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Un al treilea angajat al Black Cube a încheiat un acord cu DIICOT si a fost
condamnat la închisoare cu suspendare
Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene Black Cube, la care ar fi urmat sa ajunga date confidentiale
despre persoane din familia si anturajul Laurei Kovesi, a încheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu
DIICOT, el fiind condamnat de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 10 luni de închisoare cu suspendare.

Yossi Barkshtein si-a recunoscut vinovatia si a încheiat un acord cu procurorii DIICOT, el primind la Tribunalul
Bucuresti o pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani, pentru
savârsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la acces ilegal la un sistem
informatic, complicitate la transfer neautorizat de date informatice, complicitate la fals informatic, complicitate la
operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, complicitate la violarea secretului corespondentei.
Tribunalul Bucuresti a mai decis ca Yossi Barkshtein nu are dreptul, pe o perioada de 3 ani, sa comunice cu
persoanele vatamate Eduard Kovesi (fostul sot al Laurei Kovesi), Liliana Sabau si Fusea Sorin sau cu membri de
familie ai acestora ori de a se apropia de acestea.
Pe durata termenului de supraveghere, Yossi Barkshtein trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri: sa se prezinte la
Serviciul de Probatiune Bucuresti; sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; sa comunice schimbarea
locului de munca; sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
De asemenea, el a fost obligat sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Probatiune
Bucuresti sau organizat în colaborare cu institutii din comunitate si sa presteze munca neremunerata în folosul
comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului
Bucuresti sau la Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Bucuresti.
Potrivit deciziei instantei, Yossi Barkshtein s-a aflat în arest preventiv în perioada 15 - 23 mai 2018.
Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.
Yossi Barkshtein este al treilea angajat al firmei Black Cube care este condamnat de instantele din România, dupa
ce Ron Weiner si David Geclowicz au primit câte 2 ani si 8 luni închisoare cu suspendare.
La începutul lunii aprilie 2016, dupa ce Ron Weiner si David Geclowicz au fost retinuti de procurorii DIICOT,
Yossi Barkshtein a reusit sa fuga din România, pe numele lui fiind emis atunci un mandat de arestare în lipsa.
Potrivit DIICOT, pe parcursul lunii martie 2016, doua persoane care ocupau pozitii de conducere în cadrul firmei
israeliene Black Cube, cu puncte de lucru atât în Tel Aviv (Israel), cât si în Londra (UK), împreuna cu mai multi
angajati ai firmei, printre care si Weiner Ron si Geclowicz David, au initiat si constituit un grup infractional
organizat în scopul comiterii mai multor infractiuni, respectiv infractiuni de hartuire si infractiuni informatice,
constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenintator si hartuitor, precum si atacuri
de tip phishing, în vederea sustragerii credentialelor de acces si ulterior compromiterii de conturi de posta
electronica, activitati urmate de violarea secretului corespondentei, copierea si transferul fara drept al continutului
acestora.
În cadrul gruparii, Ron Weiner si David Geclowicz aveau roluri si sarcini precis trasate. Astfel, Ron Weiner
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raspundea de partea tehnico-informatica a activitatii, detinând cunostintele informatice necesare, ocupându-se de
atacurile de phishing si de compromiterea efectiva a conturilor de email, în timp ce, în prealabil, David Geclowicz
era cel care raspundea de contactarea telefonica a persoanelor din familia si anturajul Laurei Kovesi si de obtinerea
datelor de contact necesare, mai precis adresele exacte de email, care în continuare formau tinta atacurilor
informatice.
"Activitatea infractionala specifica a echipei Weiner Ron si Geclowicz David s-a realizat si consumat pe teritoriul
României, acestia cazându-se în perioada 29.03 - 2.04.2016 la un hotel de pe raza municipiului Bucuresti. Urmare
a operatiunilor din data de 2.04.2016, de prindere a inculpatilor Weiner Ron si Geclowicz David, inculpatul Yossi
Barkshtein, intrat în tara în dimineata aceleiasi zile, nu a mai reusit sa intre în posesia datelor confidentiale
compromise si, aflând despre depistarea facuta de autoritatile judiciare române, în dupa-amiaza aceleiasi zile a si
parasit teritoriul României pe la punctul de trecere a frontierei Giurgiu catre Bulgaria, la scurt timp deplasându-se
cu avionul catre Marea Britanie, Londra", mai spun procurorii.
În acest dosar este cercetat si Daniel Dragomir, fost ofiter SRI.
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