FBI-ul vânează hackerii din Vâlcea

Patru dintre infractorii informatici au fost reținuți pentru 24 de ore, ei urmând a fi
propu și instanței de judecată pentru arestarea preventivă pentru 29 de zile. Restul
învinuiților din acest dosar vor fi anchetați în stare de libertate.
Procurorii DIICOT, ajutați de agenții FBI, au descins în județul Vâlcea, dar și în
București, Brașov, Galați, Timișoara și Ilfov, pentru a destructura o rețea de
hackeri. Au fost efectuate 26 de percheziții domiciliare, fiind vizate 16 persoane.
Tinerii, specializați în fraude electronice, au făcut operațiuni frauduloase cu un
număr de 500.000 de instrumente de plată electronică, totalizând o valoare de peste 25
milioane dolari. ” Învinuiții au utilizat mai multe societăți comerciale, având ca
obiect de activitate furnizarea unor servicii IT, pentru crearea și întreținerea unei
infrastructuri informatice care să permită accesul fără drept, cu încălcarea măsurilor
de securitate și cu scopul obținerii de date informatice, în sistemele informatice
aparținând unor companii străine cunoscute, de tip benzinării sau magazine alimentare.
Membrii grupării acționau în vederea interceptării fără drept a transmisiilor de date
informatice nepublice între sistemele implicate în realizarea/autentificarea plăților
cu cărți de credit, cu ajutorul unor aplicații special concepute în acestÂ
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Metoda de fraudare folosită era destul de complexă. În fapt, hackerii capturau datele
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transmiterii/vânzării către alte persoane ori în vederea contrafacerii și utilizării
frauduloase a acestora. Spre exemplu, în perioada decembrie 2011 „octombrie 2012, prin
intermediul unui fals magazin virtual, hackerii au vândut nu mai puțin de 68.000
carduri pentru prețul de 4 USD/card, ei obținând, numai de această dată, un profit de
270.000 USD. La sediul D.I.I.C.O.T. au fost duse 20 de persoane, la audieri asistând
se pare și agenții FBI.
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