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Our publication – „Casino Life & Business Magazine” – does 
not get involved in only the complex gambling world, but it also 
actively supports the summer mega-projects that excel in quality.

Summer is here and everyone thinks of holidays and fun, loo-
king for important events to gladly go to and truly relax.  Our ma-
gazine „Casino Life & Business Magazine” has been an active 
presence in the summer mega-events, as a media partner to va-
rious shows and galas that set themselves apart by quality and 
good taste.  Thus, we take a great pride in providing an excellent 
partnership at concerts given by two of the most valuable Ro-
manian artists, namely Gheorghe Zamfir and Tudor Gheorghe. 

Now, while the 2012 Soccer World Championship is still going 
on, we have supported the Sport Arena Streetball, which organized 
the only 3x3 basketball championship in Romania, and the Res-
pect Gym fitness club, which inaugurated the Doors Open Days.  

As you already know, dear readers, we have focused  and in-
tensely promoted the Beauty all these years.  We were partners 
to the 4th edition of the Miss Vesuvius contest in Brasov, hosted 
by Vesuvius Casino.

All these events enjoyed a great success, which was an in-
centive for us to keep being media partners for those shows and 
galas where value, style and beauty are in the spotlight.

Come join us and we will keep you posted about future pro-
jects and surprises that the „Casino Life & Business Magazine” 
is getting ready for you!

Publicația noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” – nu 
se implic\ doar `n domeniul atât de complex al jocurilor de noroc, 
ci susține activ și megaproiectele verii care exceleaz\ prin calitate.

Este var\ și lumea se gândește la vacanț\ și distracții, c\utând ace-
le evenimente importante la care s\ poat\ s\ mearg\ cu drag și unde 
s\ se poat\ relaxa `n adev\ratul sens al cuvântului. Revista noastr\ – 
„Casino Life & Business Magazine” – a susținut și se implic\ activ `n 
megaevenimentele verii, fiind partener media la diverse spectacole și 
gale care exceleaz\ prin calitate și bun gust. Astfel, suntem mândri c\ 
am oferit un parteneriat de excelenț\ la concerte precum cele susținute 
de doi mari artiști cu care România se laud\, respectiv Gheorghe Zam-
fir și Tudor Gheorghe. Acum, pe perioada desf\șur\rii Campionatului 
European de Fotbal 2012, am susținut activ și sportul, fiind al\turi de 
Sport Arena Streetball, care organizeaz\ singurul campionat de baschet 
3x3 din România, dar și de sala de sport Respect Gym, care a inaugu-
rat Zilele Porților Deschise. Așa cum v-am obișnuit pe dumneavoastr\, 
cititorii noștri, am pus mare accent și am promovat intens, de-a lungul 
anilor, frumusețea. Am fost parteneri ai celei de-a patra ediții a concur-
sului Miss Vesuvius, desf\șurat la Brașov și organizat de Casino Vesu-
vuis. Toate aceste evenimente s-au bucurat de mare succes la public, 
ceea ce ne determin\ s\ continu\m s\ fim parteneri media la acele 
spectacole și gale `n care primeaz\ valoarea, stilul și frumusețea. Fiți 
al\turi de noi și v\ vom ține la curent și cu alte proiecte și suprize pe 
care „Casino Life & Business Magazine” le preg\tește special pentru 
dumneavoastr\, cititorii noștri. 

Media partners  
to the summer super-events

Parteneri media  la superevenimentele verii
„Casino Life & Business Magazine” are motive de mândrie

„Casino Life & Business Magazine” has reasons to be proud

by Daria Maria Diaconu 
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➢ Mr. Dan Iliovici, you are an acti-
ve presence in the gambling wor-
ld.  What was your reason to join 
this special field?

That was something random; 
I was working in a totally diffe-
rent sector and a happy coinci-
dence helped me come in con-
tact with the association mana-
gement.  Some would call it „fa-
te”, others „luck”. 

I was recommended for this 
position and I said yes, with no 
fear that I had little knowledge 
about it.  I loved the people – yo-
ung, dynamic, who really know 
what the want.

And I guess that they liked 
having someone around outside 
the gambling world, with an ob-
jective conception, another so-
urce of inspiration.

➢ Is your professional training lin-
ked in any way to what you have 
chosen to do or you are now on 
a completely opposite job path?

For the last 15 years, I have 
been myself specialising in ma-
nagement, which is exactly what 
I am doing now within Romslot. 

For me, the novelty comes 
from the direct involvement into 
an extremely interesting and ex-
citing field.  And I mean commu-
nication, mediation, negotiation, 
documentation, analysis and mo-
nitoring of the legal framework.

 
➢ In 2010, you founded the As-
sociation of Romslot Slot orga-
nizers.  What was the incentive?

It is true that our Association 
started at the end of 2010, upon 
the initiative of 3 slot organizers in 
Romania.  Only a year into its ac-
tivity, we register 13 members of 
all calibers, who operate slots in 
all types of locations – special ro-
oms, bars, betting houses, hotels.

➢ Domnule Iliovici, sunteți puter-
nic implicat în lumea gamblingului. 
Ce v-a motivat să intrați în aceas-
tă lume aparte?

A fost oarecum o întămpla-
re; lucram în cu totul alt dome-
niu și, printr-un concurs fericit de 
împrejurări, am intrat în legătura 
cu conducerea asociației. 

Unii ar numi asta “soartă”, alții 
l-ar numi „noroc”.

Mi s-a propus acest post și 
am acceptat, fără să mă tem că e 
un domeniu despre care nu știam 
foarte multe. Mi-au plăcut oamenii 
– tineri, dinamici, care știu ce vor.

Poate și lor le-a placut ide-
ea de a avea pe cineva care vi-
ne din afara gambling-ului, cu o 
viziune obiectivă, cu un alt suflu. 

➢ Pregătirea dumneavoastră pro-
fesională are vreo legatură cu ceea 
ce ați ales să faceți sau ați schim-
bat radical traseul dumneavoas-
tră profesional?

În ultimii 15 ani m-am specia-
lizat în management, ceea ce fac 
de fapt acum în cadrul Romslot. 

Noutatea pentru mine este da-
ta de implicarea directă într-un 
domeniu extrem de interesant și 
incitant. Este vorba de comuni-
care, mediere, negociere, docu-
mentare, analiză și monitorizare 
a cadrului legislativ. 

➢ Ați înființat Asociația Organiza-
torilor de Sloturi Romslot `n anul 
2010. Care a fost motivul?

Într-adevăr, asociația noastră 
a fost înființată la sfârșitul anului 
2010, la inițiativa a 3 organizatori 
de sloturi din Romania. După nu-
mai un an de activitate, am ajuns 
să avem 13 membri de toate mă-
rimile și care exploatează sloturi 
în toate tipurile de locații – săli 
dedicate, baruri, săli de pariuri, 
hoteluri. 

Dan  Iliovici - rOMsLOt
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Scopul principal al înființării 
asociației îl reprezintă atăt dorința 
de transparentă a businessului 
din care membrii Romslot fac 
parte, căt și de a facilita o co-
municare unitară cu autoritățile, 
cu toți operatorii și cu mass-me-
dia la nivelul acestui segment de 
gambling. Deasemenea, asociația 
urmărește promovarea unei con-
duite etice in domeniul jocurilor 
de tip slot machine și sprijinirea 
intereselor membrilor săi.

Reprezentăm o industrie so-
lidă, cu oameni de afaceri co-
rec ți, care își plătesc la termen 
obligațiile fiscale, o industrie ca-
re aduce venituri semnificative la 
bugetul de stat, o industrie care 
creează peste 30.000 de locuri 
de muncă.

În schimb, ne dorim un ca-
dru legislativ coerent, aplicabil și 
stabil – ceea ce credem că este 
in asentimentul întregului mediu 
de afaceri din România. Numai 
astfel vom avea investiții serioa-
se, substanțiale și benefice pe 
termen lung.

➢ Ce face efectiv asociația Rom-
slot?

Romslot acționează pe pa-
tru paliere – pentru membrii săi, 
`n cadrul industriei de profil,  față 
de autorități și față de jucători. 

Pentru membrii săi Romslot 
oferă informare, analiză, consul-
tanță și posibilitatea reală de a 
interveni în procesul de elabora-
re a politicilor publice. Totodată 

Romslot primește din partea 
membrilor un permanent feed-
back cu privire la aspectele le-
gislative, fiscale și de business 
propriu-zis, la problemele cu ca-
re se confruntă organizatorii de 
sloturi în teritoriu, și caută căi și 
mijloace de rezolvare a acestor 
aspecte. 

În cadrul industriei de profil, 
Romslot sprijină ideea unui le-
vel playing field, într-un mediu 
concurențial caracterizat de fair 
play și respectarea normelor le-
gislative în vigoare de către toți 
operatorii, în mod egal. În același 
timp, avem un dialog deschis și 
constructiv cu alte organizații și 
asociații similare.

Vizavi de autorități, am deve-
nit un partener de dialog transpa-
rent pentru Ministerul Finanțelor, 
cât și pentru alte instituții decizi-
onale și colaboratoare, implicate 
în procesul de luare a deciziilor și 
de implementare a normelor în vi-
goare: Senat, Camera Deputaților, 
Garda Financiară, Inspectoratele 
Județene de Poliție, ANAF. 

Și nu în ultimul rănd, Romslot 
promovează un comportament 
responsabil al organizatorilor de 
sloturi față de jucători, și crea-
rea condițiilor necesare pentru 
ca aceștia să se simtă bine, să 
se distreze în deplină siguranță 
în sălile noastre.

➢ Câți membri are asociația și 
care este strategia de atragere 
de noi membri?

The main goal of this 
Association is the desire for 
transparency in the business 
which the Romslot members 
belong to, and to facilitate a 
coherent communication with 
the authorities, with all opera-
tors and mass-media in this sec-
tor of gambling.  Similarly, the 
Association aims to promote an 
ethical behavior in the slot ma-
chine games and to advocate 
for the interest of their members.  

We are the representatives 
of a solid industry, with fair-play 
business people, in good stan-
ding with the fiscal authorities, 
an industry that brings signifi-
cant income to the state bud-
get, an industry that provi-
des over 30,000 employment 
places.

On our part, we want to ha-
ve a consistent, able to be im-
plemented and stable legal en-
vironment – this is what the en-
tire business sector in Romania 
would agree to.  This is the on-
ly way we can have serious in-
vestments, substantial and be-
neficial in the long run.

➢ What is the object of activity 
at Romslot?

Romslot operates on four le-
vels – for its members, within 
the industry of specialty, for the 
authorities and for the players.  

For its Romslot members, 
the Association provides infor-
mation, analysis, consultancy 

and the real possibility to inter-
fere with the process of draf-
ting the public policies.  Also, 
Romslot receives a permanent 
feedback from its members in 
terms of legal, fiscal and busine-
ss issues, for the impediments 
that the slot organizers have to 
face in the territory – plus, it is 
searching for ways and means 
of solving all the above.

Within this industry, Romslot 
supports the idea of a level 
playing field, in a competitio-
nal environment characterized 
by fair play and compliance wi-
th the current legal norms by all 
the operators, equally.  At the 
same time, we have an open 
and constructive dialogue with 
other similar organizations and 
associations.  

As for the authorities, we ha-
ve become a transparent partner 
of dialogue with the Department 
of Finance and other institutions 
of a decisional power which we 
cooperate with, involved in the 
decision-making process and 
implementation of the present 
norms: the Senate, the Chamber 
of Deputies, the Fraud Squad, 
the County Police Inspectorates, 
ANAF.

Last but not least, Romslot 
promotes a responsable behavi-
or of the slot organizers towards 
the players and helps them build 
the climate where they feel go-
od, have fun in safe conditions 
in our rooms.

un comportament responsabil presupune transparență 
`n activitate, comunicare şi grijă pentru un mediu 
de afaceri curat și concurențial. Deasemenea, un 
comportament responsabil implică şi o atitudine corectă 
şi deschisă față de jucătorii cu probleme.

A responsible behavior implies transparency in 
activity, communication and vigilance for a clean and 
competitional business environment. Likewise, such 
a behavior translates into a fair and open attitude 
towards the players who is posing problems.

Dan  Iliovici - rOMsLOt



10 EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE 

În acest moment Romslot are 
treisprezece membri, porțile noas-
tre fiind deschise tuturor organiza-
torilor de sloturi (mici, medii sau 
mari), care `și asumă să respecte 
Codul de etic\ al asociației și pre-
vederile legale și care pun `n prim 
plan satisfacția consumatorului. 

Serviciile pe care le oferim 
sunt determinante pentru atra-
gerea de noi membri – informa-
re cu privire la piața națională și 
internațională, monitorizare legis-
lativă națională și europeană, ana-
liză, consultanță și posibilitatea 
de intervenire în elaborarea poli-
ticilor publice. Toate acestea re-
prezintă puncte de maxim inte-
res pentru orice organizator de 
sloturi din România.

Romslot acționează pentru a 
proteja această industrie, fiind un 
reprezentat al tuturor membrilor, 
indiferent de mărime, forța eco-
nomică, sau prezența în teritoriu. 

➢ V-ați propus dezvoltarea jocu-
rilor de noroc de tip slot machine 
pe baza unui comportament res-
ponsabil al tuturor celor implicați: 
autorități centrale și locale, opera-
tori, populație, agenți economici, 
organizații non-guvernamentale, 
mas-media etc. După doi ani, cum 
considerați că se prezintă situația 
din acest punct de vedere?

Un comportament respon-
sabil presupune transparență 
`n activitate, comunicare și gri-
jă pentru un mediu de afaceri cu-
rat și concurențial. Deasemenea, 
un comportament responsabil 
implică și o atitudine corectă 
și deschisă față de jucătorii cu 
probleme. 

Susținem și promovăm pro-
iectul Joacă Responsabil, care 
`și propune promovarea unei con-
duite responsabile a operatorului 
față de jucătorul la sloturi, pen-
tru ca jucatorul să beneficize de 
acest mijloc de amuzament și de 
distracție, jocul de sloturi repre-
zentând o formă de divertisment 
și recreere captivantă. 

Industria de gaming promo-
vează jocul de noroc în condiții 
sigure și se străduiește să atra-
gă atenția asupra exceselor ca-
re pot apărea în comportamen-
tul jucătorilor. Informațiile furniza-
te de operatorii de jocuri de noroc 
ar trebui să îi ajute pe jucătorii cu 
risc să caute ajutor în consiliere 

➢ How many members counts 
the Association and what is the 
strategy of attracting new mem-
bers?

Right now, Romslot has 
thirteen members and we are 
open to all the slot organizers  
(small, medium and large), who 
willingly abide by the Code of 
Ethics of our Association and 
the legal stipulations and who 
are foremost careful to satisfy 
the players.  

The services that we provide 
are essential for attracting new 
members – the latest about the 
national and international mar-
ket, national and European le-
gal monitoring, analysis, con-
sultancy and the possibility to 
intervene in drafting the public 
policies.  All these are of an ex-
treme interest for any slot orga-
nizer in Romania.

Romslot acts to protect this 
industry, as a true representa-
tive of all members, irrespecti-
ve of their size, economic stren-
gth or presence in the territory.

 
➢ You meant to develop the slot 
machine type games, based on 
a responsible behavior of all pe-
ople involved: central and local 
authorities, operators, popula-
tion, economic agents, non-go-
vernmental agencies, mass-me-
dia, etc.  After two years, where 
do you stand?

A responsible behavior im-
plies transparency in activity, 
communication and vigilan-
ce for a clean and competiti-
onal business environment.  
Likewise, such a behavior trans-
lates into a correct and open at-
titude towards the player who is 
posing problems.   

We support and promote the 
‚Play responsibly’ project, whi-
ch aims to endorse a respon-
sible conduct of the operator 
towards the slot player, so the 
player can fully benefit from this 
activity of pastime and fun – as 
slots are entertaining and cap-
tivating entertainment.

The gaming industry pro-
motes gambling in safe condi-
tions and is trying to entail at-
tention upon the excess that can 
happen while playing,  The in-
formation provided to the ga-
ming operators should help the 
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din partea organizațiilor specia-
lizate și a experților în domeniu.

În plus, Romslot se implică 
activ în diseminarea informațiilor 
despre industria noastră, partici-
pând activ la conferințele națio-
nale și internaționale de profil.

Ca `n orice business, autore-
glementarea este esențială și de 
aceea Romslot a încercat să iden-
tifice domeniile în care putem noi 
mai intâi să `mbunătățim situația, 
pentru a face lucrurile să meargă.

➢ Dacă ar fi să caracterizați lu-
mea gamblingului din România în 
câteva cuvinte, cum ați descri-o?

Pentru a caracteriza mediul 
de afaceri din zona gamblingu-
lui din România este nevoie mai 
`ntâi să tragem atenția asupra pro-
blemelor existente. Astfel, în mod 
cert este nevoie de transparență, 
atât din partea autorităților cât și a 
operatorilor. Se simte nevoia unui 
cadru legislativ adaptat realității 
și specificității fiecărui tip de joc 
de noroc. Există însă semnale că 
lucrurile `ncep să urmeze un curs 
normal în acest sens, acesta fi-
ind și rolul Romslot, de a contri-
bui împreună cu membrii noștri 
la construirea unui cadru legisla-
tiv cât mai corect pentru toți cei 
implicați, indiferent de dimensi-
unea afacerii pe care o dezvoltă. 

În altă ordine de idei există 
problema de imagine pe care o 
are gamblingul `n România, ima-
gine datorată lipsei de informare. 

Romslot și-a propus să imple-
menteze în acest scop o strate-
gie de comunicare publică bine 
pusă la punct. 

Dacă ar fi să caracterizez 
gamblingul în sine, aș spune 
că e o combinație de andrena-
lină, distracție și responsabilita-
te. Lumea gamblingului are însă 
nevoie de autoreglementare, res-
ponsabilizare și un level playing 
field. Orice altceva este în defa-
voarea jucătorului, a organizato-
rilor și a statului însuși.

➢ Care credeți că sunt diferențele 
majore dintre ceea ce se ̀ ntamplă 
`n România în lumea jocurilor de 
noroc și ceea ce se petrece la ni-
vel internațional?

România a evoluat foarte mult 
în ultimii ani în ceea ce privește 
jocurile de noroc tip slot machi-
ne, piața având potențialul de a 

deveni `n scurt timp comparabi-
lă cu orice altă piața cu vechime 
din Europa. 

Apartenența Romslot la 
Euromat – European Gaming and 
Amusement Federation, legăturile 
strânse cu operatori și asociațiile 
similare din alte țări, cooperarea 
continuă cu autoritățile pentru 
`mbunătățirea legislației au re-
dus din ce `n ce mai mult diferența 
dintre România și alte țări. 

Acum, cu deschiderea imi-
nentă a pieței online (dacă se vor 
efectua câteva modificări legisla-
tive necesare) această diferență 
va fi insesizabilă. Acest lucru 
este avantajos pentru toți actorii 
implicați, `nregistrându-se un cerc 
”vicios”, în sens pozitiv: dacă ju-
cătorul este mulțumit, organiza-
torul de sloturi se poate dezvol-
ta, ceea ce înseamnă mai mulți 
bani la buget. Dar săgeata mer-
ge și în direcția cealaltă – dacă 
legislația și fiscalitatea permit, or-
ganizatorul `și poate dezvolta afa-
cerea și poate investi astfel încât 
jucătorul să fie mulțumit.

➢ Care credeți că este principa-
la problemă creată de actuala 
legislație in domeniul sloturilor?

Legislația a fost creată pe un 
tipar unic pentru toate jocurile de 
noroc, fără a se ține cont de speci-
ficul fiecărui joc de noroc `n parte. 

Jocul la sloturi reprezintă un 
spin al aparatului – proverbiala 
„tragere de maneta”, sumele/mi-
zele sunt mici (la nivel de „bani”), 
iar sesiunile de joc implică de ce-
le mai multe ori deplasarea jucă-
torului de la un aparat la altul și/
sau de la o sală la alta. 

Conform legislației actuale, 
impozitarea câștigurilor jucătoru-
lui cu 25% are loc la nivelul unei 
zile, pentru câștiguri de peste 600 
de lei de la un organizator. Ori, 
`n practică, acest lucru este im-
posibil de aplicat. 

Totodata, biletul de intrare, 
menit inițial să `nlocuiească acest 
impozit imposibil de implementat, 
dar motivat de autorități ca repre-
zentând o măsură de protecție so-
cială, a dus la un rezultat invers 
celui dorit: jucătorii au migrat din 
sălile autorizate, ai căror organi-
zatori de sloturi respectă normele 
în vigoare, în piața neagră sau în 
on-line, unde deocamdată nu se 
aplică legislația în vigoare. 

high-risk players look for help 
and counselling from the spe-
cialized organizations and ex-
perts in the field.

Moreover, Romslot actively 
involves itself in the dissemina-
tion of information in our indus-
try, being a constant presence 
at the national and international 
conferences of this kind.

As in any business, the self-
regulation is essential; hence, 
Romslot has tried to identify the 
areas where we can improve and 
make things go more smoothly.

➢ Should you give a brief de-
scription of the gambling world 
in Romania, what would that be?

To define the business en-
vironment in the gambling sec-
tor in Romania, we need to first 
draw the attention upon the cur-
rent impediments.  There is a re-
al need for transparency, from 
both authorities and operators.  
The same for a legal framework 
to be fully adjusted to the reali-
ty and specific features of any 
game.  There are signs that 
things start going better and 
this is where Romslot comes 
in – to contribute, along with our 
members, to building a legal fra-
mework as correct as possible 
for anyone involved, no matter 
the size of the business they are 
running.

Further, the gambling in 
Romania is perceived in a wrong 
way, due to lack of correct in-
formation.  Romslot thus in-
tends to implement a strategy 
of public communication, well 
established.

Should I give a description 
of the gambling in itself, I wo-
uld say it is a mixture of adre-
nalin, fun and responsibility.  
The gambling world needs, 
though, self-regulation, awa-
reness and a level playing fi-
eld.  Anything else would dis-
criminate the player, the orga-
nizers and the state. 

➢ In your opinion, what do you 
think are the major differences 
between gambling in Romania 
and in the world?

Romania has taken huge 
steps in the last years in terms 
of slot machine type gaming, 
and the market has the potential 

to become soon a good match 
for any „older” market in Europe.   

The affiliation of Romslot to 
Euromat – European Gaming 
and Amusement Federation, the 
strong connections with the ope-
rators and similar associations 
in other countries, a permanent 
cooperation with the authorities 
as to improve legislation have 
filled the gap among Romania 
and other countries. 

Now, with the online market 
opening on the way (following 
certain required legal modifica-
tions), this difference will be al-
most invisible.  This is an advan-
tage for everyone involved, as 
a ‚catch 22’ but with a positive 
meaning: if the player is happy, 
then the slot organizer can de-
velop, which means large ear-
nings going to the budget.  But 
it can happen the other way – 
should the legislation and fisca-
lity allow it, then the organizer 
can improve his business and 
make investments so as the pla-
yer be happy.

➢ What do you think is the ma-
jor issue in the current legislati-
on in the slots sector?

The legislation was created 
on a „one for all games” basis, 
not taking into account the spe-
cifics of each game.

A game is a spin of the ma-
chine – the so-called „pull the 
lever”.  Here, the bets/amounts 
are small (moneywise) and the 
gaming sessions mean that the 
player has to move from one de-
vice to another and/or around 
different rooms.  

In compliance with the pre-
sent legislation, the taxing of the 
players’ winnings by 25% is for 
one day, for earnings of over 600 
lei from an organizer.  Or, to put 
it into practice, is impossible.  

At the same time, the en-
trance ticket, initially meant to 
replace this taxing impossible 
to implement, but motivated 
by the authorities as a social 
protection measure, has bro-
ught an unwanted result: the 
players have left the autorized 
rooms, whose organizers abi-
de by the current norms, to the 
black market or on-line where 
the present legislation is not 
present yet.
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➢ Dacă ar fi să o luați de la înce-
put, v-ați mai implica ̀ n gambling. 
Dacă da, care ar fi principala 
motivație?

Sunt foarte multe lucruri de fă-
cut în acest domeniu, sunt mul-
te provocări, industria evoluea-
ză, de ar fi să menționăm chiar 
și numai jocurile online. Este in-
citant și te ține mereu „`n priză”, 
n-ai timp să te plictisești.

Dacă aș lua-o de la început 
în acest domeniu? Da, pentru că 
`mi place ce fac!

➢ Ce planuri de viitor aveți?
Așa cum am menționat anteri-

or, milităm pentru o legislație trans-
parentă, echitabilă, și apli  ca bilă. 

Urmărim permanent extinde-
rea și dezvoltarea parteneriatului 
cu celelalte asociații din dome-
niul jocurilor de noroc. Ne dorim 
o diminuare sensibilă a jocurilor 
ilegale și a con curenței neloiale.

Vom acționa pentru îmbu-
nătățirea imaginii industriei jocu-
rilor de noroc, să facem cunoscut 
faptul că reprezentăm oameni de 
afaceri serioși, care `și achită ta-
xele și impozitele la termen, care 
au investit și continuă să inves-
tească în țara noastră, care cre-
ează un număr important de noi 
locuri de muncă. Este o industrie 
care oferă un mod plăcut de pe-
trecere a timpului liber, un mijloc 
de distracție. 

Dorim deasemenea ca 
Romslot să fie un partener de în-
credere al autorităților, spre be-
neficiul tuturor.

Un alt obiectiv important 
este strângerea legăturilor cu 
Euromat – European Gaming and 
Amusement Federation, al cărei 
membru este Romslot. 

Euromat, cu sediul în imedi-
ata vecinătate a Parlamentului 
European din Brussels, și care 
reunește 23 asociații reprezenta-
tive din domeniul gambling-ului 
din 18 state europene, acționează 
permanent pentru un cadru legis-
lativ și un mediu de afaceri sănă-
tos pentru industria gambling-ului. 

Romslot urmărește coope-
rarea cu toți membrii Euromat, 
pentru a impărtăși experiența și 
cunoștințele noastre și, în ace lași 
timp, pentru a profita de experi-
enta asociațiilor similare din ce-
lelalte state europene; ne spriji-
nim și ne ajutăm reciproc. 

➢ Ce le transmiteți cititorilor publi-
cației noastre?

Functionând după modelul 
asociațiilor profesionale simila-
re din Europa, Romslot reunește 
operatori de sloturi de toate mă-
rimile și de pe întreg teritoriul 
României. Ne-am propus pe 
de-o parte să susținem intere-
sele operatorilor, indiferent de mă-
rimea sau de gradul de implica-
re în asociație, și să promovăm 
un comportament etic, `n vede-
rea protejării consumatorilor și a 

concurenței loiale. Pe de altă par-
te, având reprezentare națională, 
suntem un partener important `n 
dialogul cu autoritățile, mass-me-
dia și publicul larg. 

Avem `ncredere că în viitorul 
apropiat vom putea reprezen-
ta cât mai mulți operatori care 
impărtășesc aceste idei si pla-
nuri de acțiune. 

 Vă mulțumesc!

➢ Should you start it over, wo-
uld you still cross roads with 
gambling?  If yes, what would 
be your main incentive?

There are many things to do 
here, many challenges – this in-
dustry is going upward, if only 
mention the on-line games.  It is 
stimulating, keeps you „plugged 
in”, have no time to get bored. 

If I crossed roads with this 
field?  Yes, I would definitely do 
that, because I love what I am 
doing!

➢ Any plans for the future?
As I said before, we are go-

ing for a transparent, fair and im-
plement-able legislation.  

We are in the lookout for the 
expansion and development of 
the partnership with the other 
gambling associations. We re-
ally want to witness a visible eli-
mination of the illegal gambling 
and unfair competition.

We will keep on acting for 
improving the image in the 
gambling industry, for making 
known the fact that we speak for 
reliable business people, in go-
od standing with the fiscal au-
thorities, who have made inves-
tments and continue to do so in 
our country, who create a consi-
derable number of employment 
places.  This is an industry to pro-
vide a nice pastime, a lot of fun.

We also want Romslot be a 
trustworthy partner to the au-
thorities, to benefit everyone.

Another important objective 
is to have closer connections wi-
th Euromat – European Gaming 
and Amusement Federation, 
where Romslot is a member.

Euromat, with its seat in 
the vicinity of the European 
Parliament in Brusells, an or-
ganization of 23 representati-
ve associations in the gambling 
sector in 18 European states, 
is an active promoter for a le-
gal framework and a healthy 
business environment for the 
gambling industry.

Romslot intends to coopera-
te with all the Euromat members, 
to share from its experience and 
knowledge and, at the same ti-
me, to take advantage of the ex-
perience of similar associations 
in the other European states, to 
support and help one another.

➢ Do you have a word for the 
readers of our publication?

Following the model of the 
similar professional associati-
ons in Europe, Romslot brings 
together slot organizers of all si-
zes, throughout Romania.  Our 
goal is to fight for the interes-
ts of the operators, irrespecti-
ve of their caliber or their invol-
vement in society and to pro-
mote an ethical behavior, in or-
der to protect the consumers 
and the loyal competition.  On 
the other hand, as national re-
presentative, we are an impor-
tant partner in our dialogue wi-
th the authorities, mass-media 
and the public.

We are truly confident that, 
in the near future, we will be able 
to represent as many operators 
who share the same ideas and 
plans for the later times.

 Thank you!
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Turneul s-a desfășurat `n peri-
oada 11-17 iunie. Competiția a fost 
ultima dintr-o serie care a debu-
tat tot `n Capitală, `n februarie anul 
acesta, `ntr-o campanie PokerFest. 
Buy in-ul la evenimentul principal 
din cadrul turneului care a fost or-
ganizat la hotelul Howard Johnson 
a fost de 1.000 de euro.

Pauză competițională
Odată cu acest turneu s-a 

`ncheiat sezonul de primăvară-
vară PokerFest 2012, competiția 
urmând să re`nceapă `n toam-
nă, pe data de 5 septembrie, la 
Mamaia. Acest Main Event a fost 
cel mai urmărit și cel mai dina-
mic dintre toate, acest lucru da-
torându-se faptului că la mese 
s-au aflat cei mai apreciați jucă-
tori de poker din țara noastră, ju-
cători care au făcut valuri pe in-
ternet și `n jocurile live `n ultima 
perioadă de timp.

A plecat `n dezavantaj
Andrei Țăranu a fost câști-

gătorul surprinzător al PokerFest 
București. La `nceperea finalei, 
chip leader era Andrei Pescaru, 
un jucător de talie mondială ca-
re anul acesta, la vârsta de doar 
23 de ani, a ajuns pe poziția `ntâ-
ia la `ncasări pe cel mai mare 

site de poker din lume – având 
1.000.000 de dolari. Un alt favo-
rit a fost Atila Abdula, despre ca-
re specialiștii afirmă că este un 
jucător extrem de agresiv și an-
trenor de poker cu câștiguri de-a 
dreptul impresionante.

Favoriți doar pe hârtie
Cu toate acestea, Atila a ieșit 

primul de la masa finală, cu un 
câștig de 5.250 de euro, ̀ n timp ce 
Andrei Pescaru a ocupat poziția 
a treia, `ncasând un premiu de 
24.000 de euro. Andrei Țăranu a 
devenit campion după șapte ore 
de joc și după un heads-up `n ca-
re plecase `n dezavantaj.

Masa finală
Jocul la masa finală i-a 

avut ca protagoniști pe: Andrei 
Țăranu, Tiberiu Zanfirache, Andrei 
Pescaru, Florian Duță, Alexandru 
Pașca, Loredan Hanganu, Ben 
Averbuch, Romeo Trofin și Atila 
Abdula, acesta fiind, de fapt, și 
clasamentul final al jucătorilor la 
această ultimă etapă a festivalu-
lui PokerFest. ~n paralel cu masa 
finală, Dany Parlafes a câștigat 
cupa la side-eventul cu numărul 
1 și redacția „România Liberă” 
se poate lăuda cu câștigarea 
Trofeului Presei. 

PokerFest București s-a `ncheiat cu o surpriz\ PokerFest Bucharest ended with a twist

by Alesia Luca
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a luat trofeul  
și marele premiu

took the trophy  
and the big prize

AndreiȚ\ranu
etapa a cincea din seria de evenimente PokerFest București 
s-a `ncheiat cu victoria oarecum neașteptat\ a lui Andrei  
Ț\ranu. el a obținut trofeul și un premiu de 65.260 de euro.



The tournament was held 
between 11 and 17 of June.  
The competition was the last 
leg in a series having debuted 
in Bucharest, this February, in 
a PokerFest campaign.  The 
buy-in at the main event, hos-
ted by Howard Johnson Hotel, 
was 1,000 euros.

A competition break 
This tournament brought to 

an end the 2012 spring-sum-
mer season of the PokerFest 
tournament.  The games will 
resume on September 5, in 
Mamaia.  This Main Event was 
the most watched and dynamic 
of all – the reason is that the 
best poker players in Romania 
sat down at the tables, the sa-
me players who have recently 
gone big on the internet and 
live games.

Started in a less  
favorable position

Andrei Țăranu was the sur-
prising winner at PokerFest 
Bucharest.  When the final star-
ted, Andrei Pescaru was the 
chip leader – a 23-old first rate 
player – he placed first on the 
largest poker site in the world 

in the earnings category, with 
1,000,000 USD.  Another fa-
vorite was Atila Abdula, abo-
ut whom specialists think is an 
aggressive player – also, a po-
ker coach deriving impressive 
earnings.

Favorites on paper 
Atila left the final table first, 

with a win of 5,250 euros, whi-
le Andrei Pescaru took the third 
position and a prize of 24,000 
euros.  Andrei Taranu became 
the champion after seven hours 
of playing and a heads-up in a 
less favorable position.

The final table
The final table game 

gat hered together Andrei 
Țăranu, Tiberiu Zanfirache, 
Andrei Pescaru, Florian Duță, 
Alexandru Pașca, Loredan 
Hanganu, Ben Averbuch, 
Romeo Trofin and Atila 
Abdula.  This was exactly the 
final hierachy for this last sta-
ge of the PokerFest festival.  
Alongisde with the final table, 
Dany Parlafes won the cup of 
the side event number 1 and 
the „Romania Libera” editori-
al office can show off with win-
ning the Press Trophy.

the fifth stage within the PokerFest Bucharest events 
ended with the somewhat unexpected victory of Andrei 
taranu.  He won the trophy and a 65,260 – euro award.
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Cu sorin Constantinescu, 

sorin Constantinescu,

PokeFest la jum\tatea anului II
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inițiatorul, promotorul și președintele  
PokerFest, despre viitorul turneului

the initiator, promoter and president  
of PokerFest and the future  

➢ Domnule Sorin Constanti-
nescu, suntem la jumătatea anu-
lui al doilea al turneului de po-
ker live PokerFest. Spuneți-ne 
cum se vede, `n acest moment, 
anul următor și cum se vedea 
anul acesta de la jumătatea anu-
lui trecut.

Ce pot să spun este că anul 
trecut eram optimiști că o să 
avem o creștere ca și număr de 
participanți și ca și nivel de joc 
ceea ce s-a și `ntâmplat, deci am 
estimat bine. Au crescut și numă-
rul de participanți și nivelul jocu-
lui și numărul de participanți la 
supersateliții care au un mare suc-
ces `naintea turneelor. Chiar am 
bătut un record european. N-a fost 
niciodată un supersatelit care să 
adune la un loc peste 200 de jucă-
tori; noi am avut 222, set de doiari 
cu am zis eu, la ultimul supersa-
telit de la București. Ca număr de 
participanți a fost puțin mai slab 
decât cel de data trecută din cau-
ză că au venit foarte puțini calificați 
de pe PokerStars, data trecută am 
avut 45 – 50, iar acum doar 15. 
Deci dacă erau la fel de mulți ca 
și data trecută depășeam numă-
rul de 300, număr care era targetul 
acestui turneu. Din păcate, venind 
puțini de pe online, am avut doar 
272. A fost puțină lume care să 
fie nemulțumită. ~ntotdeauna sunt 
cârcotași, dar noi vorbim cu jucă-
torii și avem un feedback bun de 

la ei. ~n general au fost mulțumiți. 
Au participat majoritatea jucători-
lor cu nume și cunoscuți `n afara 
țării, ceea ce m-a bucurat foarte 
mult. A fost un semn de apreciere.

A fost o serie reușită de tur-
nee, mai puțin, pot să zic, cel de 
la Deva. Chiar am zis că nu mai 
fac `n zona de vest a țării pentru că 
nu e posibil ca fiind la Deva și fiind 
Oradea sau Arad sau Timișoara 
aproape, de acolo să vină câte 1 
sau 2 și de la Buzău sau Ploiești 
să vină 7. Adică chiar nu e inte-
res. Am zis că la Timișoara poa-
te a fost o `ntâmplare, că a fost la 
`nceput și nu știa lumea despre 
PokerFest, așa că am zis să mai 
`ncercăm odată. Am ales Deva că 
era undeva la mijloc, aproape de 
Oradea, Timișoara, Arad, aproa-
pe de toate orașele din vestul țării, 
dar am văzut că nu este interes. 
Probabil că n-o să mai facem aco-
lo. ~ncercăm, la anul `n Sibiu care 
e mai `n centru țării și sunt sigur 
că va fi de succes și o să mergem 
foarte mult pe turneele tradiționale, 
Piatra Neamț, Brașov și așa mai 
departe, turnee care au fost deja 
un succes.

O surpriză foarte foarte plăcu-
tă, și cred că a fost cel mai bun 
turneu al nostru din toate puncte-
le de vedere, și ca atmosfera și 
ca participanți, `n provincie, a fost 
Piatra Neamț. A fost și o atmosfera 
extraordinară. Toată lumea care a 

➢ Mr. Sorin Constantinescu, we 
are now half way through the se-
cond year of the PokerFest live 
poker tournament.  Tell us how 
you see the next year and how 
you were looking at this year, sa-
me time last one.  

What can I say is that last year 
we were optimistic, hoping to have 
a raise in both number of players 
and quality of playing – which ac-
tually happened, making us good 
estimators.  The number is higher, 
so is the playing class and the sa-
me for the participants at super-
satellites that are successful befo-
re the tournaments.  We even bro-
ke an European record.  We have 
never been a super-satellite that will 
bring together over 200 players; we 
had 222, „a set of twos” at the la-
test super-satellite in Bucharest.  In 
terms of number of participants, it 
was little weaker than the one befo-
re – the reason was that a few qua-
lified on PokerStars showed up – 
last time 45 -50 and only 15 now.  
Should we had as many as last ti-
me, the number would have gone 
over 300, which was the target for 
this tournament.  Unfortunately, wi-
th a few online people coming, we 
only had 272.  Too few people to 
be dissatisfied.  There is always so-
me complaining, but we talk with 
the players and have a good feed-
back from them.  They have been 
content for most of the time.  Most 

players, well-known outside the 
country, attended the event, whi-
ch made me happy.  It was a real 
sign of appreciation.

We had a victorius string of tour-
naments, except the one in Deva.  I 
even said that I would not be doing 
any tournaments in the western part 
of the country – it is not a reasonable 
thing to be in Deva, Oradea, Arad or 
Timisoara and have 1 or 2 players 
from those cities and 7 from Buzau 
or Ploiesti.  Lack of interest.  I thou-
ght that Timisoara was an isolated 
fact, we were at the beginning, peo-
ple knew nothing about PokerFest, 
so I said why not try again.  We pick-
ed Deva, it was somewhere in the 
middle, close to Oradea, Timisoara, 
Arad, to all the cities in the west – 
but there was no interest.

It is very likely we are not going 
there any longer.  We will be trying 
Sibiu next year (more in the center 
of the country) and I am pretty su-
re will be succesful; also, we will 
be following the traditional tourna-
ments in Piatra Neamt, Brasov, etc, 
already a hit.

A very pleasant surprise – and 
I think our best tournament in the 
countryside as for atmosphere and 
participants was in Piatra Neamt.  
Everything was extraordinary, every 
one being there said that they had 
their best time ever.

It matters a lot the local partners 
that we have – if in a city you don’t 

PokerFest a dep\șit toate aștept\rile b\tând record dup\ record PokerFest has exceeded all the expectations in breaking record after record

PokeFest at mid-year II

by Mihnea Paul Popescu
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fost la turneu și care a venit și din 
București a zis că s-a simțit cel mai 
bine acolo.

Contează foarte mult și parte-
nerii locali pe care `i avem din ca-
uză că, dacă ești `ntr-un oraș ne-
cunoscut și nu ai sprijin, este foar-
te greu să pui totul la punct.

Acolo, la Piatra Neamț, chiar a 
fost un succes pentru că toți au fost 
pasionați de poker, inclusiv patro-
nul hotelului. A jucat, și patronul, și 
copii patronului au jucat și șeful de 
la restaurant. La un moment dat nu 
mai aveau nici chelneri pentru că 
se băgaseră și ei la masa de joc. 
Deci toată lumea joacă poker acolo.

Ca să vă dau cifre concrete, `n 
cele două zile de supersateliți din 
300 de persoane, 150 au fost din 
județul Neamț. Deci o participare 
record pentru o zonă. Cum spu-
neam, cel mai slab turneu al nostru 
din seria aceasta a fost la Deva. Au 
fost vreo 70-80 de jucători. A fost 
și o pierdere financiară mare și o 
dezamăgire foarte mare, dar sun-
tem optimiști și mergem `nainte.
➢ Anul trecut nu vă așteptați la re-
cordurile de anul acesta, dar anul 
acesta vă așteptați ca la anul să 
mai doborâți recorduri?

Am fost, o lună de zile, plecat 
`n fiecare zi, la turneele de afară 
ca să `ncerc să aduc jucători stră-
ini pentru că, cred că acesta este 
potențialul și cred că am atins ma-
ximul `n România. Mai mult de 300 
de participanți români la un turneu 
de 1000 de euro nu vom aduce ni-
ciodată. Eu sunt conștient, fiind de 
22 de ani `n business-ul acesta cu 
casinourile și cu jocurile de noroc, 
că acesta este plafonul maxim și că 
nu o să putem să-l doborâm dacă 
nu aducem jucători străini.

~n acest sens am fost și la câ-
teva turnee internaționale, am fost 
și aici mai aproape de noi, am 
fost la Chișinău, am fost la EMOP 
`n Bulgaria, am fost la Dublin la 
conferința de afiliere ca să vorbesc 
cu rețelele online care pot să aducă 
jucători străini, mai ales nordici. Și, 
mă chinuiesc să aduc jucători de 

afară pentru că sunt convins că mai 
mult de 300 nu putem să atragem 
și nu vreau să ne plafonăm. Vreau 
să creștem, ca și turneu.

Suntem `n discuții și `ncercăm 
să facem un turneu și la Chișinău 
pentru Ucraina și Rusia pentru că 
`n Rusia este interzis și s-a făcut 
doar un turneu la Kiev – Russian 
Poker Series dar, la Chișinău nu 
a fost nici un turneu și putem să-i 
aducem pe ruși și acolo. Mi-aș dori 
foarte mult să facem, `n Chișinău, 
un turneu mare cu ruși, ucraineni, 
români și moldoveni.
➢ ~nțeleg că pentrul anul următor 
planul este de internaționalizare 
a turneului PokerFest.

Exact. Asta ne dorim, să `nce-
pem să facem turnee și afară. 
Măcar unul la Chișinău și unul `n 
Bulgaria și acum studiem piața și 
legislația pentru a `ncerca să fa-
cem și un turneu `n Ungaria. Nu 
vreau să ne extindem prea mult, 
dar așa, `ncet-`ncet, un prim pas 
spre estul Europei.

Mi-ar fi plăcut să avem și ju-
cători ruși la turneele noastre din 
România. Rușii sunt foarte buni ju-
cători și sunt foarte mulți dar, de-
ocamdată, au nevoie de viză nefi-
ind `n Uniunea Europeană așa că 
de aceea ne-am gândit să-i adu-
cem la Chișinău, pentru ca aco-
lo n-au nevoie de viză și vor veni 
mult mai ușor.
➢ PokerFest a doborât foarte mul-
te recorduri. Care este impactul 
turneului asupra jucătorilor? Cum 
este privit turneul de către jucă-
torii de poker? Vin ei de dragul 
premiului sau vin și din pasiune? 
Și cum este primit turneul `n țările 
vecine precum Ungaria, Bulgaria 
sau Moldova?

PokerFest-ul a devenit un brand 
și este o mândrie pentru jucători 
să participe la el și să aibă rezul-
tate. Ca să dau un singur exem-
plu, când a fost , acum, PokerFest 
la București, la Masa Finală au ră-
mas cei doi finaliști și au `nceput 
să negocieze, sa facă „deal” cum 
zicem noi `n poker, și unul dintre ei 

know and have no support, then it 
is rather dificult to get everything 
in place.

In Piatra Neamt, everything 
went smooth, as all of them we-
re passionate about poker, inclu-
ding the hotel  owner.  The owner 
and his children played, so did the 
restaurant chef.  At one time, the 
waiters were nowhere to be seen, 
as they were sitting at the tables, 
playing. In a word,  every single 
person there plays poker.

To give you numbers, we had 
300 people during the two days 
of super-satellites – and 150 were 
from the Neamt county – a record 
number for a region.

As I was saying, the worst tour-
nament in this series was the Deva 
one.  There were 70-80 players.  A 
big financial loss and disappoint-
ment, but we are optimistic and ke-
ep going forward.
➢ Last year, you were not ex-
pecting these records- but for 
this year, do you hope to still 
break records?

For a month, I was gone every 
day to the tournaments abroad to 
try to bring foreign players – I think 
this is the potential and we have re-
ached the maximum in Romania.  
We will not be able to have more 
than 300 Romanian players in a 
1,000-euro tournament.  I am awa-
re that, after 22 years in this busi-
ness with casinos and gambling, 
this is how far we can get unless 

we bring in foreign players. To this 
purpose, we went to some inter-
national tournaments – closer he-
re, to Chisinau, EMOP in Bulgaria, 
to Dublin at the affiliate conferen-
ce – to talk to the online networks 
for bringing foreign players, mainly 
from northern Europe.  I am doing 
this to raise that number of 300, we 
cannot do better and I don’t us to 
get stuck here.  We must develop, 
as a tournament.

We are in the middle of ne-
gotiations and we are trying ow 
to have a tournament in Chisinau 
for Ukraine and Russia (it is forbi-
dden in Russia) - only a tourna-
ment to Kiev took place – Russian 
Poker Series.  There is nothing in 
Chinisau and we can bring the 
Russians over there.  I would lo-
ve to have a big tournament with 
Russians, Ukrainians, Romanians 
and Moldavians.
➢ For the next year, I understand 
that the plan is to go international 
with the PokerFest tournament.  

Exactly.   This is what we want, 
to start having tournaments ab-
road.  At least one in Chisinau, 
one in Bulgaria.  We are studying 
the market now and the legislation 
to try one in Hungary.  Not drea-
ming of a too big expansion, but 
just a slow and sure step towards 
the east of Europe.

I would have liked to have 
Russians here.  They are very good 
players and very many – for now, 
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a zis: „Eu renunț la 10.000 de eu-
ro numai să iau Cupa...”. adică, 
deja, Cupa PokerFest este dori-
tă și costa mult.

Și jucătorii mari `n general, la 
`nceput nu au venit pentru că, da-
că ajungi undeva sus, la niște me-
se finale sau „`n bani” la un EPT de 
5.000 de euro, nu mai vrei să vii la 
unul de 500 de euro că-ți „strici” 
imaginea. Dar s-au convins că 
nu este așa și că PokerFest este 
un brand și că nu-și strică imagi-
nea, mai ales că suntem și noi pe 
„Handon Mob” și jucătorii primesc 
puncte pentru participări și, deja, 
jucătorii mari, vin cu plăcere și vin 
pentru glorie și pentru a obține re-
zultate pozitive care contează și 
afară. Deja suntem cunoscuți și 
pe plan internațional. Chiar am 
fost surprins plăcut când m-am 
`ntâlnit cu reprezentanții siteuri-
lor mari de poker online și știau 
de PokerFest.

Totodată PokerFest a devenit 
și loc de `ntâlnire, adică toți jucă-
torii abia așteaptă PokerFestul 
lunar ca să se `ntâlnească și să 
socializeze. Au `nceput să facă 
și afaceri `mpreună. Eu pot să 
vorbesc, deja, de o comunitate 
PokerFest, ceea ce mă bucură. 
De aceea am și `nceput să fa-
cem petreceri pentru jucători. O 
să avem și acum, `n septembrie, 
unde locația este deja aleasă pe 
malul mării, pe plajă. Este vorba 
de hotelul Palace. O să facem un 
Pool Party, un Fashion Show, o 
să fie muzică live, astfel `ncât ju-
cătorii să poată să petreacă cât 
mai mult timp `mpreună și să so-
cializeze cât mai bine.
➢ Știm cu toții că impactul pe 
care `l are pokerul asupra oa-
menilor este mare. Spuneți-ne, 
vă rog cum vă explicați fenome-
nul pokeristic atât `n România, 
cât și `n lume?

Ca să spunem `ntâi de 
România; românii sunt jucători, 
le place să joace, le place să mi-
zeze, le place adrenalina, și atunci 
foarte mulți jucători care erau `n 
zona casinourilor live, jucători de 
ruletă, de blackjack și care, ca să 
folosesc un jargon al jucătorilor, 
și-au „rupt capul” prin casinouri, 
ca să-și satisfacă dorința de adre-
nalină s-au mutat spre partea de 
poker, spre partea de turnee, un-
de suma pe care pot să o piardă 

dacă au ghinion sau nu se pricep 
este limitată. Nu poți să pierzi mi-
lioane, să-ți pierzi casa, nevas-
ta sau mașina, ca la casino. Poți 
să pierzi, dacă este un turneu de 
500 de euro, 500 de euro. Mai ai 
o șansă, maxim, să mai cumperi 
odată, o reintrare și gata. Nu poți 
să pierzi sute de mii de euro la 
un turneu de poker. Și atunci ju-
cătorii, ca să-și satisfacă dorința 
de adrenalină și să țină, totuși, 
aproape de jocurile acestea de 
noroc, s-au reorientat spre poker.

Am văzut asta cu ochii mei, 
acum câțiva ani, fiind manager 
de casino, când făceam un tur-
neu de poker, după ce se termi-
na turneul, toți jucătorii se mutau 
spre zona de ruletă sau spre al-
te jocuri de cărți. Acum, dacă fa-
cem un turneu `n casinou, cum 
s-a terminat turneul, toata lumea 
sparge ușa cu capul și pleacă 
afară. Nu mai joacă altfel de jo-
curi. Deci foarte mulți „gambleri”, 
ca să le spunem așa, s-au mu-
tat din zona de ruletă spre turne-
ele de poker.

they need a visa to travel (as being 
outside the EU).  Hence, it will be 
easier to have them in Chisinau, 
where they can travel without a visa.
➢ PokerFest has broken many 
records.  What is the tournament 
impact upon the players?  Are 
they coming for the prize or be-
cause of passion? How do Hun-
gary, Bulgaria or the Republic of 
Moldova perceive it? 

PokerFest-ul has become a 
brand and it is a matter of pride for 
the players to attend and have go-

od results.  To give you one exam-
ple – at PokerFest in Bucharest, 
there only two left at the Final Table 
– they started to negociate, to „de-
al” in our words.  And one of them 
said: „I give up 10,000 euros in ex-
change for the Cup...” which means 
that the PokerFest Cup is wanted 
and also expensive.

At the beginning, the big pla-
yers would not come – if you get 
up high, at some final tables or „in 
the money” at an EPT of 5,000 eu-
ros, you do not want to come to a 
500-euro event, as you are spoiling 

your image.  But they saw they were 
wrong – PokerFest is a brand, their 
image is still intact – we are now on 
„Handon Mob” and the players get 
points for being present; the big pla-
yers come here with great pleasure, 
come for glory, for good results that 
are good abroad.  We are known in-
ternationally.  I was pleasantly sur-
prised to meet with the represen-
tatives of the great online poker si-
tes and they knew about PokerFest.

Also, PokerFest has become 
a meeting place – they are all wai-
ting for the monthly event to me-
et and share the latest.  They even 
started businesses together.  I can 
speak about a PokerFest commu-
nity, which is a reason to be hap-
py.  We throw parties for the players.  
In September, we will have one on 
the beach.  The Palace Hotel will 
be hosting a Pool Party, a Fashion 
Show, live music – all for the pla-
yers to spend more time together 
and have fun.
➢ We know for a fact that poker 
has a great influence on people.  
How do you explain the poker 
phenomenon in Romanian and 
in the world?

In Romania first: Romanians are 
players, they love playing, betting, 
adrenalin; this is why many pla-
yers in the live casino area, rou-
lette, blackjack players „lost their 
minds” in casinos just for the sake 
of adrenalin and moved towards po-
ker, tournaments where the amount 
that they can lose –bad luck or no 
knowledge- is limited.  You can-
not lose millions, lose your house, 
wife, the car, like in a casino.  If a 
500-euro tournament, you can lose 
500.  You have one more chance, 
maximum, to buy once more, and 
that’s it.  There is no way you can 
lose hundreds of thousand euros 
in a poker tournament.  Then, the 
players switched to poker – it keeps 
them close to gambling and gives 
them enough adrenalin. 

A few years ago, I saw that as 
a casino manager.  When we were 
doing a poker tournament, after it 
was done, all the players would go 
to the roulette or other card games.  
Today, if we have a casino tourna-
ment, people would rush out of the 
door when it is finished.  They are 
not playing such games.  So many 
„gamblers” have moved from rou-
lette to the poker tournaments.
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Sub ochii legendarului Remy 
Bonjasky, Atodiresei a devenit primul 
român care cucerește centura WAKO 
Pro de la instalarea Olguței Vasilescu 
`n funcția de președinte al WAKO Pro 
România. Cel supranumit „Pitbull” l-a 
`nvins pe Jovanovic la decizie ma-
joritar\, dup\ ce, `n runda a treia, `n 
contul ambilor s-a contorizat câte un 
knock-down. Campionul roman și-a 
recuperate astfel centura de la adver-
sarul s\u. A fost, practic, o revanș\ 
`ntre cei doi dup\ ce, `n februarie, la 
Podgorica, Jovanovic s-a impus la 
decizie. “Vreau s\ mulțumesc `n pri-
mul rând publicului absolut impresio-
nant din B\nie care m-a ̀ ncurajat de 
la `nceputul meciului. Mi-aș dori s\ 
obțin cât mai multe victorii `n acest 
oraș”, a spus Atodiresei.

L\udați de un  
triplul campion

Prezent la eveniment, triplul cam-
pion mondial K-1, olandezul Remy 
Bonjasky, s-a declarat `ncântat și 
i-a felicitat pe toți lupt\torii români 
prezenți la gal\. “M\ bucur mult 
c\ am venit la Craiova și pot spu-
ne cu mâna pe inim\ c\ a meri-
tat drumul. Am v\zut câțiva spor-
tivi care pot crește și, de aseme-
nea, am r\mas impresionat de pu-
blic. Organizarea s-a ridicat la un nivel 
`nalt. ~n România, K-1 poate concura 

cu fotbalul”, a afirmat marele spor-
tiv olandez. De altfel, `n cele trei zile 
petrecute la Craiova, triplul campion 
mondial a f\cut sute de poze cu fanii 
s\i din oraș, iar la stadion cei aproa-
pe 15.000 de spectatori l-au aplau-
dat la unison, `n semn de apreciere 
pentru cariera sa.

Antrenor la  
Respect Gym

Pe 10 iunie, Ionuț „Pitbull” Atodi-
resei a fost prezent la sala de sport 
Respect Gym, condus\ de Alin 
Panaite și la care campionul K-1 es-
te antrenor, care a inaugurat seria 
Zilelor Porților Deschise. ~ntr-un inter-
viu acordat revistei noastre – „Casino 
Life & Business Magazine” – Ionuț 
Atodiresei ne-a declarat c\ meciul 
de la Craiova nu a fost cel mai dificil 
meci din cariera sa, dar, cu siguranț\, 
a fost unul dintre cele mai grele și mai 
pline de emoții contradictorii, având 
`n vedere atât adversarul, unul foar-
te puternic, dar și desf\șurarea eve-
nimentelor. El a prezentat publicației 
noastre „The Pitbull Division”, mai 
exact secția lui, din cadrul Respect 
Gym, de antrenat copii. Cei prezenți 
la eveniment au urm\rit și o sesiune 
de antrenament `n care „Pitbull” s-a 
b\tut cu copilul-minune Alexandru 
Stan, `n vârst\ de 10 ani, despre ca-
re mare lupt\tor K-1 susține r\spicat 
c\ este un viitor campion.

La finala Local Kombat Bodyguardul - Forțe speciale din 
B\nie, care s-a bucurat de mare succes, s-a disputat și 
meciul pentru titlul wAKO Pro Intercontinental la categoria 
64,5 kilograme dintre Ionuț „Pitbull” Atodiresei și aus-
triacul de origine sârb\ sașa Jovanovic. {ansa a fost de 
partea românului, care s-a impus `n fața rivalului s\u.

the Local Kombat Bodyguard Final – special Forces in Ol-
tenia, a successful event, featured the game for the wAKO 
Pro Intercontinental title at 64.5 kg between Ionut ‚Pitbull’ 

Atodiresei and sasa Jovanovic, the Austrian of serbian 
origin. the romanian pressed and won against his rival.

by Irina Macarie
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While legendary Remy 
Bonjasky was watching, 
Atodiresei became the first 
Romanian to win the WAKO 
Pro belt since Olguta Vasilescu 
took the position of WAKO 
Pro Romania President. The 
one nicknamed „Pitbull” won 
against Jovanovic by unani-
mous decision – after each 
of them had scored a knock-
down. Thus, the Romanian 
champion took his belt back 
from his contestant. This ga-
me was actually a retaliation 
after Jovanovic had won in 
Podgorica, in February by a 
decision. „First of all, I would 
like to thank to this really im-
pressive public in Oltenia who 
encouraged me during the en-
tire game. I would love to win 
more often in this town”, said 
Atodiresei.

Compliments from  
a triple champion

The triple K-1 world cham-
pion, Dutch Remy Bonjasky at-
tended the event and congra-
tulated all the Romanian figh-
ters at the gala. „I am so glad 
I came to Craiova and can ho-
nestly tell you that it was worth 
the trip here. I saw a few sport-
smen who have a real potenti-
al – and the audience was al-
so wonderful. So was the or-
ganization, of a great quality 

indeed. In Romania, K-1 can 
very well compete with so-
ccer”, said the great Dutch 
sportsman. In fact, he took 
hundreds of pictures with his 
fans around town during his 
3-day stay in Craiova – and 
the 15,000 people in the are-
na applauded as one, in re-
cognition of his career.

Coach at Respect 
Gym fitness club

On June 10, Ionuț „Pitbull” 
Atodiresei was present at 
Respect Gym fitness club, 
managed by Alin Panaite 
and where the K-1 champion 
is a coach – it was the inau-
guration of the Day of Open 
Gates. In an interview given 
to our publication „Casino Life 
& Business Magazine”, Ionut 
Atodiresei said that the Craiova 
game was not the hardest in 
his career but certainly one full 
of contradictory feelings abo-
ut his rival and the unfolding 
of the events. He introduced 
to our publication „The Pitbull 
Division”, more exactly his sec-
tion for coaching children at 
Respect Gym. The people pre-
sent there watched a training 
demo session where „Pitbull” 
fought against the 10-year old 
wonder-child Alexandru Stan, 
about whom the great K-1 fi-
ghter says out loud that he is 
a future champion.

i-a luat fața lui sașa

triumphed over sașa

Oltenii i-au purtat noroc Oltenians, a good charm

Atodiresei„Pitbull”
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super-fight, 85 kg:
Daniel Alexandru l-a `nvins 

prin TKO `n repriza a treia pe 
Cristian Ristea
super-fight, 80 kg:

Flavius Boiciuc l-a ̀ nvins prin 
TKO `n repriza a doua pe Adrian 
Grec
Finala 85 kg:

Alexandru Nedelcu l-a ̀ nvins 
la decizie unanim\ pe Daniel 
Mocanu
Finala 95 kg:

Gabriel Flutur l-a ̀ nvins dup\ 
extra-round pe D\nuț Hurduc
Finala +95 kg:

R\zvan Ghiț\ l-a `nvins la 
decizie unanim\ pe Mih\iț\ 
Golescu

Finala +95 kg:
R\zvan Benche l-a ̀ nvins prin 

KO `n repriza a treia pe Leonid 
Tcaciuc
super-fight, +95 kg:

Zsolt Bala l-a `nvins la deci-
zie unanim\ pe Marian Iurchevici
super-fight, +95 kg:

Florin Boboc l-a ̀ nvins prin KO 
`n prima repriz\ pe Cristian Silaghi
super-fight, 75 kg:

Darryl Sichtman (Olanda) l-a 
`nvins prin TKO ̀ n repriza a treia pe 
Miodrag Olar
titlul wAKO Pro Intercontinental, 
65,5 kilograme:

Ionuț Atodiresei l-a `nvins 
la decizie majoritar\ pe Sașa 
Jovanovic (Austria)

super-fight, 85 kg:
Daniel Alexandru won by 

TKO during the third round ver-
sus Cristian Ristea
super-fight, 80 kg:

Flavius Boiciuc won by TKO 
during the second round with 
Adrian Grec
Final of 85 kg:

Alexandru Nedelcu won by 
unanimous decision over Daniel 
Mocanu
Final of 95 kg:

Gabriel Flutur won after extra-
round over Dănuț Hurduc
Final of +95 kg:

Răzvan Ghiță won by una-
nimous decision over Mihăiță 
Golescu

Final of +95 kg:
Răzvan Benche won by KO du-

ring third round versus Leonid Tcaciuc
super-fight, +95 kg:

Zsolt Bala won by unanimous 
decision over Marian Iurchevici
super-fight, +95 kg:

Florin Boboc won by KO du-
ring the first round versus Cristian 
Silaghi
super-fight, 75 kg:

Darryl Sichtman (Netherlands) 
won by TKO during the third round 
over Miodrag Olar
the wAKO Pro Intercontinental title 
at 65.5 kilograms:

Ionuț Atodiresei won by 
una     ni mous decision over Sașa 
Jovanovic (Austria)

Finale Local Kombat Bodyguardul - Forțe speciale Craiova: Local Kombat Bodyguard final gala – special Forces Craiova:
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~n fiecare an, Women in Gaming 
`și propune s\ onoreze activitatea 
doamnelor implicate activ `n in-
dustria mondial\ de gambling. La 
sfârșitul lunii trecute, la Londra, s-a 
desf\șurat cea de-a treia ediție a ga-
lei internaționale Women in Gaming. 

Evenimentul, care s-a bucurat de 
mare succes, a avut loc `n opu-
lentele saloane ale faimosului ho-
tel Jumeirah Carlton Tower din 
Knightsbridge. Aici s-au ținut atât o 
conferinț\, cât și festivitatea de pre-
miere, `n care câștig\toare au fost:

Each year, Women in Gaming 
intends to honor the activity of the 
ladies who are actively involved 
in the world gambling industry.  
At the end of the last month, in 
London, the third edition of the 
Women in Gaming was hosted 

in the opulent rooms of the fa-
mous Jumeirah Carlton Tower in 
Knightsbridge. Here, two simul-
taneous events were to be seen 
– a conference and the awarding 
ceremony. The list of the winners 
is as follows:

by Irina Macarie

„Casino Life & Business Magazine” la women in Gaming „Casino Life & Business Magazine” at women in Gaming

singurii parteneri media din românia
the only media partner from romania

revista noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” – 
a fost, pentru a doua oar\ consecutiv, aleas\ de c\tre 
organizatorii galei internaționale women in Gaming drept 
singurul partener media din românia al acestui presti-
gios eveniment care a avut loc `n capitala Marii Britanii.

For a second year in a row, our publication „Casino 
Life & Business Magazine” has been the choice of the 
organizers of the women in Gaming Gala to be the 
media partner from romania to this prestigious event 
that took place in the capital of united Kingdom.

Affiliate Manager of the Year Award
Carly Sawers, PokerStars 
Hidden Talent of the Year Award
Linda Lewis, Aspers Group Ltd 
Star of the Future
Perminder Taak, GTechG2
Leader of the Year Award (iGaming)
Asa Bredin, Betsson

Leader of the Year Award (Landbased)
Janette McCracken, Mecca Bingo
Team of the Year land based
Fiona Regan, Rank
Team of the Year Award iGaming
Ebba Ljungerud, Unibet
Industry Achiever of the Year
Pallavi Deshmuk, bwin.party

Inspiration of the Year
Joanne Haslam, PokerStars
Innovator of the Year
Denise Dunne, Paddy Power
Man Championing Women in Business Award
Jim Ryan
The Industry Pride of the Year Award
Anna Conley, William Hill
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Cele cinci secrete ale  
Anei-Maria Barnoschi

1.   la 12 ani am vrut să fac clatite și a 
trebuit să renovăm bucătăria du-
pă experimentul meu.

2.  am învățat singură să merg pe bi-
cicletă la 5 ani.

3.  încă mănânc ciorba strecurată.
4.  aveam 3 ani jumăte când m-am 

pierdut de părinții mei, la mare.. Am 
traversat vreo 3 intersecții până să 
ajung la ai mei, dar m-am descur-
cat, am ajuns cu bine la destinație.

5.  la 3 ani am câștigat un concurs 
de canto :)
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Ana-Maria 
Barnoschi
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➢  Când erai mică ce-ți doreai 
să ajungi?
Când eram mică îmi doream 

foarte mult să ajung educatoare, ca 
mama. Chiar le spuneam copiilor 
de la gradinița unde lucra mama să 
nu mai asculte de ea, ci de mineJ. 

➢  Cum ai ajuns la casting pen-
tru Roata Norocului?
Un prieten care lucrează în te-

leviziune mi-a spus că se organi-
zează casting pentru asistentă la 
“Roata norocului” și uite așa am 

ajuns să-mi încerc și eu șansa. 
Sunt foarte fericită că am fost 
aleasa producatorilor emisiunii, 
pot spune că am intrat cu dreptul 
în lumea televiziunii. 

 
➢  Este asta ceea ce ți-ai dorit?

Da, îmi place  foarte mult tot ce-
ea ce se întamplă în emisie. Este 
ceva nou pentru mine și foarte fru-
mos în același timp. Eram obișnuită 
cu lumina reflectoarelor, cu scena, 
cu camerele pentru că am avut 
apariții în calitate de dansatoare, în 
diverse show-uri, videoclipuri. De 
la 16 ani am ales street-dance-ul. 

E o pasiune dansul pentru mine.   

➢  Este televiziunea așa cum ți-
ai imaginat-o?
Nu chiar… Îmi părea  totul mult 

mai ușor dar nu este chiar așa. 
E un domeniu în care trebuie să 
muncești foarte mult, care presu-
pune disciplină, seriozitate. 

➢  Cum este să lucrezi cu Liviu 
Vârciu?
Ne înțelegem perfect! E un om 

extraordinar, am ajuns să-l cunosc 
pe parcursul emisiunilor și am rea-
lizat că e un om cu un suflet minu-
nat, ne ajutam reciproc, e atent cu 
mine și mă încurajează tot timpul. 

În plus, nu ai cum să te plictisești 
lângă el! E plăcut ca merg la filma-
re nu ca la un job, ci ca la o nouă 
porție de distracție. 

➢  Cum te vezi peste 10 ani?
Nu m-am gândit până acum la 

asta, dar cred că voi fi măritată și 
poate și cu un copil, cine știe, și, 
dacă mă descurc bine în continu-
are, voi avea și  o carieră în tele-
viziune :)

➢  Ce-ți dorești sa devii?
Îmi doresc foarte mult să fac o 

carieră în televiziune. Aș vrea să 
realizez propriul meu show, dar 
sunt conștientă că mai am mul-
te de învățat, de experimentat pâ-
nă atunciJ.
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The 5 secrets of  
Ana-Maria Barnoschi

1.   When I was 12, I wanted to make 
pancakes – after my experiment, 
the kitchen had to be renovated.

2.  At 5, I taught myself how to ride 
a bike.

3. I am still eating my soup sifted.
4.  At 3, I got lost from my parents, at 

the seaside.. I had to cross three 
crossings to get back to them, but 
I managed to reach destination.

5. I won a singing contest at 3 :)
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➢  When you were little, what was 
your dream job?
I wanted to be a kindergarten 

teacher, just like my mother. I was 
even telling the kids at the kinder-
garten she was working at to lis-
ten to me, not to her.J. 
 
➢  How did you hear about the 

casting for „Wheel of Fortune”?
A friend who works in televisi-

on told me that they were doing 
a casting for an assistant at the 

„Wheel of Fortune” show.  This is 
how I tried my luck. I am thrilled 
for being selected by the produ-
cers, I can tell I played my best 
card for television.
 
➢  Is this what you wished for?

Yes, I love very much what is all 
going during this show.  Everything 
is new to me and beautiful, too.  
I was used to the spotlight, sta-
ge, cameras – I had done dan-
cing clips in various shows. At 16, 
I started street dance, a real pas-
sion for me.

➢  Is the television as you had 
imagined it?
Not really… Everything seemed 

so much easier, but I was wrong.  
It is a field where you have to work 
hard, be disciplined and serious 
about it.  

➢  How does it feel working with 
Liviu Vârciu?
We have a great time! He is an 

extraordinary man, whom I got to 
know during the shows – a wonder-
ful soul. We are helping each other, 
he is careful about me and sup-
ports me all the time.  Plus, there 
is no way you will get bored with 

him!  It is nice to go on the set to 
have much fun, doesn’t feel like a 
job at all.

➢  Where do you see yourself in 
10 years?
I have not given any thought to 

it – maybe married with child, who 
knows. But I am thinking – if I do 
good from now on, I could land a 
television career.

➢  What is your dream job now?
I would love to have a career in 

television. To have my own show 
– I am fully aware that there is a 
lot of learning, experimenting un-
til that moment.J. 



36 EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cinci lupt\tori la varna
Five fighters in varna

Cornelui Rus va avea parte de 
cel mai important meci din cari-
er\, urmând s\ se bat\ cu unul 
dintre lupt\torii de legend\ ai K-1, 

bielorusul Alexey Ignashov, cel ca-
re i-a `nvins, `n cariera sa, printre 
alții, pe Badr Hari, Semmy Schilt, 
Peter Aerts și Remy Bonjasky. 

In one of his most important 
matches, Corneliu Rus will op-
pose a legendary K-1 fighter, 
Alexey Ignashov from Belarus. 

The same fighter who won against 
Badr Hari, Semmy Schilt, Peter 
Aerts and Remy Bonjasky, among 
others.

raul C\tinaș, C\t\lin Moroșanu, Andrei stoica, Benny 
Adegbuyi și Corneliu rus sunt cei cinci sportivi care 
vor reprezenta românia la cel de-al treilea world 
Grand Prix mondial al circuitului superkombat, care va 
avea loc pe 7 iulie `n stațiunea bulgar\ varna.

raul C\tinaș, C\t\lin Moroșanu, Andrei stoica, Benny 
Adegbuyi and Corneliu rus are the five sportsmen who 
will represent romania during the third world Grand 
Prix of the superkombat circuit to take place on  
July 7, in the Bulgarian resort of varna.

eveniment `n Bulgaria An event in Bulgaria

by Irina Macarie
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Dac\ Raul C\tinaș, Andrei Stoica 
și C\t\lin Moroșanu vor lupta `n su-
per-fight-uri, Benny Adegbuyi are 
ocazia s\ se califice și el pentru 
Final Elimination din luna noiem-
brie deoarece va participa la pi-
ramida de patru, unde vor mai fi 
prezenți croatul Mladen Brestovac, 
bulgarul Kostadin Kostov și ucrai-
neanul Rogava Tsotne. Devenit de 
curând consilier județean la Iași, 
C\t\lin Moroșanu va avea primul 
s\u meci `n calitate de om politic. 
“Mama lor de bulgari, ne-au luat ei 
turiștii, dar `i aduc eu `napoi. Vom 
bate tot `n Bulgaria”, a anunțat cel 
supranumit “Moartea din Carpați”. 
La cel de-al treilea WGP al anului 
vor lupta sportivi din 10 ț\ri, eve-
nimentul urmând s\ fie transmis `n 
direct `n 75 de ț\ri. ~n cadrul eveni-
mentului care se va disputa `n sala 
de 6.000 de locuri a orașului Varna 
se va pune `n joc și centura mondi-
al\ Superkombat la categoria grea, 
meci care `i va adduce faț\ `n faț\ 
pe Ismael Londt, din Surinam, și pe 
francezul Freddy Kemayo.

Promotorul Irimia 
promoveaz\ turismul 
românesc pe litoralul 

rivalilor

Președintele Superkombat, 
Eduard Irimia, a anunțat c\ va 
promova, la Varna, și litoralul ro-
mânesc al M\rii Negre. “~n cadrul 
galei, vom face reclam\ mai mul-
tor cluburi, hoteluri și restauran-
te de pe litoralul nostrum. ~n fie-
care weekend, se estimeaz\ c\ 
sunt prezenți `n Bulgaria aproxi-
matic 20.000 de turiști români, iar 
la gal\ cred c\ din cele 6.000 de 
locuri, aproape o treime vor fi ocu-
pate de conaționali”, ne-a decla-
rat promotorul Eduard Irimia. Un 
mod inedit de a-i atrage pe turiști 
`n România va fi prezența a 10 fete 
din echipa Sexy Kombat la Varna. 
“~n curând vom `ncepe castingul și 
vom alege 10 fete pe sprâncean\ 
pentru a-i impresiona pe specta-
tori s\ le d\m un nou motiv s\ vi-
ziteze țara noastr\”, ne-a mai spus 
președintele Superkombat.

Should Raul C\tinaș, Andrei 
Stoica and C\t\lin Moroșanu fight 
in super-fights, then Benny Adegbuyi 
will have the opportunity to qualify 
for the Final Elimination in November 
– this is because he will participa-
te in the pyramid of four, along with 
Mladen Brestovac (Croatia), Kostadin 
Kostov (Bulgaria) and Rogava Tsotne 
(Ukraine). Recently elected as a 
county counselor in Iasi, C\t\lin 
Moroșanu will have his first match 
from his position of a political man. 
„Those d*** Bulgarians, they took 
us the tourists, but I’m gonna bring 
them back”. We’re gonna beat them 
all up in Bulgaria’, said the one nick-
named „Death from Carpathians”. 
During the third WGP of the year, 
sportsmen from 10 countries will be 
present and the event will be broad-
cast live in 75 countries. During the 
event in the 6,000-seat hall in the ci-
ty of Varna, the Superkombat world 
heavy category belt will be disputed 
in a match that will oppose Ismael 
Londt (Surinam) and the French 
Freddy Kemayo.

Promoter Irimia 
advertises for the 
Romanian tourism  
on the rival beach

Eduard Irimia, the President of 
Superkombat, has declared that 
he would promote in Varna the 
Romanian beach at the Black Sea. 

„During the gala, we will ad-
vertise for more clubs, hotels and 
restaurants on our seaside beach. 
Every weekend, it is estimated to 
have aprox. 20,000 Romanian to-
urists in Bulgaria, but for the gala I 
think that a third of the 6,000 seats 
will be occupied by Romanians”, 
said promoter Eduard Irimia. An 
original way to attract tourists to 
Romania will be the presence of 
10 girls in the Sexy Kombat team 
at Varna. 

„The casting will start soon and 
we will hand-pick 10 of the best gir-
ls, to impress the audience and gi-
ve them a good reason to visit our 
country”, added the President of 
Superkombat.
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 Organizatorul de jocuri de noroc acord\ juc\torului acces la 
informațiile privind situația contului de joc, istoria de joc (inclusiv 
mizele, câștigurile și pierderile), depozitele și retragerile și alte 
tranzacții `n leg\tur\ cu acesta. Informațiile sunt disponibile pen-
tru juc\tor pe contul de joc pentru cel puțin 90 de zile.

 La solicitarea juc\torului, organizatorul de jocuri de noroc 
furnizeaz\ extrase de cont pentru toate tranzacțiile din contul de 
joc pentru ultimele 12 luni.

 Sumele transferate de c\tre juc\tor c\tre contul de joc se 
crediteaz\ imediat dup\ primirea fondurilor de c\tre organizato-
rul de jocuri de noroc.

 Organizatorul de jocuri de noroc nu accept\ o miz\ de la un 
juc\tor decât dac\ exist\ fonduri adecvate `n contul de joc pen-
tru a acoperi valoarea mizei.

Câștigurile obținute de un juc\tor se crediteaz\ imediat `n 
contul de joc al acestuia.

 Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de 
bani, impulsuri, jetoane de joc etc. `ntre conturile de joc ale juc\
torilor. O sum\ poate fi pl\tit\ de organizatorul de jocuri de no-
roc juc\torului numai `n același cont bancar din care au provenit 
fondurile transferate de c\tre juc\tor.

 Un organizator de jocuri de noroc nu furnizeaz\ credit `n con-
tul bancar sau `n contul de joc al unui juc\tor.

 Organizatorul de jocuri de noroc poate, `n cazul `n care exist\ 
suspiciuni, `nainte de a transfera câștigurile `n contul bancar al 
juc\torului, s\ efectueze, `ntr-un termen de 10 zile, verific\rile pe 
care le consider\ necesare, dup\ care s\ efectueze transferul 
sau s\ `nștiințeze organele competente.

 Fondurile din contul de joc al juc\torului reprezint\ fonduri 
`ncredințate care trebuie depozitate `ntr-un cont ce nu poate fi 
blocat `ntr-o banc\, care vor fi p\strate separat de fondurile pro-
prii ale dețin\torului de licenț\ și autorizație pentru jocurile de no-
roc reglementate de prezenta secțiune și la care numai acesta 
poate avea acces. Fondurile din contul de joc al juc\torului pot 
fi pl\tite numai juc\torului și, de aceea, nu pot fi utilizate pentru 
a acoperi pretențiile `mpotriva organizatorului de jocuri de no-
roc. Fondurile trebuie s\ fie asigurate `n caz de insolvenț\ a or-
ganizatorului de jocuri de noroc sau a b\ncii `n care sunt plasa-
te fondurile juc\torului.

Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate tre-
buie s\ fie permanent cel puțin egale cu suma total\ din contu-
rile de joc ale juc\torilor.

 Organizatorul de jocuri de noroc se asigur\ c\ `n caz de `ntre-
rupere a jocului din motive tehnice juc\torul care a efectuat o miz\ 

Jocurile de noroc organizate prin intermediul 
sistemelor de comunicații de tip internet, 
sisteme de telefonie fixă sau mobilă (Iv)

Gambling games organized by internet-type 
communication systems, hard or mobile 
telephone line (Iv)

The gambling organizer will provide to the player ac-
cess to the information regarding the player account sta-
tus, playing history (including bets, loss and profits), de-
posits and withdrawals and other similar transactions.  
The information is available to the player’s account for 
at least 90 days.

Upon the request of the player, the gambling organizer 
will supply balance statements for the account for all the 
operations within the player account for the last 12 months.

The amounts that the player transfers into the account 
are credited immediately after the gambling organizer re-
ceives the funds.

The gambling organizer will not accept any betting 
from a player, unless there are sufficient funds in the pla-
yer account to cover up its value.

The earnings derived by the player are credited im-
mediately into his gaming account.

A gambling organizer will not allow any money trans-
fers, bonuses, tokens, etc among the players’ accounts.  
The organizer can pay an amount to the player only into 
the same account where the player’s transferred funds 
come from.

A gambling organizer will not send any credit into the 
banking account or the gaming account of a player.

In case of any suspicions, the gambling organizer can 
perform the required checks, within 10 days prior trans-
ferring the winnings into the player’s account – after that, 
he will either transfer the funds or notify the competent 
authorities.

The playing funds of the player represent specific funds 
that need to be deposited into an account that cannot be 
blocked in a bank, which will be kept separate from the 
personal funds of the license holder and gambling autho-
rization regulated in the section herein, which account he 
only can have access to.

The funds in the player’s gambling account can on-
ly be paid out to the player; this is why they are not al-
lowed to be used to provide for the claims against the 
gambling organizer.  The funds must be insured in case 
the gambling organizer is declared insolvent or the bank 
where the player’s funds are deposited. 

The funds in the organizer’s account that cannot be 
blocked need to always be at least equal with the total 
amount in the players’ gambling accounts.

CIUL & ASOCIA}II

Organizatorul de jocuri de noroc creeaz\ un singur cont de joc 
pentru un juc\tor `nregistrat.

the gambling organizer will open a single player account 
for a registered player.
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`nainte de `ntrerupere are posibilitatea de a continua jocul `ntrerupt. 
Dac\ acest lucru nu este posibil, miza este restituit\ juc\torului.

 Organizatorul de jocuri de noroc este obligat s\ blocheze `n 
contul de joc al juc\torului, `n orice moment, suma necesar\ pl\ții 
impozitului datorat de juc\tor c\tre bugetul de stat pentru câștigurile 
realizate de juc\tor pân\ `n acel moment.

Orice juc\tor are posibilitatea s\ `nregistreze o reclamație la or-
ganizatorul de jocuri de noroc precizând identitatea juc\torului și 
elementele pe care le reclam\.

 Organizatorul de jocuri de noroc soluționeaz\ reclamația `ntr-
un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data `nre-
gistr\rii reclamației.

~n cazul `n care organizatorul de jocuri de noroc nu soluționeaz\ 
`n termenul prev\zut sau respinge reclamația juc\torului, acesta din 
urm\ are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.

 Organizatorul de jocuri de noroc p\streaz\ reclamațiile și do-
cumentele aferente pentru o perioad\ de minimum 2 ani de la da-
ta `nregistr\rii fiec\rei reclamații și le va `nainta atât comisiei, cât și 
altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea 
legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Organizatorul de jocuri de noroc pune la dispoziția juc\torului 
o aplicație care s\ `i permit\ acestuia s\ stabileasc\ limite de de-
pozit zilnice, s\pt\mânale și lunare. O solicitare din partea juc\to-
rului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementat\ ime-
diat, la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.

 O solicitare din partea juc\torului de creștere a limitei de de-
pozit fixate anterior nu poate intra `n vigoare decât dup\ minimum 
48 de ore.

Organizatorul de jocuri de noroc trebuie s\ pun\ la dispoziția 
juc\torului o aplicație care s\ `i permit\ acestuia s\ decid\ ca su-
mele obținute din câștiguri care dep\șesc o anumit\ valoare s\ fie 
returnate automat juc\torului `n aceeași modalitate `n care s-a f\
cut alimentarea contului de joc.

Organizatorul de jocuri de noroc trebuie s\ pun\ la dispoziția 
juc\torului o aplicație care s\ `i permit\ acestuia s\ solicite o exclu-
dere temporar\ sau permanent\ din joc. O solicitare de excludere 
din partea juc\torului trebuie implementat\ imediat.

O excludere temporar\ nu se poate aplica pentru mai puțin de 
o lun\, dar juc\torul are posibilitatea s\ aleag\ o perioad\ de pa-
uz\ scurt\ de 24 de ore. O excludere temporar\ și pauza pentru 
o perioad\ scurt\ presupun dezactivarea contului juc\torului pen-
tru acea perioad\.

Excluderea final\ a unui juc\tor implic\ `nchiderea contului juc\
torului de c\tre organizatorul de jocuri de noroc.

Juc\torul `și poate deschide un nou cont de joc numai dup\ 
expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data `nchiderii con-
tului de joc.

Dac\ un juc\tor s-a autoexclus de la participarea `n cadrul unui 
joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urm\ trebuie 
s\ `l informeze pe juc\tor cu privire la opțiunea de consiliere și tra-
tament al dependenței patologice de jocuri de noroc `ntr-un cen-
tru de tratament.

 Organizatorul de jocuri de noroc p\streaz\ un registru al juc\
torilor care doresc excluderea permanent\ sau temporar\.

The gambling organizer will assure itself that, in ca-
se the game stops due to technical reasons, the player 
who placed a bet before the interruption has the pos-
sibility to resume the game.  It not possible, the bet is 
repaid to the player.

The gambling organizer is compelled to block in the 
player’s gambling account, at any moment, the amount 
that is required to pay for fee due to the state budget by 
the player for his winnings made until that time.  

Any player has the right to file a complaint with the 
gambling organizer, which will include his personal da-
ta and the situation that he is complaining about.  The 
gambling organizer will solve the complaint in a reaso-
nable time, but not longer than 14 days since its filing.  
Should the organizer fails to solve the complaint within 
the due term or rejects it, the player is entitled to address 
the commission, according to the law.

The organizer will save the complaints and the rele-
vant documents for at least 2 years since the filing date 
of each one and will forward them to the commission, 
upon its request, in compliance with the legislation con-
cerning the processing of the personal data.

The gambling organizer will make available to the 
player a form where the player will set up daily, weekly 
and monthly deposit limits.  A request from the player 
to set up a deposit limit is implemented immediately, 
but not later than 24 hours.  A request to raise the de-
posit limit, previously established, is only effective after 
at least 48 hours.

The organizer needs to make available to the pla-
yer a form that will allow him to decide that the amounts 
exceeding a certain value be automatically returned to 
the player the same way the money is deposited in the 
account.

The gambling organizer has to make available to the 
player a form that will allow him to request a temporary 
or permanent exclusion from the game.  Such a request 
must be implemented at once.

A temporary exclusion cannot be applied for less than 
a month, but the player has the right to choose a pause 
shorter than 24 hours.  A temporary exclusion and the 
pause for a short period of time trigger the deactivation 
of the player’s account for that period of time.

The final exclusion of a player means that the orga-
nizer will close the player’s account. The player is enti-
tled to open a new account only after at least 6 months 
since its closing.

Should a player self-excluded from participating in-
to an organizer’s game, then the latter must inform the 
player about the services of counseling and treatment of 
gambling addiction in a competent medical institution.

The gambling organizer will keep a log of the pla-
yers who wish a permanent or a temporary exclusion.

Ciul & Asociații
ALInA CIUL

AVOCAT COORDOnATOR
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CrOnICA De POKer
by Holdem.roPoker live

Dac\ e var\ atunci nu putem 

s\ vorbim despre altceva decât 

despre o pauza `n majoritatea 

circuitelor mari de turnee din lu-

me, pentru c\ toat\ atenția este 

indreptat\ c\tre Las Vegas un-

de are loc o nou\ ediție a World 

Series Of Poker, cea mai prestigi-

oas\ competiție din poker.

Ne afl\m deja trecuți de mijlo-

cul ediției cu num\rul 43 a WSOP 

și avem deja un num\r mare de 

br\ț\ri acordate. Ne-ar face pla-

cere s\ vorbim de rezultatele juc\

torilor din România `ns\ spre deo-

sebire de alți ani, prezența juc\to-

rilor noștri este restrâns\. Cei mai 

cunoscuți juc\tori care se afl\ aco-

lo sunt Mihai Manole, Ionel Anton 

și Toni Județ dar care nu au reușit 

`nc\ rezultate notabile.

Modul cum s-a `ntors Phil Ivey 

`n circuitul WSOP dup\ retragerea 

`nainte de ediția din 2011, este fas-

cinant totuși și credem c\ merit\ o 

atenție special\ din partea noas-

tr\. S-ar p\rea c\ s-a ̀ ntors ̀ n forț\ 

și a reușit s\ fac\ nu mai puțin de 

5 mese finale. Astfel, el și-a atins 

recordul din 2002, când a reușit 

s\ fac\ 5 mese finale, câștigând 

3 br\ț\ri.
Mai exist\ 8 juc\tori `n lume 

care au reușit s\ joace 5 mese fi-

nale, iar dac\ Ivey va mai bifa o 

mas\ final\ va egala recordul sta-

bilit de An Tran `n 1992 cu 6 mese 

finale `n aceeași ediție a WSOP.

Phil Ivey se afl\ pe primul loc 

`n topul Player Of The Year, deși 

nu a câștigat nici una din mese-

le finale pe care le-a jucat. Asta `n 

condițiile ̀ n care toți cei din top 10, 

au câte o br\țar\ câștigat\. Mike 

Sexton a declarat c\ este probabil 

cea mai mare performanț\ a unui 

juc\tor la WSOP al\turi de suc-

cesul lui Johnny Chan `n anii 80.

Exist\ zvonuri deja cum c\ 

Ivey va fi unul dintre puținii juc\

tori care vor participa la turneul The 

Big One For One Drop, unde buy 

in-ul este de 1.000.000 $. R\mâ-

ne s\ vedem dac\ Ivey s-a `ntors 

la World Series ca s\ scrie istorie.

Poker Online
Vara este o perioad\ mai 

liniștit\ și calm\ pentru cei care 

joac\ poker online. Num\rul de 

juc\tori de la mese scade des-

tul de mult pe perioada verii și jo-

curile bune sunt mai greu de g\

sit. Aceast\ var\ `ns\ face o mic\ 

excepție. Nu este una liniștit\ de-

loc pentru juc\torii de poker onli-

ne, joc care trece prin schimb\ri 

majore din mai multe puncte de 

vedere.
~n primul rând, tot mai multe 

siteuri sunt decise s\ fac\ ceva 

și s\ aduc\ cât mai mulți juc\tori 

recreaționali ̀ n sistem pe care s\ ̀ i 

țin\ cât mai mult acolo și ̀ n același 

timp s\ limiteze sumele de bani ca-

re pleac\ din economia pokerului 

c\tre juc\torii câștig\tori. Acest lu-

cru a fost pus prima dat\ `n apli-

care de cei de la Bwin `n rețeaua 

Ongame, iar metoda folosit\ de 

ei a dat roade.
iPoker – cea mai mare rețea 

de poker a anunțat c\ va introdu-

ce un nou sistem care va intra `n 

vigoare de la 1 August și care va 

`mbun\tați simtitor jocurile și lichi-

ditatea din rețea.

Fuziunea dintre PartyPoker și 

Bwin este așteptat\ s\ se finali-

zeze undeva spre finalul verii și 

mai mult ca sigur vom vedea și pe 

PartyPoker un sistem asem\n\tor 

cu cel de pe Bwin.

Așadar direcția este clar\: re-

ducerea recompenselor, bonusu-

rilor și promoțiilor pentru juc\torii 

câștig\tori și direcționarea lor c\

tre juc\torii recreaționali. Odat\ 

stabilit acest trend de c\tre ce-

le mai mari rețele și siteuri, este 

doar o chestiune de timp pân\ 

când toat\ industria va mer-

ge `n aceeași direcție și ne vom 

`ntoarce la anii când juc\torii nu 

 If summer time, we cannot 

only talk about a break for the ma-

jority of the important world tour-

nament circuits, while everyone is 

looking at Las Vegas that hosts 

a new edition of World Series of 

Poker, the most prestigious po-

ker competition. 

We are already in the middle 

of the 43rd edition of WSOP and 

many bracelets have been given 

away.   We would love to menti-

on the results of the Romanian 

players, even though not so 

many present, unlike the prece-

dent years.  The best known ones 

are Mihai Manole, Ionel Anton and 

Toni Judet, who are still under 

the average.
It is fascinating to see how 

Phil Ivey came back into the 

WSOP circuit after his withdra-

wal in 2011.  He seems to have 

a strong return and managed to 

play 5 final tables.  Thus, he re-

ached his 2002 record, when he 
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POKer CHrOnICLe
by Holdem.roLive poker

primeau rakeback și nici prea mul-

te promoții.
O alt\ problem\ care d\ b\t\i 

de cap juc\torilor este c\ tot mai 

multe ț\ri decid s\ `și izoleze juc\

torii proprii. Astfel, dup\ ce Italia și 

Franța și-au `nchis granițele, a ur-

mat `n aceast\ lun\ Spania și es-

te foarte probabil ca și juc\torii din 

Germania s\ joace doar `ntre ei.

Aceste legi contravin legilor 

Uniunii Europene care susține c\ se 

`ncalc\ numeroase drepturi ale juc\

torilor. Mai mult decât atât, dup\ im-

plementarea acestor legi, num\rul 

juc\torilor din ț\rile vizate a sc\zut 

(conform rapoartelor PokerScout.

com ) și veniturile la bugetele ț\ri-

lor respective se diminueaz\ de 

la o lun\ la alta. Sper\m c\ es-

te doar o chestiune de timp pân\ 

când piețele se vor unifica din nou.

Tot `n aceste zile, au fost emi-

se primele licențe de jocuri de no-

roc online pe teritoriul SUA. R\mân 

multe semne de `ntrebare despre 

revenirea juc\torilor americani, care 

ar `nsemna și un nou boom pentru 

poker, `n cazul `n care aceștia vor 

putea juca cu restul lumii.

played 5 final tables and won 

3 bracelets.  
There are 8 players in the 

world to tie this record – sho-

uld Ivey plays one more table, 

he will match the record held 

by An Tran in 1002, with 6 final 

tables within the same WSOP 

edition.
Phil Ivey places the first in 

the Player of the Year ranking, 

even though he did not win any 

of the final tables he played at – 

compared to the people in the 

top ten where each has a bra-

celet.  Mike Sexton said that 

this is probably the highest per-

formance of a player at WSOP, 

along with Johnny Chan’s in 

the 80’s.  
There is a rumor that Ivey will 

be one of the few players to par-

ticipate into the The Big One For 

One Drop tournament, where the 

buy-in is of $1,000,000.  We will 

see whether Ivey is back into the 

World Series to make history.

Online Poker 

Summer is a quieter time for 

those playing online poker.  The 

number of the players at the ta-

bles is visibly smaller and the 

good games are harder to be 

found.  But this summer is an 

exception from the rule.  It is not 

a tranquil time at all, as this ga-

me is going under major chan-

ges, from several perspectives.

First of all, more and more 

sites are determined to do so-

mething real and bring as many 

recreational players as possible 

into the system, to keep them 

there as long as they can, whi-

le limiting the amounts of mo-

ney leaving the poker pocket 

to the winners.  The first timers 

were the Bwin in the Ongame 

network, and their method has 

been fruitful.
iPoker – the largest po-

ker network has announced 

that it would implement a new 

system that will be effective as 

of August 1, which will sensi-

bly improve the games and the 

liquidity in the network.

The fusion between 

PartyPoker and Bwin is expec-

ted to be concluded towards 

the end of summer – it is a su-

re thing that we will see a simi-

lar system on PartyPoker with 

the Bwin.
Thus, the direction is cle-

ar: lowering of the rewards, bo-

nuses and promotions for the 

winning players and their stee-

ring to the recreational players.  

Once this trend is in place in the 

largest networks and sites, it is 

just a matter of time till the en-

tire industry will follow and we 

will go back to the years when 

players were not given rake-

back or too many promotions.

Another troubling issue for 

the players is that more and 

more countries decide to iso-

late their own players.  Italy and 

France closed their borders, 

then Spain and very likely to 

have Germany next – the na-

tionals will be playing against 

one another.
These laws conflict with the 

European Union’s, which state 

that many rights of the players 

are infringed upon.  Moreover, 

upon the implementation of 

these laws, the number of pla-

yers in the targeted countries 

has decreased (as reported by 

PokerScout.com) and so have 

the contributions to the bud-

gets in these countries, on a 

monthly basis.  We really ho-

pe that the markets will reuni-

te again soon.
These days, the first licen-

ses of the online gambling were 

issued on the USA territory.  The 

return of the American players 

is still questionable – if they do, 

that will equal a new boom for 

poker, should they are able to 

play with the rest of the world.



Steve Wynn, a c\rui avere es-
te estimat\ la 2,5 miliarde de do-
lari, a investit ̀ n imobiliare. Magnatul 
cazinourilor din Las Vegas a scos 
din buzunar 70 de milioane de do-
lari pentru a achiziționa un aparta-
ment de lux. Acesta se `ntinde pe 
etajele 30 și 31 din cadrul hotelului 
Ritz-Carlton din New York, fiind, pe 
vremuri, fosta sal\ de bal a hotelu-
lui. Noua reședinț\ a mogulului are 
numeroase dormitoare, cinci b\i, 
un living imens, sal\ de oaspeți, o 
camer\ media, bibliotec\ și o te-
ras\ cu vedere spre Central Park. 
Apartamentul, care se `ntinde pe 

o suprafaț\ de 10.882 de metri p\
trați, a fost listat pe piața imobiliar\ la 
prețul de 77,5 milioane de dolari, ̀ ns\ 
Wynn a reușit s\ negocieze la sânge 
și s\ obțin\ un preț de cump\rare 
cu 7,5 milioane de dolari mai puțin. 
~n acest apartament intenționeaz\ 
s\ se mute magnatul american cu 
soția sa Andrea Hissom, cu care s-a 
`nsurat `n aprilie anul trecut. Presa 
de peste Ocean speculeaz\ c\ no-
ua achiziție imobiliar\ a lui Wynn și 
mutarea lui la New York are ca scop 
un alt plan mai m\reț al americanu-
lui, respectiv acela de a deschide un 
cazinou `n faimosul oraș american.

The magnat of the casinos in 
Las Vegas, whose wealth is esti-
mated at $2.5 bn, has made inves-
tments in real estate.  Steve Wynn 
has paid $70 millions to purchase 
a high-end apartment.  This takes 
the 30th and the 31st floors in the 
Ritz-Carlton Hotel in New York, the 
former ballroom of the hotel. His 
new residence has numerous be-
drooms, five bathrooms, a huge 
living, a guest room, a media ro-
om, a library and a terrace facing 
the Central Park.  The apartment, 

spreading over 10.882 sqm, has 
been listed at $77.5 mil. on the real 
estate market – but Wynn, a crafty 
negotiator, succeeded to take out 
of his pocket $7.5 mil. less than the 
purchase price. The American mag-
nat intends to move into this apart-
ment with his wife, Andrea Hissom, 
whom he married to last April.  The 
media speculates that the latest 
acquisition of the mogul and his 
relocation to New York has a grea-
ter objective, namely to open a ca-
sino in the faimous American city.

Mogulul american al cazinourilor, steve wynn, `n vârst\ de  
70 de ani, este proprietarul unui apartament de lux `n 
Manhattan, new York.

steve wynn, the 70-year old American mogul of casinos,  
is the proud owner of a luxury apartment in Manhattan,  
new York.

{i-a luat apartament de 70 de milioane de dolari
A $70-mil apartment, one of his latest acquisitions

Mogulul cazinourilor investește `n imobiliare   the mogul of casinos invests in real estate
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by Irina Macarie
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este cel mai mare festival de mod\ din românia, la care, 
an de an, și-au prezentat colecțiile de mod\ unii dintre 
cei mai buni designeri de mod\ din țar\ și din str\in\tate. 
Pentru a doua oar\, publicația noastr\ – „Casino Life 
& Business Magazine” a fost partener media al acestei 
manifestații artistice de cea mai bun\ calitate.

this is the most generous fashion show in romania. 
Year after year, some of the best designers in the 
country and abroad „walk” their fashion collections 
here. For a second time, our publication „Casino Life 
& Business Magazine” was the media partner of this 
artistic event of a highest quality.

s\rb\toarea bunului gust la sibiu A good taste show in sibiu

Feeric Fashion Days de la Si-
biu a `nceput pe 26 iunie. Ajuns la 
cea de-a cincea ediție, evenimen-
tul a suferit modific\ri radicale faț\ 
de edițiile precedente, fiind mult 
mai mare și mai diversificat. Dac\ 
edițiile anterioare durau doar trei zi-
le, pentru ediția aniversar\, festiva-
lul, desf\șurat anul acesta sub titlul 
„Baroque”, a ajuns la șase zile, cu 

prezent\ri de mod\ `n locații inedi-
te. Au fost șase zile de prezent\ri 
de mod\, expoziții, workshopuri și 
seminarii `n spații extrem de specta-
culoase. Pentru a doua oar\, revis-
ta noastr\ – „Casino Life & Busine-
ss Magazine”- se bucur\ c\ a fost 
partener media al celui mai impor-
tant festival de mod\ din țara noas-
tr\, Feeric Fashion Days, concept 

Feeric Fashion Days in Sibiu 
started on June 26.   At its fifth 
edition, the show has changed a 
great deal compared to the previ-
ous ones, as it is longer and more 
diverse.  While the other editions 
used to last for three days, the an-
niversary date for the festival cal-
led „Baroque” was marked by an 
interval spread over 6 days, with 

fashion presentations at original si-
tes.  Six days of catwalk presenta-
tions, exhibitions, workshops and 
seminars in spectacular spaces.  
For a second time, our publication 
„Casino  Life & Business Magazi-
ne” takes a great pride in having 
been chosen a media partner to 
the most important fashion festi-
val in our country, Feeric Fashion 

Feeric Fashion Days,
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la a cincea ediție
the fifth edition

al Fundației Mitichi și organizat de 
Dumitru Preda „Mitichi”, unul dintre 
cei mai apreciați fotografi de mod\.

Celebra pasarel\  
suspendat\

Punctul central al evenimentu-
lui de la Sibiu a fost, ca `n fiecare 
an, pasarela suspendat\ din Piața 
Mic\, paralel\ cu Podul Minciuni-
lor. Pe aceast\ pasarel\ s-au pre-
zentat, de-a lungul anilor, colecțiile 
celor mai buni designeri din fes-
tival. ~n fiecare sear\ de Gal\ de 
anul acesta, pe pasarel\ și-au pre-
zentat colecțiile câte nou\ desig-
neri din România, Spania, Germa-
nia și Republica Moldova, la festi-
val participând aproximativ 20 de 
creatori de mod\ din țar\ și str\
in\tate. ~n cele șase zile de festival, 
40 de modele au parcurs aproa-
pe 3.000 de metri de pasarel\, `n 
Piața Mic\, dar și `n locații `nveci-
nate. Echipa din spatele Feeric Fa-
shion Days a avut 300 de oameni, 
ceea ce vorbește de la sine despre 
importanța acestei manifestații artis-
tice. ~n fiecare sear\, la megaeveni-

mentul de la Sibiu au fost așteptați 
4.000 de spectatori.

Spectacole de calitate  
și premiere

~n serile de gal\, atmosfera a 
fost `ntreținut\ de balerinul Josh Be-
aver, de trupa Hi-Q și de concer-
tul baROCK susținut de Adi Corla-
ciu acompaniat de muzic\ clasic\. 
Spectatorii s-au putut bucura de pre-
zent\ri de mod\ dea dreptul inedite, 
cum au fost cele din tramvai sau de 
la moara de f\in\, dar și de alte lu-
cruri cu totul deosebite. Astfel, pentru 
prima dat\ `n Sibiu, Piața Mare a g\
zduit o expoziție foto pe cuburi trans-
lucide. Fotografiile de mod\ au fost 
amplasate pe 12 cuburi translucide, 
fiecare cu latura de 2 metri. Imagi-
nile au fost printate pe o suprafaț\ 
total\ de 160 de metri p\trați și au 
fost realizate de fotografii Oltiu Doga-
ru, Mike Wies și Andreea Retinschi. 
Un alt moment `n premier\ a fost 
și expoziția de pictur\ a lui Lucian 
Brum\, expoziție prezentat\ `n aer 
liber, pe pereții cet\ții mediavale a 
Sibiului. 

Days, a concept initiated by Mi-
tichi Foundation and organized 
by Dumitru Preda „Mitichi”, one 
of the most appreciated fashion 
photographers.

The famous suspended 
catwalk

Like every year, the main fo-
cus of the event in Sibiu was the 
suspended catwalk in Mica Plaza, 
parallel with the Podul Minciuni-
lor (Bridge of Lies).  Here, the col-
lections of the best designers in 
the festival were introduced to the 
curious audience.  Every evening 
during the Gala, designers from 
Romania, Spain, Germany and 
the Republic of Moldova showed 
off their work – their number rea-
ched 20.  For all six days, 40 mo-
dels walked almost 3,000 meters 
on the catwalk, both in Mica Pla-
za and at close-by locations.  The 
team behind the Feeric Fashion 
Days included 300 people, whi-
ch is sure evidence for the impor-
tance of this event. And a num-
ber of 4,000 people were waited 

to attend the mega-event in Sibiu 
every evening.

Shows of excellence 
and premier nights

Josh Beaver, the baller dan-
cer, Hi-Q band and the baROCK 
concert given by Adi Corlaciu, ac-
companied by classical music 
electrified the atmosphere.  The 
audience enjoyed to the max the 
original fashion presentations – 
the one in the street car or at the 
flour mill, among others. Thus, for 
the first time in Sibiu, the Mica Pla-
za hosted an exhibition of photo-
graphs on translucent cubes. The 
fashion photographs were placed 
on 12 translucent cubes, each with 
a 2-meter side. The images were 
printed on a surface totalling 160 
sqm – taken by photographers 
Oltiu Dogaru, Mike Wies and An-
dreea Retinschi.

Another memorable event was 
the painting exhibition of Lucian 
Bruma, presented in the open, 
on the wall of the medieval for-
tress in Sibiu.
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sport Arena streetball

A adus „Frumoasele” și „Bestiile” la
the „Beauties” and the „Beasts” joined the

Sub panou a fost transpus\ o 
celebr\ poveste adorat\ atât de 
copii, cât și de adulți, respectiv 
„Frumoasa și Bestia”. Din echipa 
„Frumoaselor” au f\cut parte trei 
dintre cele mai seduc\toare dive 

ale showbiz-ului mioritic. Este vor-
ba despre Roxana Nemeș, cânt\
reaș\ de muzic\ pop-dance, foto-
modelul și playmate-ul „Playboy” 
Gina Maican și artista de muzic\ 
popular\ Ornela Pas\re. Ele s-au 

Under the billboard, a fa-
mous story, much loved by bo-
th children and adults, was pla-
yed – „The Beauty and the Beast”.  
The team of the „Beauties” had 
three of the most seductive divas 

in the Romanian showbiz - Roxana 
Nemeș, pop-dance singer, Gina 
Maican, model and „Playboy” play-
mate and Ornela Pasăre, folk mu-
sic singer.  They went against the 
„Beasts” team, made up of K-1 

„Casino Life & Business Magazine” se implic\ activ `n sport „Casino Life & Business Magazine”, active presence in sport

On June 9, sport Arena streetball, the only 3x3 basketball 
championship in romania and our publication „Casino Life & 
Business Magazine” organized an original basketball match 
on the court from Politechnic university of Bucharest.

sport Arena streetball, singurul campionat de baschet 3x3 din 
românia, și publicația noastr\ – „Casino Life & Business mag-
azine” – au organizat, pe 9 iunie, un inedit meci de baschet pe 
terenurile din cadrul universit\ții Politehnica București.

by Alesia Luca
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confruntat pe teren cu „Bestiile”, 
echip\ format\ din lupt\tori K-1, in-
vitat de onoare fiind Ionuț „Pitbull” 
Atodiresei, proasp\tul câștig\tor 
al centurii Intercontinentala WAKO 
Pro la Craiova.

Parteneri la un important 
eveniment al verii

Meciul dintre „Frumoase” și 
„Bestii” s-a desf\șurat `n cadrul 
Turneului 2 de la Sport Arena 
Streetball, o competiție de baschet 

3x3 care reunește, de-a lungul celor 
cinci turnee ale unui sezon, peste 
4.000 de sportivi și aproape 10.000 
de spectatori. Este unul dintre cele 
mai importante evenimente sportive 
ale verii din România, la care revista 
noastr\ – „Casino Life & Business 
Magazine” – se mândrește c\ este 
partener. Este o dovad\ `n plus a 
faptului c\ nu ne implic\m doar `n 
lumea atât de complex\ a gamblin-
gului, ci ̀ n toate acele evenimente și 
gale importante care promoveaz\ 
calitatea, indiferent de domeniu.

fighters, where the guest of ho-
nor was Ionuț „Pitbull” Atodiresei, 
the most recent winner of the 
Intercontinentala WAKO Pro belt 
in Craiova.

Partners at an important 
summer event 

The match between the 
„Beauties” and the „Beasts” took 
place within the Tournament 2 
at Sport Arena Streetball, a 3x3 
basketball competition that gathers 

over 4,000 sportsmen and almost 
10,000 people in the audience du-
ring the five tournaments of the 
season.  

It is one of the most important 
summer events in Romania, whe-
re our magazine, „Casino Life & 
Business Magazine” takes pride 
in being a partner.  This is furt-
her evidence that we get involved 
not only with the complex world of 
gambling but in all events and ga-
las that promote quality, irrespec-
tive of the field.
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Regulile pentru Poker Omaha se 
bazează pe Texas Hold’em, `nsă cu 
mici diferențe. Astfel, jucători lor le sunt 
`mpărțite patru cărți. Un jucător va tre-
bui să folosească obligatoriu două cărți 
din mână și trei cărți comune. Pot juca 
maximum zece jucători. Ca și ̀ n Texas 
Hold’em, rundele de pariuri se repetă 
și poartă același nume: Flop – prime-
le trei cărți; Turn - a patra carte și River 
- a cincea și ultima carte.

Variante de joc
Omaha are puține variante, printre 

care Omaha Hi, unde jucătorul ̀ ncear-
că să obțină cea mai mare mână de 
poker de cinci cărți, și Omaha Hi Lo, 
unde jucătorii, pe lângă obținerea celei 
mai mari mâini de poker, pot să joace 
și pentru cea mai mică mână de po-
ker, putând folosi Asul atât la formația 
cea mai mare, cât și la cea mai mi-
că. Omaha Hi Lo se mai numește și 
Omaha 8, jocul devenind rapid tot mai 
popular printre jucătorii de poker care 
caută o schimbare fața de vechiul joc 
de Texas Hold’em. Așa cum am mai 
spus, principala diferență `ntre cele 
două jocuri este că la Texas Hold’em 
se dau două cărți fiecărui jucător și 
cinci cărți comune, pe când la Omaha 
se dau patru cărți `n loc de două fie-
cărui jucător, dar aceleași cinci cărți 

comune. De asemenea, fiecare ju-
cător trebuie să folosească două din 
cărțile proprii și trei cărți comune, fie 
că joacă Omaha Hi sau Omaha Hi Lo.

Omaha Hi și Omaha 8  
`n varianta Fără Limită

Foarte asemănător cu Texas 
Hold’em la modul `n care se mizea-
ză, la Omaha Fără Limită puteți miza 
cât doriți, când doriți, minimul fiind dat 
`n funcție de blind-ul mare existent `n 
acel moment.

Omaha Hi și Hi Lo `n varianta  
cu Limită de Pot

Cea mai populară variantă, Omaha 
Pot Limit, fie ea Hi Lo sau doar Omaha 
Hi, vă permite să mizați doar ce exis-
tă ̀ n pot la un moment dat. De exem-
plu, dacă sunt 200$ `n pot și s-a plu-
sat cu 100$, puteți replusa cu 300$, 
deoarece miza primului jucător s-a 
adăugat la pot.

Omaha Hi și Omaha Hi Lo  
cu Limită Fixă

La Omaha cu Limită Fixă există 
un mod prestabilit pentru felul `n ca-
re poate paria fiecare jucător atunci 
când ̀ i vine rândul. ~n general, prime-
le două mize sunt identice și ultimele 
două sunt tot identice. 

The rules for Omaha Poker are 
quite similar to the Texas Hold’em, 
with slight differences.  Thus, the pla-
yers are dealt four cards.  A player 
must use two of their hole cards and 
three from the board.  Ten is the maxi-
mum number of players.  As in Texas 
Hold’em, the betting segments repeat 
themselves and have the same na-
me: Flop – the first three community 
cards; Turn – a fourth card and River 
– the fifth and last card.

Playing variations
Omaha has few variations, among 

which Omaha Hi – where the player is 
trying to have the highest poker hand 
of five cards, and Omaha Hi Lo – whe-
re the players can both play the hi-
ghest hand and also the lowest hand, 
while Ace plays both high and low.  

Omaha Hi Lo is also called 
Omaha 8, and the game is quickly 
catching among the poker players 
looking for a change from the good 
old Texas Hold’em.  As said befo-
re, the main difference between the 
two is that a player will be dealt fo-
ur cards in Texas Hold’em and five 
community cards, while in Omaha the 
number is four cards to each player, 
but the same community five cards.  
Likewise, each player has to use two 

of his hole cards and three cards on 
the board, whether playing Omaha 
Hi or Omaha Hi Lo.

Omaha Hi and Omaha 8  
in No Limit variation

Very similar to Texas Hold’em in 
terms of betting, Omaha No Limit the 
betting limit is as high as desired, whe-
never the player wants during his turn 
and the minimum is given by the cur-
rent high blind.

Omaha Hi and Hi Lo  
in Pot Limit variation

The most popular variation, 
Omaha Pot Limit, either Hi Lo or 
Omaha Hi only, will allow you to bet 
only on the existent pot at a certain 
moment.  For example, if 200 USD in 
the pot and raised by 100 USD, you 
can raise twice by 300 USD, as the 
bet of the first player has been ad-
ded in the pot.

Omaha Hi and Omaha  
Hi Lo with Fixed Limit

For the Fixed Limit Omaha, there 
is a pre-established manner of betting 
for each player when his turn is up.  
Generally speaking, the first two bets 
are identical and the last two are al-
so identical.

Omaha este un joc de poker foarte popular `n rândul 
juc\torilor din europa și nu numai. ~n ultimii ani a câștigat tot 

mai mulți adepți, astfel `ncât `n prezent este al doilea joc  
de poker dup\ texas Hold’em.

Omaha is a popular poker game among the players in 
europe and not only.  For the last years, the number of its 
fans has been surging, so now it is the second in line after 
texas Hold’em.

Poker Omaha Poker
Jocurile de noroc de la A la Z  Gambling from A to Z

by Irina Macarie
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Miss Vesuvius 2012
revista noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” – a avut 
pl\cerea de a fi partener la un eveniment la care frumusețea a 
stat la loc de cinste. La Casino restaurant vesuvius din Brașov a 
fost aleas\ regina Frumuseții 2012. A fost cea de-a patra ediție a 
competiției „Miss vesuvius”, care s-a bucurat de mare interes.

It was a real delight for our publication, ‚Casino Life & Business 
magazine’ to be a partner to an event wher beauty held the 
spotlight.  the vesuvius Casino restaurant hosted the Miss Beauty 
2012 pageant competition.  It was the fourth edition and the thrill 
was as equal as before.

Frumusețe, eleganț\ și stil la Poalele tâmpei  Beauty, elegance and style at the tampei foothill

by Alesia Luca
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„Miss Vesuvius 2012” a fost orga-
nizat impecabil de Casino Restaurant 
Vesuvius, pe 9 iunie, la Brașov. La 
fel ca și `n anii trecuți, evenimen-
tul, aflat la cea de-a patra ediție, a 
stârnit un deosebit interes `n rândul 
obișnuiților cazinoului, dar nu numai, 
care au avut parte de un spectacol 
`n care frumusețea, stilul și eleganța 
au fost la superlativ.

Strălucitoare  
`n ținute de gală

La competiție au participat 14 con-
curente, care mai de care mai seducă-
toare, care s-au `ntrecut `n a demon-
stra că merită să obțină mult-râvni-
tul titlu de „Miss Vesuvius 2012”. Ca 
la orice concurs de frumusețe, `nsă, 
marea câștigătoare nu poate fi decât 

una, astfel că Ana-Maria Spulber a 
fost `ncoronată Regina Frumuseții. 
Noua „Miss Vesuvius 2012” a `ncasat 
și un substanțial premiu `n bani, `n va-
loare de 5.000 de lei. Una dintre ce-
le mai apreciate probe ale concursu-
lui de miss de la Casino Vesuvius din 
Brașov a fost cea a rochiilor de sea-
ră. Fetele au strălucit `n ținute elegan-
te, care le-au pus `n valoare atuurile 
fizice, create de designerul Geanina 
Punkosti. Coafurile tinerelor au fost re-
alizate de Cipri Vaida, iar machiajul a 
fost asigurat de Diana Ursu. Atmosfera 
a fost `ntreținută de un show susținut 
de Daniel Max Dragomir & Smached 
Mosquito. Publicația noastră – „Casino 
Life & Business Magazine” – a avut 
onoarea, alături de alte companii de 
renume, să fie partener al evenimen-
tului din orașul de la Poalele Tâmpei. 
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On June 9, the Vesuvius Casino 
Restaurant was an impeccable host 
for the „Miss Vesuvius 2012”.  As in 
previous years, the event at its fo-
urth edition stirred a great interest 
among the casino regulars – and 
not only – who were present at a 
show where beauty, style and ele-
gance placed at superlative.

Radiant in evening 
gowns

A number of 14 contestants, 
more and more glamorous, com-
peted with one another to prove 
that they deserve to be awarded the 
so-much-desired- „Miss Vesuvius 
2012” title.  But, as in any pageant 
contest, there is only one Beauty 
Queen.  Her name – Ana-Maria 

Spulber.  The new „Miss Vesuvius 
2012” also cashed in a substantial 
amount of money, namely 5,000 lei.

One of the most applauded 
component during the event was 
the evening gowns.  The girls sho-
ne in their dinner dresses, desig-
ned by Geanina Punkosti, dres-
ses that helped the contestants 
take advantage of their „best 
cards”.  The hairstylist was Cipri 
Vaida and the make-up artist Diana 
Ursu.  The atmosphere was char-
ged and maintained by a show 
signed Daniel Max Dragomir & 
Smached Mosquito.  Our publi-
cation, ‚Casino Life & Business 
Magazine’ shared the honor with 
other prestigious companies to be 
the partner to the event that took 
place in the city at Tampei foothill.
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Cardul TrenPlus

40 de ani de flexibilitate și libertate cu InterRail!

✔  oferă reduceri de 25% din tariful integral de trans-
port pentru un număr nelimitat de călătorii cu tre-
nuri de orice rang, la clasa I sau clasa a II-a pe 
orice rute

✔  tariful de rezervare a locului, tariful suplimentului 
de pat/cușetă se achită integral

✔  este nominal și are o perioadă de valabilitate de 
un an

✔  poate fi procurat de la casele de bilete ale stațiilor 
sau agențiilor de voiaj CFR la prețul de 80 lei

� Detalii�puteți�afla�de�pe�site-ul�www.cfrcalatori.ro

Cei care vor să profite de sezonul es-
tival pentru a vizita cât mai multe țări din 
Europa trebuie să știe că există nume-
roase oferte și posibilități de a ține bu-
getul sub control, însă cea mai potrivită 
opțiune este oferta europeană InterRail  
Pass tip abonament.

InterRail Pass nu este doar o legi ti-
ma ție de călătorie, ci o modalitate unică 
și relaxantă de a explora continentul, 
pentru categoriile de călători de orice 
vârstă: stu denți, excursioniști, familii, 
oameni de afaceri și chiar seniori.

Spre deosebire de alte variante de 
călătorie, InterRail permite o mai mare 
flexibilitate și libertate de alegere în ceea 
ce privește locurile de călătorie, cât 
și timpul de ședere, pentru care tinerii  
(până la 26 de ani) și seniorii (peste 60 
de ani) beneficiază de prețuri speciale, 
iar  copiii (între 4 și 11 ani) de o reducere 
de 50% din tariful de adult.

Odată ce ați ales InterRail-ul și des ti-
națiile, puteți călători cu trenul repede și 
ușor oriunde doriți, oricât de mare ar fi 
distanța, astfel: 

InterRail�Global�Pass – este valabil 5 
zile într-un interval de 10 zile; 10 zile în-
tr-un interval de 22 de zile; 15 zile con-
tinue; 22 de zile continue sau o lună de 
zile continuă în: Austria, Belgia, Bosnia-
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, 

Dane  marca, Finlanda, Franța, Germania, 
Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Lu-
xemburg, Muntenegru, Olanda, Nor ve gia, 
Polonia, Portugalia, Republica Irlanda, 
Macedonia, România, Serbia, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Elveția, Suedia,Turcia și 
pe ferryboat între Italia și Grecia exploatat 
de Attica și Minoan Lines. 

InterRail� One� Country� Pass – este 
valabil 3, 4, 6 sau 8 zile la alegere, într-
un interval de o lună de zile, în una din 
țările menționate anterior.

Cine dorește să beneficieze de 
această ofertă, este bine de știut că poate 
cumpăra Passul InterRail de la cele pes-
te 90 de birouri de vânzare de legitimații 
de călătorie în trafic internațional, situ-
ate în stațiile și agențiile de voiaj CFR. 
InterRail este o legitimație de călătorie 
nominală și este valabilă numai însoțită 
de pașaport sau carte de identitate. 
Pentru InterRail Global Pass călătorii vor 
primi în plus o hartă cu rețeaua feroviară 
europeană și un ”Ghid InterRail Pass” 
care conține toate informațiile necesare 
pentru călătorie, cum ar fi: perioada de 
valabilitate, condiții de utilizare, partene-
rii bonus, rezervarea obligatorie a locu-
rilor, etc.

În speranța că cele prezentate mai 
sus v-au trezit interesul, vă invităm să vă 
alăturați „comunității” InterRail, - care la 
sfârșitul lunii iunie 2012 a celebrat 40 de 
ani de existență. Cu pass-ul InterRail în 
mână, veți avea Europa la picioare.  Că-
lătorie plăcută!

Informații�suplimentare:�
www.cfrcalatori.ro/268��și�

www.interrailnet.com.

25% reducere la cumpărarea  
biletelor de tren

InterRail: explorează Europa cu trenul!
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simpozionul „Jocurile de 
noroc `n contextul actual”

the „Gambling  
today” symposium

Asociația Organizatorilor și Produc\torilor de Jocuri de noroc din românia a organizat

the romanian Gaming Association of Organizers and Producers hosted

La simpozion au participat 32 de 
firme organizatoare de jocuri de no-
roc tip slot-machines și produc\tori 
din județul Cluj și din județele `nveci-
nate. Evenimentul și-a propus s\ ofe-
re posibilitatea organizatorilor de jo-
curi tip slot-machines, bingo `n sal\ 
și produc\torilor de echipamente de 
joc s\ ia contact cu problematica ac-
tual\ din acest sector de activitate. 

Asociația Organizatorilor și Produc\
torilor de Jocuri de Noroc din România 
a mai participat la organizarea unor 
astfel de evenimente care s-au desf\
șurat la ̀ nceputul acestui an, cum ar fi 
Conferința Român\ de Gambling, or-
ganizat\ de revista noastr\ – „Casino 
Life & Business Magazine”.

Prin evenimentul organizat la 
Cluj, A.O.P.J.N.R. `ncearc\ s\ mu-

A number of 32 gaming com-
panies (slot machines) and produ-
cers in Cluj and neigboring counti-
es attended the symposium.  The 
event aimed to provide the possi-
bility to the organizers of slot ma-
chines-type games, bingo and 
gaming equipment to be brou-
ght up to date about the current 
issues in this sector. The Roma-

nian Gaming Association of Or-
ganizers and Producers has be-
en before involved in such events 
to take place at the beginning of 
this year, such as the Romanian 
Gambling Conference, coordina-
ted by our publication, „Casino Li-
fe & Business Magazine”.

The event in Cluj, A.O.P.J.N.R, 
is trying to steer the focus towards 

by Alesia Luca



te centrul de interes spre teritoriu, 
venind `n `ntâmpinarea cererilor de 
informare direct\ formulate de or-
ganizatorii și produc\torii de jocuri 
de noroc din toat\ țara. Simpozio-
nul „Jocurile de noroc `n contextul 
actual” și-a propus s\ pun\ baze-
le unui dialog deschis, pentru toți 
participanții implicați și s\ ofere o 
viziune de ansamblu asupra do-
meniului de activitate `n care sunt 
implicați aceștia. ~n condițiile actu-

ale, `n care industria de jocuri de 
noroc din România resimte `n mod 
clar schimb\rile legislative, politi-
cile fiscale excesive și neclaritatea 
multor acte normative, se impune 
coagularea tuturor operatorilor din 
acest domeniu `n vederea formul\
rii unei viziuni comune și intreprin-
derea unor acțiuni la nivel național 
pentru revigorarea acestui dome-
niu de activitate și aducerea lui la 
standardele internaționale actuale.

the territory, as a feedback to the 
direct requests formulated by the 
gaming organizers and producers 
throughout the country.  

The objective of the „Gam bling 
today” symposium is to initiate an 
open dialogue to involve all the 
participants and to render a blan-
ket vision of their field of expertise.  
Nowadays, when the gambling in-

dustry in Romania is feeling hard 
the changes in the legislation, the 
excessive fiscal policies and the 
ambiguity of many normative do-
cuments, it is imperative to have 
all the operators reunite in order to 
share the same vision and under-
take national actions to incite this 
field and hoist it up to the present 
international standards.
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evenimentul organizat de Asociația Organizatorilor și 
Produc\torilor de Jocuri de noroc din românia a avut 
loc la hotelul Golden tulip Ana Dome din Cluj, tematica 
simpozionului fiind susținut\ de domnul Cristian Pascu, 
președinte executiv.

the Golden tulip Ana Dome in Cluj hosted the  
event staged by the romanian Gaming Association  

of Organizers, while the symposium topic  
was upheld by Mr. Cristian Pascu,  

executive Director.
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Unul dintre cazinourile-em-
blemă din Las Vegas este bi-
necunoscutul Stratosphere. 
Hotelul-cazino are forma unui 
turn, cu 110 etaje și 350 de me-
tri `nălțime. Ce are cu totul și 
cu totul special față de restul 
locațiilor de acest fel din pa-
radisul jocurilor de noroc es-
te faptul că `n vârf are un parc 
de distracții, care face deliciul 
iubitorilor de adrenalină. Cazi 
noul Stratosphere are 2.444 de 
camere și un cazinou care se 
`ntinde pe o suprafață de 7.400 
de metri pătrați. Cazinoul oferă 
jucătorilor tot ceea ce au nevo-
ie. Are aproximativ 50 de me-
se de joc, 1.500 de sloturi și de 
mașini de video poker, o sală 
de poker, ruletă europeană și 
multe-multe altele. Construită 

`n anul 1996, locația este pro-
prietatea companiei Whitehall 
Street Real Estate Funds. De 
la etajul 12, camerele sunt des-
tinate exclusiv nefumătorilor. 
Există o piscină unde acce-
sul este liber pentru toată lu-
mea și o alta destinată ex-
clusiv adulților. Amplasată la 
etajul 24, această piscină ofe-
ră posibilitatea doamnelor și 
domnișoarelor care trec pra-
gul acestui cazinou să se bă-
lăcească topless.

Cel mai `nalt turn

Turnul Stratosphere es-
te cea mai `naltă structură 
de acest fel din Las Vegas. 
Construcția are ̀ n vârf, pe lângă 
restaurantul rotativ, un adevărat 

One of the heraldic casinos in Las 
Vegas is the well-known Stratosphere. 
The hotel-casino is in the shape of a 
tower, 110 storeys and 350 meters in hei-
ght. What is really special about it to put 
it apart from the rest of similar locations 
in the gambling haven is the fact that it 
has an amusement park on its roof, to 
the very delight of the adrenalin lovers. 
The Stratosphere casino has 2,444 ro-
oms, with the casino spreading over an 
area of 7,400 sqm. And the players ha-
ve it all there. There are 50 tables, 1,500 
slots and video poker machines, a poker 
room, European roulette and many mo-
re. Built in 1996, the location is the pro-
perty of the Whitehall Street Real Estate 
Funds company. Starting with the 12th 
floor, the rooms are meant for the non-
smokers. There is a swimming pool wi-
th free access for everyone and another 
one exclusively for adults. Located on the 

 un cazinou cu totul special – stratosphere din Las vegas

Jocuri de noroc și  adrenalin\
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parc de distracții, o mană cereas-
că pentru cei dornici de senzații 
tari. Pe acoperișul turnului sunt 
amplasate trei mașini de-a dreptul 
spectaculoase: Big hot, Insanity-
The Ride și X-Scream. Astfel, pe 
o platformă instalată la 270 de 
metri `nălțime se află un aparat `n 
formă de caracatiță, Insanity-The 
Ride, dispozitiv care se `nvârtește 
cu mare viteză, după care forța 
centrifugă face ca mecanismul 
să se deschidă spre exterior, la 
un unghi de 70 de grade. Viteza 
de rotație a caracatiței este de 
64,37 de kilometri pe oră, așa 
că mașinăria nu este deloc re-
comandată celor slabi de inimă. 
Pe aceeași platformă din vârful 
turnului Stratosphere se află un 
montagne-russe, X-Scream, a că-
rui șină iese `n exteriorul clădirii 
cu opt metri, dându-le senzația 

turiștilor care urcă `n el că sunt 
aruncați `n gol.

Cu 80 km/h `n lift

Al treilea mecanism specta-
culos din cadrul hotelului-cazino 
Stratosphere din Las Vegas es-
te un lift, Big Shot, de la platfor-
ma aflată la 270 de metri `nălțime 
până la limita superioară a turnu-
lui, la 350 de metri, care parcur-
ge dus-`ntors distanța de 80 de 
metri cu o viteză de 80 de kilo-
metri pe oră. Ca un fapt divers: 
de când a fost inaugurat parcul 
de distracții din vârful turnului 
Stratosphere, nu a existat niciun 
accident, `n schimb, de-a lungul 
anilor, cinci persoane s-au sinu-
cis, aruncându-se din vârful im-
presionantei structuri din orașul 
jocurilor de noroc.

24th floor, this pool allows the ladies 
have a splash topless.

The highest tower

The Stratosphere Tower is the 
highest structure of this kind in Las 
Vegas. Besides its revolving restau-
rant, the building has a true amuse-
ment park on its roof, a true manna 
for those after wallops. Three spec-
tacular machines are installed on the 
tower roof: Big hot, Insanity-The Ride 
and X-Scream. Thus, on a 270 me-
ter-high platform, there is a device 
in the shape of an octopus, Insanity-
The Ride, which spins at a high spe-
ed; the centrifugal force make the 
mechanism open towards the ex-
terior, at an angle of 70 degrees. 
The octopus rotation speed is 64.37 
km/hr, so it is not an option for the 
people with weak hearts. On the 

same platform in the Stratosphere 
tower, we have a montagne-russe, 
X-Scream, whose rail is dangling ou-
tside the building with 8 meters, gi-
ving the riders the impression that 
they are being dropped.

At 80 km/h in the elevator

The third impressive mechanism 
at the Stratosphere, hotel-casino in 
Las Vegas, is the Big Shot eleva-
tor, starting from the 270-meter hi-
gh platform to the top floors of the 
tower (350 meters) – this one go-
es up the down the 80-meter dis-
tance at a speed of 80 km/h. As a 
‘Did you know’fact: since the amu-
sement park was inaugurated, no 
accident happened – but five pe-
ople called it quits with their life by 
jumping off the extraordinary struc-
ture in the gambling city.

Gambling and adrenalin
 A super-special casino – stratosphere in Las vegas

Hotelul-cazino stratosphere din Las vegas este nu doar una 
dintre destinațiile preferate ale `mp\timiților de gambling, ci și 
a curajoșilor aflați mereu `n c\utare de senzații tari.
the hotel-casino stratosphere in Las vegas is not only a 
favored destination for the gambling addicts but also for the 
people always on the lookout for strong experiences.

by Daria Maria Diaconu 
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numeroase staruri de la Hollywood sunt `nnebunite dup\ jocul de 
poker și particip\ la turnee ori de câte ori agendele supra`nc\rcate 
le permit acest lucru. Pentru a face faț\ competițiilor la care merg, 
ei au apelat la serviciile unei profesioniste `n domeniu, care i-a 
antrenat ca la carte. Aceasta este Annie Duke, mentorul vedetelor 
atunci când vine vorba de jocul de c\rți la cel mai `nalt nivel

Annie Duke este o american-
că `n vârstă de 46 de ani. S-a năs-
cut `ntr-o familie `n care toți membrii 
erau pasionați de jocul de cărți. A 
fost rapid cuprinsă de microbul jocu-
lui. La un moment dat, Annie a fost 
nevoită să joace poker `n săli mo-
deste, ba chiar mizere, pentru a-și 
putea plăti ipoteca la casă. ~n anul 
1994, la `ndemnul fratelui său, jucă-
torul profesionist de poker Howard 
Lederer, Annie și-a `ncercat noro-
cul la WSOP `n Las Vegas. ~n primul 
său turneu a ocupat poziția a 13-a și 
și-a eliminat fratele din competiție. 
~n decurs de zece ani, Annie a de-
venit unul dintre cei mai buni jucă-
tori profesioniști de poker din lume. 
~n anul 2004, americanca a câștigat 
prima sa brățară WSOP la event-ul 
Omaha Hi/Lo Split. Pe lângă par-
ticiparea la turneele profesioniste, 
`n prezent Annie este consultant pe 

probleme de poker și antrenor pen-
tru vedetele pasionate de acest joc 
`n care ea este as. Dar să vedem 
pentru ce staruri hollywoodiene a 
fost Annie mentor.

La Ben Affleck a dat roade

Protagonist al unor filome de ma-
re succes precum “Pearls Harbor”, 
“Armageddon” sau “Daredevil” și 
câștigător al unui mult-râvnit pre-
miu Oscar pentru scenariul filmu-
lui “Good Will Hunting”, alături de 
Matt Damon, actorul Ben Affleck 
a luat lecții de poker de la jucă-
toarea profesionistă Annie Duke, 
dar și de la jucătorul iranian Amir 
Vahedi. Lecțiile cu Annie au dat roa-
de `n iunie 2004, când starul a reușit 
performanța de a câiștiga turneul 
California State Poker Championship 
din Los Angeles și un premiu de 

Lecții de la profesioniști Lessons from the pros

AnnieDuke
antrenoarea de 
poker a vedetelor

poker coach  
for celebrities

by Daria Maria Diaconu 
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Many Hollywood stars are crazy about the poker game and take 
part in tournaments whenever their very tight schedule allows 
them.  to get through with it, they turn for help to a professional 
in this field, who trained them according to Coker.  this is Anne 
Duke, the mentor of stars when it comes to the games of cards 
at its highest.

356.000 de dolari. De la aceeași 
faimoasă Annie Duke a luat lecții 
de poker și bunul prieten al lui Ben 
Affleck, Matt Damon. Acesta din ur-
mă este un participant constant la 
marile turnee de profil, chiar dacă 
rezultatele nu sunt `ntotdeauna toc-
mai cele mai strălucite.

14.000 de dolari de la 
Ashton Kutcher

Un alt actor celebru care a 
`nvățat tainele poker-ului de la Annie 

Duke este Ashton Kutcher, fostul 
soț al divei americane Demi Moore. 
Acesta i-a plătit jucătoarei profesi-
oniste nici mai mult nici mai puțin 
de 14.000 de dolari pe lecții pen-
tru a-l ajuta să facă față cu brio `n 
turneele de poker la care partici-
pă. Și starul Hank Azaria a apelat 
la serviciile campioanei Annie Duke. 
Profesionista `n poker l-a ajutat pe 
Hank să scape de prostul obicei 
de a juca cartea J-T (valet-zece), 
indiferent dacă se preta sau nu `n 
desfășurarea mâiinii.

Annie Duke is a 46-year old 
American woman.  She was born 
in a family where all members we-
re passionate about card games.  
She got the gaming bug quickly.  
At one point, Anne had to play po-
ker in rather modest rooms, even 
miserable, in order to pay for hou-
se mortgage.  In 1994, being pus-
hed by her brother, the professio-
nal player Howard Lederer, Anne 
tried her hand at WSOP in Las 
Vegas.  During her first tourna-
ment, she placed the 13th and 
took her brother out of the com-
petition.  In a 10 year’s time, Annie 
became one of the best profes-
sional poker players in the wor-
ld.  In 2004, the American woman 
won her first WSOP bracelet at the 
Omaha Hi/Lo Split event.  Besides 
being present in the professional 
tournaments, Annie is now a con-
sultant in poker matters and a coa-
ch for the stars who are more than 
enthusiasts about this game where 
she excels.  Let’s see who are the 
stars whom Anne is a teacher to.

For Ben Affleck  
it really worked

Protagonist in huge hit movies, 
like ‘Pearls Harbor’, ‘Armageddon’ 
or ‘Daredevil’and a winner of the 

most-wanted Oscar award for the 
‘Good Will Hunting’along with Matt 
Damon, actor Ben Affleck took po-
ker lessons from the professional 
player Anne Duke and from the 
Iranian player Amir Vahedi.  The 
lessons from Annie paid off in 
2004, when the star succeeded the 
performance to win the California 
State Poker Championship tourna-
ment in Los Angeles and 356,000 
USD.   Matt Damon was also a stu-
dent of Anne’s.  He is a constant 
presence at the great poker tour-
naments, even though his results 
are not top ones.

14,000 USD from 
Ashton Kutcher

Another famous actor who le-
arned the ropes of the poker ga-
me from Annie Duke is Ashton 
Kutcher, ex-husband of Demi 
Moore, the American diva.  He 
paid the professional player Annie 
the sum of $14,000 to show him 
how to rise to the occasion du-
ring the poker tournaments he 
is in.  Hank Azaria has turned to 
Annie’s services, too.  The profes-
sional poker helped him to drop 
his bad habit of playing the J-T 
(Jack-Ten), no matter what the si-
tuation was.
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Departe de a fi un nou-venit `n lu-

mea pokerului, jucătorul german Marvin 

„Nebunul” Rettenmaier a fost `n ultima 

vreme un fel om al momentului `n lumea 

World Poker Tour.

Prima știre importantă despre jucătorul 

de 25 de ani din Stuttgart a fost despre in-

cluderea sa `n una dintre cele mai prestig-

ioase comunități de poker din lume, Team 

PartyPoker.com. Marvin a fost bineven-

it de către staruri ale Team PartyPoker.

com, precum Kara Scott și Mike Sexton, 

și lăudat de Tony G, unul dintre cei mai 

mari jucători de poker din lume. Acesta 

s-a și oferit să `i dea o mână de ajutor 

noului său coleg. „Are jocul matematic al 

unui neamț și are inima, câștigă, `i place 

berea, `și pierde pașaportul – de aseme-

nea, `i merge bine. Are nevoie `ndrumarea 

mea. ~n afară de fiul meu, John Eames, 

numai Marvin „Nebunul” ar fi putut să 

semneze acest contract”, a declarat Tony 

G, care este cu 13 ani mai mare decât 

Marvin Rettenmaier.

Succes imediat  

la Campionatul Mondial  

de Poker

Jucătorul german, câștigător a pes-

te 1.7 milioane $ `n turnee live `nainte de 

a intra `n Team PartyPoker.com, a simțit 

gustul victoriei la cel mai `nalt nivel la nu-

mai o săptămână după ce a fost inclus 

vIP JuCĂtOr PLAYer 

Ascensiunea  
fulminant\ a lui 

the rise  
and rise of
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rettenmaier
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`n comunitate, cucerind turneul WPT din 

Las Vegas pe 26 mai.

Marvin „Nebunul” a muncit foarte mult 

pentru a câștiga titlul de campion al WPT 

și premiul `n valoare de aproape 1,2 mili-

oane $. Marvin Rettenmaier a declarat 

după turneu: „A fost pur și simplu uimitor. 

Jocul unu la unu a fost ca un roller coast-

er și mă simt grozav că am câștigat un ti-

tlu atât de mare și de prestigios `n prima 

mea săptămână de când am fost spon-

sorizat de PartyPoker”.

Noua provocare  

pentru Marvin: turneul WPT 

din Cipru

După succesul din Las Vegas, Marvin 

țintește un nou turneu WPT. Este vorba de-

spre turneul WPT din Cipru care va avea 

loc `ntre 4 și 9 august. Găzduit de hotelul 

de cinci stele Mercure Cyprus, evenimen-

tul le va oferi jucătorilor șansa de a câștiga 

premiul cel mare, `n valoare totală de 1 mil-

ion $. Va fi `ncă o șansă pentru jucătorul 

profesionist din Germania de a străluci 

printre cei mai mari profesioniști fin poker!

Not exactly a newcomer to the po-

ker world, German player “Mad” Marvin 

Rettenmaier has been something of a fla-

vor of the moment in the World Poker Tour. 

The first big news involving the 25 year 

old Stuttgart born player this year was abo-

ut his inclusion in one of the most prestigi-

ous communities of the poker word, Team 

PartyPoker.com. Immediately welcomed 

aboard by Team PartyPoker.com stars su-

ch as Kara Scott or Mike Sexton, Marvin 

was also lauded by Tony G, one of the bi-

ggest players in the game, who also offe-

red to give his new colleague a helping 

hand. “He has the Germanic mathemati-

cal game and he has heart, he is winning, 

he likes a beer, he loses his passport – he 

is also running well. He needs my guiding 

hand. If anybody other than my son John 

Eames was to get a deal it would have to be 

Mad Marvin”, said Tony G, who is 13 years 

older than Marvin Rettenmaier. 

Instant hit at the WPT World 

Championship

The German player, who had more than 

$1.7 million in live tournament winnings 

before joining Team PartyPoker.com, tasted 

success at the highest level at just one we-

ek after the inclusion in PartyPoker’s com-

munity by winning the WPT Championship 

in Las Vegas on May 26.

“Mad” Marvin worked his way through 

the difficult field to claim the WPT World 

Championship title and nearly $1.2 million 

in prize money. Marvin Rettenmaier said: 

“This was simply amazing. The heads-

up was such a roller coaster and it feels 

so great to win such a big, prestigious ti-

tle in my first week as a newly sponsored 

PartyPoker pro.”

The new challenge for 

Marvin: the WPT event in 

Cyprus

After the Las Vegas success, Marvin 

is eyeing a new WPT event, this time the 

Cyprus tournament, scheduled to be pla-

yed in the period of 4-9 August. Hosted by 

the five stars Mercure Cyprus, the event 

will give poker professionals the chance to 

play for a $1 million pool prize. It will be yet 

another opportunity for the German player 

to shine among poker’s biggest players!



Sara Jean Underwood are 
28 de ani și este una dintre cele 
mai apetisante jucătoare de po-
ker. Este un model american care 
a fost ales Playmate-ul lunii iulie 
2006 și Playmate-ul anului 2007 de 
către binecunoscuta revistă pen-
tru bărbați “Playboy”. A fost ima-
ginea VictoryPoker.net și partici-
pă la turnee profesioniste de po-
ker. De asemenea, a jucat poker 
și `n scopuri caritabile.

Chantel McNulty este o ju-
cătoare de poker `n vârstă de 
27 de ani. Texana a participat la 
partide de jocuri de cărți ilega-
le, la Dallas. Mărturisește că es-
te foarte vorbăreață și zgomotoa-
să atunci când se află la masa de 
joc. Are `n palmares un loc 17 la 
WPT Season 6 – Mandalay Bay 
Poker Championship, dar și mul-
te alte clasări bune.

Sara Jean Underwood is 
28 and one of the most appea-
ling poker players.  She is an 
American model, who was se-
lected the Playmate of July 2006 
and Playmate of the year 2007 by 
the well-known magazine for men 
‘Playboy’.  She was the image of 
VictoryPoker.net and participa-
tes in professional poker tourna-
ments.  She also played for cha-
ritable work.

Chantel McNulty is a 27-year 
old player.  The Texan girl played 
illegal card games in Dallas.  She 
confesses that she is really gar-
rulous and noisy while playing.  
She was placed the 17th at WPT 
Season 6 - Mandalay Bay Poker 
Championship and had some 
other good rankings.

 Jennifer Leigh, a 28-year old 
player, is bragging that she knows 
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se spune c\ pokerul este un sport destinat b\rbaților, dar 
iat\ c\ `n aceast\ lume a gamblingului joac\ și femeile, iar 
multe dintre ele o fac chiar foarte bine. ~n plus, aparițiile 
acestor doamne `n turnee nu fac decât ca pokerul s\ devin\ 
parc\ și mai atractiv. revista noastr\ - “Casino Life & 
Business Magazine” - v\ prezint\ câteva dintre cele mai 
frumoase juc\toare de poker din lume.

Jennifer Leigh

Liv Boeree

Frumuseți din lumea gamblingului Beauties in the gambling world

Cele mai sexy  juc\toare de poker
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People say that poker is a sport for men – but here we 
have women playing and some are doing it fabulously.  
Plus, the presence of these ladies during the tournaments 
makes poker so more attractive.  Our publication ‘Casino 
Life & Business Magazine’ will introduce to you some of 
the most beautiful female poker players in the world.

Jennifer Leigh, `n vârstă de 
28 de ani, se laudă că știe totul 
despre poker, familiarizându-se 
cu acest joc prin intermediul inter-
netului și datorită lui Robert Boyd, 
fratele jucătorului profesionist de 
poker Dutch Boyd. “Jennicide” es-
te nickname-ul său ca jucătoa-
re PokerStars. De-a lungul ani-
lor, a `ncasat 9.700 de dolari `n 
2006 la Legends of Poker No-
Limit Hold’em Championship 
și 7.800 de dolari la PokerStars 
Caribbean Poker Adventure No-
Limit Hold’em Championship, tot 
`n 2006. Frumusețea ei a dus-o pe 
coperțile unor celebre publicații, 
precum FHM și “Playboy”.

Jennifer Tilly poate fi consi-
derată cea mai mediatizată feme-
ie din lumea gamblingului. Și pe 
bună dreptate, fiindcă este ferici-
ta deținătoare a unei nominalizări 

la Oscar, ca actriță, și a unei 
brățări WSOP, ca jucătoare de 
poker. A `ncasat atunci, `n iunie 
2005, 158.625 de dolari. Are 53 
de ani, dar nimeni nu-i dă vârsta. 
Folosește două nickname-uri: “The 
Unabombshell” și “J. Tilla the Killa”.

Clonie Gowen este și ea o ju-
cătoare profesionistă de poker. 
S-a născut `n Texas și are 40 de 
ani. A `nvățat să joace poker de 
la un bun prieten al tatălui său. ~n 
anul 2010, câștigurile ei din po-
ker erau de aproximativ 1,6 mili-
oane de dolari.

Liv Boeree este o jucătoare 
engleză, `n vârstă de 28 de ani. Pe 
lângă faptul că este seducătoare, 
este și extrem de apreciată și te-
mută `n turnee. ~n anul 2010, ea a 
câștigat European Poker Tour de 
la San Remo, primind un premiu 
de 1.250.000 de euro. ~ncasările 

all the ropes in poker – she learnt 
everything about it from the internet 
and with the help of Robert Boyd, 
the brother of the professional pla-
yer Dutch Boyd.  ‘Jennicide’ is her 
nickname as a PokerStars player.  
As for earnings, she made 9,700 
USD in 2006 at Legends of Poker 
No-Limit Hold’em Championship 
and 7,800 USD at PokerStars 
Caribbean Poker Adventure No-
Limit Hold’em Championship, 

the same year.  Her beauty ea-
sed her way up to the cover of fa-
mous publications, such as FHM 
and ‘Playboy’.

It can be said that Jennifer 
Tilly is the most mediated woman 
in the gambling world.  Sure enou-
gh, she is the proud holder of an 
Oscar nomination, as an actress, 
and of a WSOP bracelet, as a po-
ker player.  In June 2005, she ca-
shed in 158,625 USD.   She is 53 

the sexiest poker players

Clonie Gowen Jennifer tilly Chantel Mcnulty
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ei din poker depășesc două mili-
oane de dolari.

Erica Schoenberg are 34 de 
ani și provine din orașul cazino-
urilor, Las vegas. Este jucătoare 
profesionistă de blackjack și po-
ker. A fost jucătoare profesionistă 
de volei. A participat la numeroa-
se turnee, adunând, până `n anul 
2011, peste 750.000 de dolari. Este 
măritată tot cu cineva din lumea 

gamblingului, respectiv cu jucă-
torul profesionist de poker Erick 
Lindgren.

Kimberly Lansing a `nvățat 
să joace poker `n copilărie, de zi-
ua ei. I-a plăcut atât de mult, `ncât 
a făcut o adevărată pasiune pen-
tru acest joc de cărți. A participat 
la WPT Ladies Night și a terminat 
a opta din 455 la WPT Invitational 
Tournament.

but no one can tell.  She uses two 
nicknames, ‘The Unabombshell’ 
and ‘J. Tilla the Killa’. 

Clonie Gowen is a 40-year 
old Texas professional poker pla-
yer.  She learnt to play poker from 
a good friend of her father.  In 2010, 
she earned circa 1.6 million USD 
from the games.  

Liv Boeree is an English pla-
yer, aged 28.   Besides her ap-
peal, she is extremely apprecia-
ted and feared at the tournaments.  
In 2010, she won the European 
Poker Tour in San Remo and a 
prize in the amount of 1,250,000 
euros.   Her earnings from poker 
exceed 2 millions.  

Erica Schoenberg is 34 and 

born in the city of casinos, Las 
Vegas.   She is a professional 
blackjack and poker player.  She 
used to play professional volle-
yball, too.  She was present at 
many tournaments, thus collec-
ting over 750,000 USD until 2011.  
Erica is married to someone in 
the gambling world, namely the 
professional poker player Erick 
Lindgren.  

Kimberly Lansing learnt to 
play poker in her childhood.  And 
she loved it so much that she tur-
ned it into a true passion for this 
card game.  She was at the WPT 
Ladies Night and placed the 8th 
out of 455 participants at the WPT 
Invitational Tournament. 
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Cu ocazia unor c\l\torii ai putea câștiga 
o sum\ important\ de bani. ~n schimb, dac\ 
ești implicat `n colabor\ri, conjunctura as-
tral\ va fi nemulțumitoare. Evit\ discuțiile  
l\muritoare cu partenerii de afaceri.

Activit\țile comerciale te vor avantaja pân\ 
pe data de 15 iulie. Dup\ acest moment fii 
foarte atent mai ales dac\ dorești s\ sem-
nezi contracte sau acte de orice fel. Se pot ivi 
`ncurc\turi care nu se vor rezolva prea ușor.

While travelling, you could win a large 
amount of money.  Should you are involved in 
any partnership, the astral conjunction will not 
be a good one.  Avoid, as much as possible, 
the arguments with your business partners.

Trading will be good until the 15 of 
July.  After that, be very careful with sig-
ning contracts or documents of any kind.  
Trouble may come your way and not lea-
ve you easily.

BERBEC 21.03-19.04 RAC 22.06-22.07

ARIES 21.03-19.04 CANCER 22.06-22.07

A

A

A

A

{ansa este de partea ta, iar câștigurile 
nu se vor l\sa prea mult așteptate. Mai ales 
spre sfârșitul lunii ai putea finaliza o activi-
tate care-ți va `mbun\t\ți considerabil con-
tul bancar.

Interesul pentru chestiunile materiale 
crește constant. ~nceputul intervalului `ți poa-
te aduce realiz\ri, mai ales c\ vei beneficia 
de sprijinul unor prieteni importanți.

Chances are yours and the winnings 
are just round the corner.  You will comple-
te an activity that will greatly improve your 
banking account, especially towards the 
end of the month.

The interest for the material things is 
surging.  The beginning of the interval will 
bring you some success, when important 
friends give you a strong helping hand.

TAUR 20.04-21.05
LEU 23.07-22.08

TAURUS 20.04-21.05
LEO 23.07-22.08

A

A

A

A

Speculațiile sau jocurile de noroc nu au 
prea mari șansa de câștiguri `n perioada 
11-21 iulie. Prudența trebuie pus\ pe pri-
mul plan `n aceste zile chiar și atunci când 
dorești s\ faci o investiție.

Tot ce faci `n plan financiar va trebui pus 
sub semnul prudenței. Exist\ riscul unor 
pierderi pe la mijlocul intervalului sau a unor 
cheltuieli neașteptate.

The venture or gambling will not take 
you on the winning side, between 11 and 
21 of July.  Caution should come first tho-
se days, even though when you intend to 
make an investment.

Whatever you do in the financial matters 
will have to be placed under the caution sign.  
Some losses are very likely around the middle 
of the interval or rather unexpected expenses.

GEMENI 22.05-21.06 FECIOARĂ 23.08-22.09

GEMINI 22.05-21.06 VIRGO 23.08-22.09

A

A

A

A

Horoscopul perioadei   5 iulie – 5 august 2012
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Horoscopul perioadei   5 iulie – 5 august 2012
Ești pacrc\ ceva mai strâns la pung\ de-

cât `n mod obișnuit ceea ce ți-ar putea adu-
ce discuții cu rudele apropiate. O investiție 
f\cut\ cu mai mult timp `n urm\ `ți va ar\
ta roadele.

Dac\ ești implicat `n afaceri cu parteneri 
str\ini, șansa te va susține pân\ pe data 
de 15 iulie. Dup\ aceast\ dat\ rezultatele 
vor `ntârzia, punându-ți nervii la `ncercare.

You are tighter with your money than 
usually, which could bring dissatisfaction 
among close relatives.  An investment ma-
de some time ago will show its fruit.

If involved in business with foreign part-
ners, good chance lasts until July 15.  After 
that, the results will be reluctant to come, 
well testing your patience.

BALANȚĂ 23.09-23.10 CAPRICORN 22.12-20.01

LIBRA 23.09-23.10 CAPRICORN 21.03-19.04

A

A

A

A
{ansa este de partea ta și tot ce `ncerci 

s\ faci `n plan financiar se va dovedi de suc-
ces. Posibile câștiguri prin intermediul par-
tenerului de viaț\.

Jocurile de noroc `ți vor `mbun\t\ți starea 
de spirit, dar nu-ți vor aduce câștiguri nemai-
pomenite. O activitate financiar\ pe care o 
considerai `ncheiat\ va reveni `n atenția ta.

Chances have your name on them and 
all the financial matters equal success for 
you.  Possible earnings may come throu-
gh your life partner.

Gambling will boost your morale, but 
earnings will not be the best.  A financial 
matter, which you thought ended long ti-
me ago, will come back under your radar.

SCORPION 24.10-22.11 VĂRSĂTOR 21.01-19.02

SCORPIO 24.10-22.11 AqUARIUS 21.01-19.02

A

A

A

A

Colabor\rile te vor avantaja și ți-ar putea 
aduce o reușit\ `n plan financiar. Ceva chel-
tuieli ai putea face `n compania prietenilor.

Conjunctura astral\ va fi destul de agi-
tat\, așa c\ ia-ți toate m\surile de precauție 
dac\ dorești s\ faci o investiție. Prudența 
trebuie pus\ pe primul plan mai ales `n pe-
rioada 12-24 iulie.

Your partnerships will prove good and 
bring you a financial satisfaction.  Certain 
expenses among friends are possible.

The astral conjunction will be rather blurry, 
so take all the caution measures in case you 
intend to make an investment.  Prudence sho-
uld take first place, mainly for 12-24 of July.

SĂGETĂTOR 23.11-21.12 PEȘTI 20.02-20.03

SAGITTARIUS 23.11-21.12 PISCES 20.02-20.03

A

A

A

A

by Cristina Vanea
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~n iunie a avut loc a doua etapă ̀ n 
2012 a circuitului PokerStars Eureka 
Poker Tour, care a avut loc `n saloa-
nele International Casino & Hotel de 
pe litoralul bulgăresc, la competiție 
participând numeroși români. La star-
tul primei zile au fost `nscriși 120 de 
participanți, iar printre jucători s-au 
aflat și mulți români. Printre aceștia 
s-au aflat Lucian Tofan, Mihai Niste, 
Călin Furdui, Bogdan Mocanu, Sorin 
Achi și Andrei One, cunoscut din on-
line sub pseudonimul „Extasyman”. 
De altfel, Andrei a fost cel care a adus 
anul trecut prima brățară WCOOP din 
istoria României. Pe lângă cei șase 

români, `n competiția desfășurată 
pe litoralul bulgăresc s-au mai aflați 
numeroși conaționali mai mult sau mai 
puțin celebri. Este demn de menționat 
faptul că Toni Județ, singurul jucător 
membru `n team PokerStars Pro din 
România, a susținut un seminar la 
Eureka Bulgaria. Câștigător al turneu-
lui din Bulgaria a fost Petar Zografov, 
care l-a ̀ nvins ̀ n heads-up pe Algirdas 
Saveikis, din Lituania. Zografov a ̀ nca-
sat un premiu ̀ n valoare de 48.745 de 
euro. Românii Ion Dragomir și Andrei 
„Extasyman” One s-au clasat pe lo-
curile 14 și 15, `ncasând câte 3.350 
de euro.

In June, a second stage of 
the 2012 PokerStars Eureka 
Poker Tour took place in the ro-
oms of the International Casino 
& Hotel on the Bulgarian beach. 
A number of 120 players regis-
tered on the first day, with many 
Romanians among them - Lucian 
Tofan, Mihai Niste, C\lin Furdui, 
Bogdan Mocanu, Sorin Achi and 
Andrei One, known under his on-
line nickname as „Extasyman”. 
As a matter of fact, Andrei is the 
one who won last year the first 
WCOOP bracelet in the Romanian 
history. Besides the 6 famous 

Romanians, the competition in 
Bulgaria gathered more or less 
known of our natives. It is wort-
hwhile mentioning that Toni Județ, 
the only player in the PokerStars 
Pro team in Romania delivered 
a seminar at Eureka Bulgaria. 
The winner of the tournament in 
Bulgaria was Petar Zografov, who 
beat Algirdas Saveikis (Lithuania) 
in a heads-up. Zografov earned a 
prize in the amount of 48,745 eu-
ros. The Romanians Ion Dragomir 
and Andrei „Extasyman” One pla-
ced on the 14th and 15th, each 
cashing in 3,350 euros.

Sam Trickett a afirmat că un coleg de breaslă l-a pră-
dat și s-a făcut nevăzut. Jucătorul britanic Sam Trickett a 
avut parte de o surpriză neplăcută la WSOP. El a dezvălu-
it, pe contul său de pe site-ul Twitter că a fost jefuit. Ba mai 
mult decât atât, englezul afirmă că acela care a atentat la 
banii lui a fost chiar un coleg de breaslă. Incidentul a avut 
loc la Las vegas. După ce hoțul l-a prădat pe Sam, s-a fă-
cut nevăzut. „Un binecunoscut jucător de poker, pe care 
`l consideram prietenul meu, mi-a furat banii. Dacă nu mă 
sună rapid, `i voi face public numele”, a fost mesajul pos-
tat de Sam pe contul său de Twitter. Aceasta nu este pri-
ma pățanie de acest fel pentru Sam Trickett. El a mai fost 
ținta hoților. Anul trecut, englezul s-a plâns că un hacker i-a 
spart contul din bancă, de unde a luat o sumă frumușică. 
Sam trickett este jucătorul cu cele mai mari câștiguri `n tur-
neele de poker live. 

Conform PokerFuse, autoritatea 
de reglementare a jocurilor online din 
Italia, AAMS a raportat ultimele rezul-
tate din primele luni ale anului 2012. 
Veniturile din jocurile cash și din tur-
nee se află `ntr-o continuă scădere. 
PokerStars continuă să avanseze pe 
piața jocurilor online, mărindu-și co-
ta de piață la 26%, deși piața este 
`n scădere `n ultimul an. Venitul brut 
din jocurile cash a scăzut cu apro-
ximativ 10 procente din luna martie 
pâna `n luna aprilie, și a scăzut cu 
26.6% față de `nceputul acestui an. 
Veniturile din turnee au scăzut cu 

aproximativ 12 procente `n aceeași 
perioadă. Italia a fost printre prime-
le țări din Europa care a reglemen-
tat jocul de poker online Acest lucru 
a avut loc ̀ n anul 2009, când se pu-
tea juca poker doar ̀ n turnee online. 
Jocurile cash au fost permise de la 
jumătatea anului 2011, ̀ nsă piața nu 
a reușit să se stabilizeze. Declinul jo-
cului de poker ̀ n Italia poate fi atribuit 
`ntr-o mică măsură și crizei economi-
ce, dar `n cea mai mare parte aces-
ta este atribuit modului defectuos ̀ n 
care este reglementată industria jo-
curilor de noroc on-line.

Sam Trickett said that a „guild” mate robbed him and 
simply walked off. The British player Sam Trickett did not 
have quite the best of his time at WSOP.  On his twitter 
account, he confessed that he had been robbed.  More 
than that, the Englishman maintains that the person who 
wished for his money is one in the same lodge.  The in-
cident happened in Las Vegas.  After mugging, the thi-
ef was nowhere to be seen.  „A well-known poker player, 
whom I thought to be my friend, stole my money.  If I don’t 
get a quick call from him, I will disclose his name” – that 
was Sam’s message on Twitter.  This was not a first time 
for Sam Trickett, as he had been a target for thieves be-
fore.  Last year, he complained that a hacker had broken 
into his bank account and helped himself with some nice 
money.  Sam Trickett is the player with the highest wins 
from the live pocker tournaments.

According to PokerFuse, AAMS, 
the regulation authority for the online 
games in Italy has reported the re-
sults for the first quarter in 2012.  The 
earnings from the cash games and 
tournaments are diving.  PokerStars 
keep gaining ground into the online 
gaming market, increasing its market 
share to 26%, even though the mar-
ket is plunging in the last year.  The 
gross earnings from the cash ga-
mes decreased by aprox. 10% be-
tween March and April and by 26% 
compared to the beginning of this 
year.  The earnings derived from the 

tournaments went down by aprox. 
12% in the same interval of time.  Italy 
is the first country in Europe that re-
gulated the online poker game.  This 
happened in 2009, when poker was 
played only during the online tour-
naments.  The cash games were al-
lowed in the mid of the year of 2011, 
but the market did not manage to re-
ach a balance.  The decline of the 
poker game in Italy may be attribu-
ted, to a certain extent, to the econo-
mic crisis – but the blame falls mos-
tly onto the flawed manner of han-
dling the online gambling industry.

eveniment-cazino / Casino event 

Jefuit la wsOP

Pokerul scade constant `n Italia

românii au luat cu asalt eureka Bulgaria

/

/

Mugged at wsOP

Italians lose interest in poker

romanians took by storm eureka Bulgaria/
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eveniment-cazino / Casino event 
Brad Booth `și cere scuze pentru datorii / Brad Booth apologizes for his debts

Conform poker.org, jucătorul profesionist de po-
ker Brad Booth a difuzat o `nregistrare prin care `și ce-
re scuze pentru datoriile făcute și promisiunile de ca-
re nu s-a ținut și care i-au marcat viața `n ultimul timp. 
Până `n urmă cu câțiva ani, jucătorul canadian de po-
ker Brad Booth, `n vârstă de 35 de ani, era unul dintre 
cei mai buni din lume. A `nceput să aibă mari proble-
me după ce a fost implicat `n scandalul UB Poker, `n 
urma căruia a pierdut milioane de dolari. De curând, 
Douglas “WCGrider” Polk l-a acuzat pe Booth că `i da-
torează 28.000 de dolari și că, de altfel, nu este singu-
rul la care jucătorul canadian are datorii. Acesta a fost 
și motivul pentru care Booth a decis să-și ceară scu-
ze public. “Singura modalitate de a face față acestei 
situații este să promit public oamenilor cărora le dato-
rez bani, `ntregii comunități a pokerului și mie `nsumi 
că nu voi mai juca beat și nici nu voi mai juca on-line 
până nu mă voi afla pe calea cea draptă și nu voi avea 
control asupra vieții mele”, se arată `n `nregistrarea lui 
Booth. Canadianul a afirmat că are 100.000 de dolari 
pentru a juca la WSOP `n 2012 și a dat asigurări că va 
da 75% din câștigurile pe care le va avea pentru a-și 
plăti datoriile. Cunoscut sub nickname-ul “Yukon Brad”, 
canadianul adunase, până `n anul 2009, 710.000 de 
dolari din turneele live. 

According to poker.org, the professional player 
Brad Booth has made public a recording where he 
apologizes for his debts and the promises he bro-
ke, a real burden for him in the last years.Not until 
recently, the 35-year Canadian poker player Brad 
Booth was one of the best in the world.  He got in-
to financial trouble after his involvement in the UB 
Poker scandal, when he lost millions of dollars.  A 
while ago, Douglas ‘WC Grider’Polk accused Booth 
that he had owed him the amount of 28,000 dollars 
– and that Booth would not be the only Canadian 
player almost broke.  This is the reason why Booth 
decided to go public with his apologies.  ‘The on-
ly way I can handle this situation is to publicly pro-
mise to the people I owe money, to the entire poker 
community and also to me that I would not play whi-
le under the influence or play online, until I find my-
self out of this inferno and have a full control upon 
my life’, says his clip.  The Canadian player decla-
red that he has 100,000 dollars to play at WSOP in 
2012 and promised that he would give away 75% of 
his earnings to cover up his debts.  Known under 
the nickname of ‘Yukon Brad’, the Canadian had 
earned – until 2009 – a total of 710,000 dollars from 
the live tournaments.
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eveniment-cazino / Casino event 

rafael nadal intră în echipa Pokerstars / rafael nadal joins Pokerstars team
Rafael Nadal, jucător profesio-

nist de tenis, medaliat cu aur olimpic 
și multiplu câștigător al turneelor de 
Grand Slam, s-a alăturat echipei Po-
kerStar și susține cel mai mare site 
de poker din lume, invitându-i pe toți 
fanii sportului să i se alăture la ma-
sa de poker.

Cunoscut la nivel mondial pen-
tru spiritul său competitiv de temut, 
superstarul spaniol de 26 de ani `și 
dorește să `nvețe jocul de poker. Pu-
nând ̀ n aplicare sfaturile primite de la 
mentorii săi, membrii Team PokerStars 
Pro, și exersând online, Nadal speră 
că va utiliza multe dintre deprinderile 
pe care le folosește ̀ n terenul de tenis 
pentru a-și ̀ mbunătăți jocul de poker.

“Nu este niciun secret că ̀ mi pla-
ce competiția și `mi dau toată silința 
`n tot ce fac, fie că e vorba de tenis, 
golf sau jocuri video. Am descoperit 
un joc senzațional, jocul de poker, și 
am ales să mă alătur echipei Poker-
Stars deoarece ei ̀ nțeleg ce trebuie să 
faci pentru a fi cel mai bun și se aso-
ciază cu toate acele calități necesare 
campionilor. Mă bucură foarte mult 
faptul că lucrez cu ei”, a spus Nadal.

Rafael Nadal, professional ten-
nis player, Olympic gold medalist 
and winner of multiple Grand Slam 
tournaments, he joined PokerStars 
tem and he supports the world’s 
largest poker site, inviting all 
sports fans to join the table poker. 
 

Known worldwide for its com-
petitive spirit of fear, Spanish su-
perstar 26 year old wants to learn 
poker. Implementing advice recei-
ved from his mentors, Team Po-
kerStars Pro, and practicing onli-
ne, Nadal hopes to use many of 
the skills he uses in the tennis co-
urt to improve his poker game. 
 

“It’s no secret that I love to 
compete and try my very best in 
everything, whether that’s tennis, 
golf or video games,” Nadal said. 
“When I discovered the game of 
poker, I chose to join PokerStars 
because they understand what it 
takes to be the best and associ-
ate themselves with the qualities 
of champions. I’m very happy to 
be working with them.”

Heartland Poker Tour și o 
parte din Federated Sports + 
Gaming Inc. au fost cumpărate 
luna trecută de Pinnacle Enter-
tainment Inc., la o licitație forțată 
de faliment. Conform rapoarte-
lor, Pinnacle a fost una dintre ce-
le patru companii care au licitat 
pentru HPT și FS+G, plătind `n 
total 4,5 milioane dolari pentru a 
prelua Epic Poker League, Global 
Poker Index și site-ul EpicPoker.
com. Federated Sports+Gaming 
a fost formată `n ianuarie 2011 
de către Jeffrey Pollack, Annie 
Duke și alte câteva persoane. ~n 
iunie 2012, au creat Epic Poker 
League, promițând un stil de cla-
sament ca `n golful profesionist, 

unde aveau turnee cu fonduri de 
premii mai mari decât suma buy-
in-urilor și un freeroll de un mi-
lion de dolari. Liga a fost `ntre-
ruptă după trei etape `n primul 
sezon, după care a fost `nainta-
tă cererea de faliment. ~n aprilie, 
FS+G avea aproape 7,9 milioa-
ne dolari datorii și numai 38.000$ 
`n conturi. Pinnacle avea de re-
cuperat 2,1 milioane dolari din-
tr-un `mprumut către FS+G. Pe 
lângă Pinnacle, mai sunt zeci de 
creditori care `și așteaptă banii 
și contestă actele financiare re-
cente ale FS+G, susținând că 
s-au făcut câteva tranzacții fra-
uduloase `nainte de declararea 
falimentului.

Last month, Pinnacle Enter-
tainment Inc purchased Heart-
land Poker Tour and a part of the 
Federated Sports + Gaming Inc., 
during an auction following a ban-
kruptcy filing.  As reported, Pinna-
cle was one of the four companies 
bidding for HPT and FS+G, and 
paid a price of 4.5 million dollars 
to take over the Epic Poker Lea-
gue, Global Poker Index and the 
EpicPoker.com. site.  Jeffrey Pol-
lack, Annie Duke and some other 
people established the Federated 
Sports+Gaming (FS+G) in Janu-
ary 2011 by.   In June 2012, they 
created the Epic Poker League, 
while promising a ranking sys-
tem similar to the professional 

golfing – they had pools of pri-
zes higher than the sum of buy-
ins and a freeroll of 1 million dol-
lars.  The League was discon-
tinued after three stages in the 
first season, then the bankrupt-
cy filing process started.  In April, 
FS+G was in the red with almost 
7.9 million dollars and only 38,000 
as liquidity.  Pinnacle had to re-
cover 2.1 millions from a loan to 
FS+G.  Along with Pinnacle, there 
were tens of creditors waiting in 
line for their money.  They dispu-
te the recent financial documents 
filed by FS+G, stating that some 
fraudulent transactions had been 
operated before the bankruptcy 
process was initiated.

epic Poker League și Heartland Poker tour, 
cump\rate de Pinnacle entertainment / epic Poker League and Heartland Poker 

tour, purchased by Pinnacle entertainment
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www.casino-magazine.ro
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we proudly recommend: Betting Houses 

we proudly recommend: Our Partners 

we proudly recommend: slot rooms 

we proudly recommend: Live Casinos 

we proudly recommend: Producători/Producers 

COnFERIn}A ROMÂnĂ DE GAMBLInG,
www.conferinta-gambling.ro

.

ROMSLOT - Asociația Organizatorilor de Sloturi
Str. Corvinilor nr. 6D, cod 060772

Sector 6, București
Tel: +40 21 315 8540

E-mail: office@romslot.ro



we proudly recommend: Our Partners
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GLAMOUR - CEnTRU REMODELARE CORPORALĂ - UnIRII, 
Adresă: Bd.Corneliu Coposu, nr. 3, Bl. 101, Sc. 3, Et. 3, Ap. 47, Sector 3, 

București (între Tip Top și InG)  Telefon: 021.32.00.247, Mobil: 0736649342
www.feeric.ro



we proudly recommend: Our Partners 
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we proudly recommend: Our Partners

81EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Str. Moise nicoară, nr.18, sector 3 București
tel: 031.437.81.35; fax: 031.437.81.34

Rezervări bilete: 0724.016.269; rezervari@vreaubilet.ro
e-mail: vreaubilet@gmail.com; website: www.vreaubilet.ro



we proudly recommend: Our Partners
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Marvin “Mad” 
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Pokerfest
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Constantinescu
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