A fost arestat preventiv: Un
călărășean e acuzat că a
spart 500 de conturi de
Facebook
La data 11.05.2017,
procurorii Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –
Biroul Teritorial Călăraşi au dispus reținerea pentru o
perioadă de 24 ore a inculpatului Chiorpec Eugen Florin, în
vârstă de 25
de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de
acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de
date informatice, alterarea integrității datelor informatice
şi şantaj.
A sustras materiale cu conținut pornografic
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul
2016 și până în luna aprilie 2017, inculpatul Chiorpec Eugen –
Florin a conceput și pus în executare un mecanism
infracțional, prin intermediul unei platforme de socializare,
în fapt rețeaua Facebook, în scopul obținerii de la persoanele
vătămate a unor materiale cu conținut pornografic, pentru
satisfacerea propriilor plăceri sexuale. În vederea
compromiterii conturilor de pe reţeaua de socializare,
inculpatul a folosit tehnici de inducere în eroare și
manipulare a utilizatorilor, activitate cunoscută sub numele
de inginerie socială.
Modul de operare
Într-o primă fază, acesta, folosind contul personal sau alte
conturi compromise anterior, a transmis mai multe mesaje prin
care le solicita utilizatorilor, persoane de sex feminin, să-i
comunice codul numeric primit prin mesaj text, pe telefonul
mobil, din partea administratorilor rețelei platformei de

socializare. Pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate,
inculpatul a susținut, în mod neadevărat, că și el a primit
astfel de mesaje și ar putea fi vorba despre niște erori ale
platformei, motiv pentru care dorește să verifice dacă
mesajele sunt similar. Concomitent cu aceste acțiuni de
manipulare, inculpatul a solicitat resetarea parolei de
autentificare pentru contul cu care coresponda, determinând
astfel transmiterea unui mesaj text, pe numarul de telefon
înregistrat de catre utilizator.
Le-a resetat parola
Fără să cunoască motivul și semnificația codului recepționat
pe telefon, dar și pe fondul lipsei de vigilență sau
necunoaștere a regulilor minimale de securitate privind
utilizarea platformei, victimele i-au transmis inculpatului o
captură a codului de resetare a parolei, fără să aibă
reprezentarea faptului că prin aceasta oferă posibilitatea de
acces la contul personal și, implicit, fără ca aceasta să
întruneascã elementele unui acord prealabil. În continuare,
inculpatul a folosit codul de resetare a parolei primit de la
persoana vătămată pentru a modifica, fără drept, parola
contului înregistrat pe reţeaua de socializare și a stabili o
nouă parolă, necunoscută titularului de drept, acțiune prin
care i-a restricționat acestuia accesul la propriul cont.
Constrânse să-i transmită fotografii sau filmulețe cu tentă
sexuală
După accesarea ilegală a contului compromis, inculpatul a
accesat și transferat, fără drept, din contul persoanei
vătămate (din secțiunile fotografii și mesaje) pe hard-diskul
sistemului informatic personal, mai multe date informatice
(videoclipuri, fotografii, mesaje) cu caracter privat,
nedestinate publicității și, cu predilecție, având o conotație
sexuală (nuditate, acte sau raporturi sexuale explicite).
Totodată, o parte dintre victime, au fost constrânse de
inculpat, prin amenințarea cu publicarea materialelor cu

caracter comprimițător sustrase din contul înregistrat pe
reţeaua de socializare, să producă și să-i transmită alte
fotografii sau videclipuri cu caracter sexual explicit.
Unele victime erau minore
Totodată, s-a reţinut că victimele i-au oferit inculpatului
Chiorpec Eugen – Florin chiar și sume de bani pentru a înceta
activitățile infracționale, însă inculpatul le-a refuzat de
fiecare dată și le-a comunicat că singurul lucru de care este
interesat sunt fotografiile sau videoclipurile cu conținut
pornografic.
În urma cercetărilor efectuate în cauză a
rezultat că în perioada de referință, inculpatul a accesat
ilegal, a modifcat parola de autentificare și a transferat
neautorizat, date informatice din peste 500 de conturi
aparținând unor persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse
între 16-30 ani. La data de 12.05.2017 Tribunalului Călăraşi
a dispus arestarea
preventivă a inculpatului
perioadă de 30 de zile.
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