectare și răspuns

• Monitorizare 24/7 și servicii de răspuns imediat la orice atac
, inclusiv capacități de colectare a informațiilor și analiză
amănunțită a oricărui incident
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BMM Europe Leadership

Gene Chayevsky
EVP, Europe and South America, 
General Manager, BMM Romania

Înainte de a se alătura companiei BMM in 
2017, Gene avea o experiență impresarială
de peste 25 ani în domeniul capitalului
privat, a investițiilor bancare și a gestionării
executive, incluzând 13 ani în industria
jocurilor de noroc.  Mai recent, Gene a 
fondat KLW Capital, o companie de 
investiții și a fost presedinte și director 
executiv la Cadillac Jack.

gene.chayevsky@bmm.com
+1 917 250 9231

Marzia Turrini
SVP BD Europe 
and South America

Marzia are o experiență de peste 15 ani în
industria jocurilor de noroc. Înainte de 
BMM a lucrat pentru Betstone, Atronic, 
Cyberview Technology și Unidesa Cirsa.
A participat și a avut un rol activ în diferite
start-up-uri și proiecte de fuziuni și
achiziții, ca parte a strategiei de extindere
a mărcilor mari.

marzia.turrini@bmm.com
+39 342 912 3274

Marc Lee
SVP, Operations Europe 
and South America

Marc Lee are peste 25 de ani de experiență
în industria IT, 11 dintre ei petrecuti în
industria jocurilor de noroc.  Înainte de a se 
alătura companiei BMM, Lee a lucrat ca 
director tehnic pentru Microgaming
Software Systems Ltd și ca director 
executiv pentru Derivco (Pty) Ltd.

marc.lee@bmm.com
+1 702 903 0093

mailto:gene.chayevsky@bmm.com
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BMM Romania Leadership

Dan Ghiţă
Operating Partner

Dan are mai mult de 20 de ani de experiență în
industria jocurilor de noroc, colaborând cu 
diverse companii locale și internaționale precum
Superbet, SG Gaming și Videobet (compania
Playtech). 
De asemenea, a fost director general și
președinte al Consiliului de Administrație al 
Loteriei Naționale Române, consultant autorizat
și președinte al Rombet (Asociația
Organizatorilor de Jocuri de noroc din România).

dan.ghita@bmm.com
+ 4 0725 88 99 22

Carmen Olteanu
Technical Manager

Carmen are peste 17 ani de experiență în
domeniul jocurilor de noroc.  
Înainte de a se alătura BMM, în mai 2018, 
a fost angajată la Biroul Român de 
Metrologie Legală (BRML). În cadrul BRML 
a fost expert și șef de seviciu Mijloace de 
joc și a coordonat toate aspectele legate 
de gestionarea comenzilor, a 
operațiunilor de verificare tehnică și a 
personalului din subordine. 

carmen.olteanu@bmm.com
+ 4 0747 267 755

Vladimir Dicu
Commercial Director

Vlad are 12 ani de experiență în domeniul
jocurilor de noroc. A lucrat în domeniile
vânzărilor, dezvoltării afacerilor, 
marketingului și a coordonat activitatea
operațională. A fost angajat în posturi de 
conducere la mai mulți operatori din 
domeniu și la  distribuitori internaționali de 
produse de gambling: Atronic, Ainsworth, 
Apex și Alfastreet Trade.

vlad.dicu@bmm.com
+ 4 0747 267 753

mailto:carmen.olteanu@bmm.com
mailto:vlad.dicu@bmm.com

