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bun`. Mi-ar fi pl`cut s` o \nv`] eu s` citeasc`.
S`-i deschid u[ile c`tre literatur`, c`tre
cunoa[tere, c`tre istorie, geografie, c`tre
toate. Asta m` doare fizic”.

SKIMMER {I PEDEAPS~

Dac` adev`rata pedeaps` pentru comiterea unei
infrac]iuni este pierderea libert`]ii, atunci
inventatorul Valentin Boant`, cel care a sprijinit
fraude bancare iar apoi a inventat un dispozitiv
inovator de securitate pentru carduri, [i-a isp`[it
deja p`catele. Povestea de la agonie la extaz [i apoi
\n iadul \nchisorii din Vaslui este spus` de el dup`
gratii, \n exclusivitate pentru Biz.
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2013, unde inven]ia sa, dispozitivul anticitire
carduri, a stârnit interesul multora, primind
[i premiul presei. Valentin Boant`, condamnat pentru aderare-sprijinire grup
infrac]ional, se \ncadreaz` perfect \n tiparul
studiului Harvard care spune c` solu]iile cele
mai bune vin frecvent din partea unor indivizi ce activeaz` la limita sau \n afara domeniului lor de expertiz`.
Are preg`tire artistic`, a f`cut liceul de
arte plastice “Nicolae Tonitza” din Bucure[ti
[i a intrat la Academia de Art` “Nicolae Grigorescu”, pe care a abandonat-o ulterior. A
ajutat la fraudarea unor b`nci, cunoa[te tot
ce se poate despre dispozitivele de securitate bancar`, de[i nu este nici programator,
nici informatician. {i \n cazul infrac]iunii, dar
[i \n cel al cre`rii dispozitivului care s` nu

mai permit` fraudarea cardurilor bancare,
contribu]ia sa a ]inut de... design. P`[e[te
relaxat spre noi [i ne \ntinde mâna cu \ncredere [i zâmbetul pe buze. Este \mbr`cat
lejer, cu un pulover alb, blugi [i pantofi sport.
Nimeni nu [tie ce este \n spatele zâmbetului
afi[at, nimeni nu-[i poate imagina drama pe
care o tr`ie[te. Boant` vrea s` simt` cu
toat` fiin]a sa condi]iile de deten]ie, pentru
a-[i isp`[i p`catul, dar [i pentru a putea
aprecia libertatea la care viseaz`. “Nu patru
pere]i sau pu[c`ria te d`râm`, cât suferin]a
mental`, asta e drama”, m`rturise[te el. {i
continu`. “Regret infrac]iunea foarte mult,
pentru c` nu pot s`-mi v`d copilul (o feti]`
de opt ani), e cel mai cumplit sentiment pe
care \l poate sim]i vreodat` un p`rinte. S`
nu-l [tii, s` nu-l vezi, s` nu-l pupi de noapte
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dat` ce Valentin Boant`
(33 de ani) [i-a dat acordul
pentru interviu, am pornit
pe drumul lung spre Vaslui
cu ceva emo]ii. Personal,
nu am mai f`cut niciodat` vreo vizit` \n
\nchisoare [i nu [tiam la ce s` m` a[tept.
De[i Penitenciarul Vaslui este unul \n regim
semideschis (u[ile celulelor nu se \nchid [i
de]inu]ii cu condamn`ri de maximum 5 ani,
\n func]ie de gravitatea pedepselor, pot fi angaja]i \n ora[ pentru un program de opt ore),
am trecut prin filtrele de securitate care nu-]i
permit intrarea cu telefon mobil, stick, baterii etc. Reportofonul, o agend` [i aparatul
foto pentru colegul meu – cu atât am putut
intra ca s` vorbim cu cel devenit erou la Salonul de Inven]ii de la Geneva din aprilie

DE OANA GRECEA

Pentru o perioad` a avut mintea [i timpul
ocupate cu lucrul la o expozi]ie pascal`,
sculpturi [i grafic` cu tema “R`stignirea”. Cu
toate acestea, las` s` se \n]eleag` c` nop]ile
sunt lungi, sufocante (\ntr-o celul` stau [ase
de]inu]i, \n paturi suprapuse \n trei trepte),
cu gânduri de tot felul. Nu \ntâmpl`tor, cartea pe care o citea se numea “Nop]i albe”, a
lui Dostoievski, autor pe care l-a recitit [i la
intrarea \n \nchisoare, \n noiembrie 2012,
când prima carte citit` dup` gratii a fost
“Crim` [i pedeaps`”. Chiar dac` zilele petrecute \ntr-o \nchisoare ar trebui s` netezeasc` drumul spre reintegrarea social` a
de]inu]ilor, lucrurile \n România nu stau
chiar a[a. Boant` nu vrea s` se vaite, \ns`
regret` c` nu are posibilitatea de a-i \nv`]a
pe ceilal]i ce \nseamn` “frumosul”, “arta”,
din lucruri utile, din obiecte pe care ace[tia
le-ar putea vinde la ie[irea din deten]ie. Nu i
s-a dat \ns` voie s` predea, iar activitatea pe
care o desf`[oar` el nu este considerat`
munc`. |n cinci ani – cât are de executat –
Valentin Boant` \[i poarte pierde talentul,
dar [i ideile care nu se pot materializa.
Crede \ns` c` are tot timpul din lume s` se
gândeasc` de ce a ajuns aici, dar [i s` viseze, cu ochii deschi[i, cum inven]ia sa
poate schimba lumea bancar` [i reda oamenilor \ncrederea \n tranzac]iile cu carduri.
Ac]iunea pentru care a fost condamnat –
o activitate comercial` c`tre o ter]` persoan`, pentru care primea un pre] fix –
a fost f`cut` exclusiv pentru bani. Valentin
Boant` s-a implicat \n confec]ionarea unui
skimmer (un dispozitiv “spion” care copiaz`
[i reproduce datele electronice) pentru c`
nu-i pl`cea cum arat` cel pe care l-a v`zut.
El nu a fost implicat direct \n activitatea de
fraudare [i nici nu avea cuno[tin]` de existen]a unei \ntregi re]ele. {tia \ns` c` dispozitivul pe care-l construia se folose[te la
citirea unor carduri. “Am f`cut-o, evident,
pentru bani, doar nu sunt ipocrit, dar [i
dispozitivul prezentat la Geneva tot pentru
bani l-am f`cut”, m`rturise[te el.
Ce anume a dus la trecerea de cealalt`
parte a baricadei? Nu a fost frica de \nchisoare, nici faptul c` a realizat c` face un
lucru ilegal. “De]ineam foarte multe informa]ii [i nu mai aveam ce s` fac cu ele.
Biz
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Am vrut s`-mi demonstrez c` eu sunt
n`scut pentru o zi senin`, nu pentru una
\ntunecat`. E o provocare pentru mine s`
v`d anumite lucruri, s` v`d anumite volume,
care sunt considerate impenetrabile. Eu v`d
oricum lumea \n volume, \n volume care se
intersecteaz`, nu am nevoie de ochelari 3D”,
mai poveste[te Valentin Boant`.

INOVA}IE LA ATM
|n opinia sa, problema cea mai mare a
ATM-urilor din ziua de azi este c` sunt destul de vechi ca [i concept [i design, dintr-un
sistem urbanistic din anii ’80. “Plecând de la

Chiar dac` concepuse pe hârtie un dispozitiv bazat pe rotirea cardului \n interior [i care
evit` astfel citirea lui, nu avea logistica necesar` s`-l produc`. Nu putea face lobby [i nici
promovare. De aceea i-a scris lui Mircea
Tudor, iar din 2009 \ncoace MB Telecom [i
Valentin Boant` sunt parteneri \n producerea
acestui dispozitiv. “E foarte greu s` ajungi de
unul singur la juc`torii mari. Eu nu sunt manager, nu [tiu marketing. MB Telecom [i oamenii de acolo sunt ni[te vizionari. Costurile
pentru protec]ia interna]ional` sunt foarte
mari, de zeci de mii de euro. Eu singur nu am
vizibilitatea pe care o are o firm` ca MB Tele-

sunt decât o platform` pentru ho]i. “Nu am fi
discutat ast`zi dac` nu f`ceam genul `sta de
infrac]iune, pentru c` nu mi-ar fi dat niciodat`
prin cap c` ar trebui s` m` ocup eu de securizarea bancomatelor”, mai spune el.
Cum a primit vestea c` dispozitivul s`u
a fost premiat la Geneva? “Când am v`zut
[tirea am sim]it foarte mult` mândrie.
Eram ca un butoi de pulbere. M-am sim]it
excelent. Era \ncununarea unei lupte, a
unei munci. Mi-am demonstrat c`
\ntr-adev`r merit diminea]a aia senin` [i
c` sunt n`scut pentru ea. Norocul nu a
venit degeaba. Am fost mândru, exact ca

existat ast`zi f`r` infractorul [i inventatorul
Valentin Boant`, care astfel [i-a \ndreptat
gre[eala, oferind societ`]ii o r`splat` consistent` pentru prejudiciile produse. |n acest
context, firma MB Telecom a \nceput o campanie public` cu scopul de a solicita o
gra]iere din partea pre[edintelui României
pentru Valentin Boant`”, ne-a declarat Tudor.
Ce va face atunci când va ie[i din \nchisoare? “A[ vrea s` dezvolt [i idei proprii \n
timp. Mi-ar pl`cea s` colaborez \n continuare

SRS – Sistemul rotativ de siguran]`
Fraudarea terminalelor de tip
ATM sau a oric`ror dispozitive ce folosesc cardurile
pentru efectuarea de pl`]i
sau retragere de numerar,
cunoscut` \n limbajul interna]ional drept “skimming”, s-a r`spândit extrem
de repede \n ultimii ani. Principalul motiv este ineficien]a
sistemelor de securitate actuale. Pentru a preveni
aceste atacuri, au fost dezvoltate o diversitate de dispozitive antiskimming, dar
capacitatea acestora de a
stopa fenomenul este mai
degrab` simbolic`, iar prezen]a lor nu a f`cut decât s`
stimuleze infractorii s`
g`seasc` solu]ii mai bune,
mai adaptate pentru a fura
informa]ia stocat` pe banda
magnetic` a cardului.

Solu]ia propus` de Valentin
Boant`, \n colaborare cu MB
Telecom, poart` numele SRS,
“sistem rotativ de siguran]`”,
iar principala caracteristic` a
dispozitivului este reprezentat` de introducerea cardului
pe lungimea acestuia cu
banda magnetic` \n interior.
Datorit` acestei inova]ii revolu]ionare, se \mpiedic` copierea benzii magnetice sub
orice form` de c`tre orice dispozitiv neautorizat, \ntrucât
cardul nu este translatat pe
direc]ia de citire a benzii magnetice. |n plus, dispozitivul are
o component` mobil` (un semidisc ce rote[te cardul cu 90
de grade pentru a-l transfera
bancomatului \n pozi]ia clasic`), f`când imposibil`
ata[area de dispozitive \n vederea fraud`rii. Costurile pen-

premisa asta m-am gândit c` a le schimba
pe toate e foarte complicat, a[a c` etapa
tranzitorie este s` fie utilate cu un sistem
performant cele care exist`, urmând ca \n
timp s` fie toate modificate. Urm`torul sfert
de secol nu va fi f`r` ATM-uri”, explic` fostul
hacker. Cunoscând cum func]ioneaz`
ATM-urile, lui Valentin Boant` i-a fost u[or
s` g`seasc` bre[ele. Solu]ia propus` de el a
fost considerat` atât de simpl`, \ncât cei de
la MB Telecom, \n frunte cu Mircea Tudor,
c`ruia \i scrise propunerea, l-au comb`tut
timp de trei luni \n ideea de a vedea dac`
totu[i ceva scâr]âie \n propunerea sa.
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tru implementarea dispozitivului pe bancomate vor fi cu siguran]` mai mici fa]` de
propor]iile fraudelor actuale
comparativ cu beneficiile
aduse.
Cine ar putea produce prototipul? “|n func]ie de solicitare,
avem \n vedere mai multe
strategii de pia]`. Sistemul
poate fi \ncorporat \n ATM-uri
noi [i astfel putem s`
licen]iem utilizarea brevetului
de inven]ie c`tre produc`tori
de ATM-uri sau putem produce dispozitive pentru a fi
ata[ate pe ATM-uri existente.
Pentru partea de produc]ie,
foarte probabil vom externaliza unei alte firme din România, sus]inând astfel
dezvoltarea unei industrii orizontale \n România, bazat` pe
rezultate ale cercet`rii ro-

com”, poveste[te Valentin Boant` despre
motivele pentru care colaboreaz` cu aceast`
companie. Ar fi \ns` un bun vânz`tor al acestui produs pentru c` [tie tot ce poate face [i
[tie, de asemenea, [i metodele cu care se
opereaz` pentru citirea cardurilor.
“Imagina]i-v` c`, dac` o mare banc` \[i ia
prima m`suri de securitate, sparge cotele de
pia]` ale celorlalte, deoarece clien]ii vor
spune: «Asta e cea mai sigur`, m` duc la
asta». Asta este miza. Pentru ei prejudiciile,
chiar de un miliard de dolari, sunt mici, [i sunt
asigurate [i reasigurate.” {i adaug`, ca pentru sine, c` bancomatele din ziua de azi nu

mâne[ti”, spune Mircea Tudor,
pre[edintele MB Telecom.
|n 2010, când Valentin
Boant` a prezentat ideea sa,
compania de cercetare [i inovare a \ncheiat un contract de
colaborare, care prevede ca
fostul hacker s` primeasc` o
cot` parte din veniturile
ob]inute \n urma vânz`rilor
tehnologiei dezvoltate
\mpreun`. Astfel, el poate
primi bani imediat dup` prima
vânzare, poate chiar pe timpul
deten]iei sale. La salonul interna]ional de inventic` de la
Geneva, unde a fost expus
prototipul SRS, a primit foarte
multe vizite, stârnind mare interes. Elve]ia, ]ara b`ncilor, a
fost de departe cea mai semnificativ` prezen]`.
Ca r`spuns la infrac]iunea
de skimming, EMV (Europay,

Nichita St`nescu la un concurs de poezii
din Serbia, când s-a \ntors cu spatele la
audien]` [i le-a spus c` «vreau s` vede]i
cum \mi cresc aripi». Cam a[a m-am sim]it
[i eu atunci”, m`rturise[te Boant`.
Inventatorul din \nchisoare va primi bani
pentru activitatea sa \nainte de \ncarcerare,
pentru ideile sale revolu]ionare care au condus la dezvoltarea acestui prototip, pentru
meritele principale pe care le are la aceast`
inven]ie, ne explic` Mircea Tudor. “|ns`,
\nainte de bani, cred c` ar trebui s` primeasc` recunoa[terea societ`]ii române[ti
pentru contribu]ia sa. Acest prototip nu ar fi

Mastercard [i Visa) a implementat cipul integrat \n cardurile bancare, m`sur` care a
\ncetinit expansiunea

condi]iile sunt departe de cele ale \nchisorii etalon din Europa – Hadden din Norvegia, unde de]inu]ii sunt des \n leg`tur` cu
cei dragi de afar`. Cercet`ri numeroase
arat` c` este mult mai pu]in probabil c`
infractorii care p`streaz` leg`turi strânse
cu familia \n perioada de deten]ie s` recidiveze dup` eliberare. |nchisoarea din
Hadden a fost descris`, la un moment dat,
ca o invita]ie c`tre to]i infractorii din
Europa s` se mute \n Norvegia.
Boant` \ns` nici nu viseaz` la condi]ii
mai bune. “Mereu m` gândesc c` nu gratiile, sârmele ghimpate sunt puse acolo ca

infrac]ional` \n vestul Europei, mutând “ac]iunea”
\n special c`tre America
de Nord, unde se
folose[te aproape exclusiv varianta cu band`
magnetic`. Serviciul Secret American estimeaz`
o fraudare anual` a ATMurilor de un miliard de dolari. Pericolul foarte mare
este c` acest gen de fapte
poate duce la sc`derea
\ncrederii popula]ei \n sistemul de func]ionare a
bancomatelor [i al POS [i
\n mod automat va afecta
activitatea b`ncilor care
emit astfel de instrumente de plat`. Dac` popula]ia va tinde s`
renun]e la aceste instrumente de plat` electronic` ho]ii se va reorienta [i va
folosi din nou numerarul. Acest
fapt ce poate duce la cre[terea

cu MB Telecom, pentru c` sunt genul de oameni care \n]eleg din prima ce zici. Dar \ntâi
a[ vrea s` petrec cât mai mult timp cu copilul
meu, [i apoi s` promovez produsul pe pie]e
emergente, s` m` duc \n India s` le spun de
ce e bun pentru ei. S` m` duc \n America de
Sud, \n toat` America, s` le spun c` e bun.
Am foarte multe planuri, vreau s` fac foarte
multe lucruri [i cred c` am energia necesar`
s` le fac”, conchide Valentin Boant`.

INSPIRA}IE CHIAR {I |N |NCHISOARE
Cu toate c` Penitenciarul Vaslui de]ine cea
mai nou` construc]ie pentru o \nchisoare,

aceast` experien]`, s` sculpteze [i s` se
gândeasc` la un scenariu de film.
“Nu vreau s` treac` timpul pe lâng` mine,
vreau s` m` gândesc ca la un concediu
prelungit. Vreau s` folosesc timpul pe care
\l am \ntr-un mod cât mai pre]ios cu
putin]`.” Cite[te c`r]i aduse de so]ia sa
Oana (medic pediatru), pentru c` la biblioteca \nchisorii nu g`se[te autorii prefera]i.
A scris o pies` de teatru intitulat`
“O genera]ie pe e[afod”, o poveste despre
genera]ia prodigioas` a anilor ’80.
Tot \n \nchisoare a sculptat pentru prima
oar`. “Eu modelam \n afar` orice e

infrac]ionalit`]ii cu violen]`
(furturi, tâlh`rii etc.) pentru
ob]inerea de bani de c`tre infractori, unde pe lâng` partea
material` exist` [i pericolul
social mai grav manifestat asupra vie]ii [i integrit`]ii corporale a persoanelor.
O decizie de securizare a
cardurilor [i de folosire a unui
dispozitiv de genul celui inventat de Valentin Boant` trebuie
luat` \ns` la nivel mondial.
“E foarte greu s` vorbe[ti de
acceptare la nivel mondial,
pentru asta sigur vor mai trece
mul]i ani, c`ci este un traseu
anevoios printre reglement`ri
interna]ionale ale emiten]ilor
de carduri (precum Visa, Mastercard), ale institu]iilor bancare na]ionale din diverse
state, ale companiilor de asigur`ri ce preiau riscul furtului/pierderii banilor de pe
carduri [i ale reglement`rilor

s` interzic` intrarea sau ie[irea cuiva. Ele
sunt puse acolo ca s` zdrobeasc` spiritul.
Asta fac sârmele ghimpate, u[ile care nu
se mai termin`”, spune el. Nu vrea s`-[i
fac` o lume paralel`, nu vrea s`-[i fac`
pu[c`ria confortabil`. “Nu sunt masochist
s` vreau s` m` chinuiesc, dar vreau s-o
percep ca pe-o experien]` total`, ca \ntr-o
«Noapte de Decembrie»”, mai spune
acesta.
Pentru c` timpul este principalul atu pe
care \l are Boant` \n \nchisoare, s-a apucat
s` scrie, s` citeasc`, s` ]in` un jurnal pentru fiica sa, c`reia s`-i povesteasc` zi de zi

na]ionale privind securitatea
bancar`”, ne-a explicat Adrian
B\zgan, cercet`tor \n cadrul
MB Telecom [i membru al
echipei care a lucrat la
dispozitivul SRS.
Ca strategie de afaceri,
MB Telecom are \n vedere
promovarea prin canale specifice produc`torilor de ATMuri, care au deja conexiuni
puternice \n domeniu atât \n
direc]ia institu]iilor regulatoare, cât [i \n direc]ia institu]iilor bancare. Compania
este membr` a ATMIA (asocia]ie care promoveaz` utilizarea de ATM-uri [i pl`]ile
electronice) din 2011 [i va utiliza acest statut pentru a promova sistemul rotativ de
siguran]`. Cât va trece \ns`
pân` la vânzarea [i producerea \n mas` a acestui dispozitiv de importan]` mondial`,
doar timpul va stabili.

bidimensional. Modelam, f`ceam magne]i
de frigider, pictam mobilier, dar nu sculptam, de[i sculptura te atrage imediat dac`
\]i plac volumele. Te sim]i un mic demiurg
când dai via]`.” Are \n plan de când era \n
libertate un scenariu de film, intitulat “Zile
de plastic!”, dar [i o carte de copii cu ilustra]ii, pe care vrea s` i-o dedice fiicei sale.
Având \n vedere c` pierderea libert`]ii reprezint` o lovitur` pentru
moralul cuiva, succesul dispozitivului
\mpotriva fraudelor bancare este gura de
aer de care are nevoie Valentin Boant`
pentru a merge mai departe. Biz
Biz
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