
PROGRAM ALTERNATIV DE FORMARE ÎN EDUCAȚIE MEDIA

INTERNET
SAFETY



Toate tehnicile de inginerie socială se bazează pe anumite erori 
frecvente de gândire, numite biasuri cognitive. Pornind de la aceste 
vulnerabilități ale minții noastre există câteva principii de persuasi-
une întâlnite des în atacuri:

• principiul autorității: oamenii tind să facă 
ceea ce li se spune de către cineva într-o 
poziție de autoritate (șef, expert, etc.)

• principiul conformării sociale: oamenii 
tind să imite comportamentul celor din jur 
și să ignore anumite riscuri, dacă și ceilalți 
fac asta

• principiul familiarității: tindem să avem 
încredere în cei pe care îi cunoaștem, îi 
simpatizăm, ne sunt asemănători, etc.

• principiul integrității și reciprocității: 
odată ce luăm o decizie sau facem o promi-
siune tindem să ne întărim singuri convin-
gerea respectivă, ignorând eventualele 
îndoieli sau avertismente;
totodată, tindem să răspundem la încredere 
cu încredere, la mici servicii cu alte servicii, 
etc.

• principiul atenției limitate: ne concentrăm 
cu greu atenția la mai multe lucruri deo-
dată, iar dacă suntem distrași de emoții 
puternice luăm decizii mai ușor și ignorăm 
detalii care ar trebui să ne dea de gândit

= înșelătorie & manipulare
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Verificarea certificatului SSL Navigare sigură în Chrome

METODE DE ATAC

Exemplu: atacatorul clonează pagina de start a unei platforme de 
social media și cumpără un domeniu relativ asemănător (fqce-
book.com, twittter.com etc.). Apoi trimite un email victimei, ca din 
partea platformei respective, iar în email îi cere să își reseteze 
parola, oferindu-i un link de reset care duce către pagina clonată. 
Victima își introduce parola curentă pe pagina clonată, aceasta 
ajunge la atacator, care capătă astfel acces la contul victimei.

• verificăm domeniul: ne asigurăm că am ajuns pe site-ul original și 
nu pe o clonă a sa uitându-ne cu atenție la URL-ul acestuia. De 
exemplu, pentru Facebook domeniul trebuie să fie facebook.com și 
nu fqcebook.com, facebook.online.com sau altă variantă.
• verificăm certificatul de securitate al site-ului: site-ul original 
folosește o conexiune criptată și are un certificat de securitate care 
îi confirmă identitatea. Avem întotdeauna, de exemplu 
https://www.facebook.com/, nu http://www.facebook.com/. Certifi-
catul de securitate al site-ului se verifică din browser, dând click pe 
icon-ul în formă de lacăt din fața URL-ului.
• evităm sondajele și jocurile pe social media: multe tentative de 
phishing apar ca jocuri sau sondaje pe social media și ne solicită 
parola de Facebook, de exemplu.
• activăm navigarea sigură: browserele au disponibile setări de 
navigare sigură. Este bine să avem activat măcar nivelul standard, ca 
să fim avertizați când navigăm spre site-uri periculoase.

PREVENȚIA ATACULUI DE TIP PHISHING

Phishing
Phishing = înșelătorie (sofisticată și foarte convingătoare uneori)



De exemplu, atacatorul poate lăsa undeva, într-un loc vizibil  bait-
ing), un stick USB conținând malware care se va instala pe calculato-
rul oricui ar încerca să citească informația de pe stick, putând com-
promite sistemul. Malware-ul mai poate fi disponibil pentru down-
load pe internet, ca aplicație având în aparență alt scop sau ca 
update al unei aplicații cunoscute. 

În cazul Quid pro Quo, atacatorul oferă un serviciu sau un beneficiu 
victimei, care în schimb îi dă acces la sistemul său sau informații 
confidențiale (cerute de exemplu printr-un sondaj pe email sau pe 
social media). Atacatorul îi poate oferi victimei în mod gratuit 
muzică, filme, un pachet software sau un upgrade, și îi poate cere 
inclusiv să își dezactiveze temporar antivirusul.

Exploatează curiozitatea noastră și tendința de a profita de oferte, gratuități etc.

Baiting și Quid pro Quo

Atacatorul se poate da drept un prieten al victimei și poate obține 
astfel informații, poate convinge victima să îi transfere o sumă de 
bani etc. Odată ce a obținut acces la un cont de social media, un 
atacator poate citi mesajele persoanei respective și îi poate contacta 
prietenii. Pe aceștia îi poate convinge să își instaleze un program
care să fie, de fapt, malware (virus, spyware etc.), să îi trimită un cod 
de acces pentru un alt sistem, să divulge date personale (adrese, 
numere de telefon, etc.) sau poate să le ceară o donație pentru o 
cauză falsă.

• evităm să divulgăm informații personale pe rețelele de socializare 
sau via mesaje text
• evităm discuțiile sau împrietenirea cu necunoscuți pe social media, 
mai ales dacă profilul respectiv pare suspicios (numele nu pare real, 
lipsesc pozele personale, nu avem prieteni comuni, profilul e foarte 
nou sau are foarte puține postări, etc.)
• întrerupem discuția cu un prieten dacă observăm ceva ciudat și 
încercăm să contactăm persoana respectivă în alt mod (telefon, 
email, etc.)
• evităm să facem click pe link-uri nesolicitate primite în mesaje, mai 
ales dacă e vorba de URL-uri prescurtate (via bitly, tinyurl, shorturl, 
etc.), sau să deschidem atașamente nesolicitate
• verificăm beneficiarul

PREVENȚIA ATACULUI DE TIP PRETEXTING

Pretexting = fals prin substituire de persoane; foarte frecvent pe social media

Pretexting



• nu divulgăm parole sau alte informații importante în cadrul 
vreunui sondaj
• nu instalăm decât software din surse verificate, în niciun caz 
software comercial oferit
gratuit pe site-uri obscure
• suntem mereu suspicioși în privința ofertelor prea tentante și 
verificăm întotdeauna
sursa de proveniență, iar dacă e vorba de un site care pare dubios, 
renunțăm
• nu introducem în portul USB stick-uri USB găsite și, din același 
motiv, evităm să ne
încărcăm telefonul mobil de la porturile USB publice, care pot fi 
compromise

PREVENȚIA ATACURILOR DE TIP BAITING
ȘI QUID PRO QUO

PREVENȚIA ATACURILOR DE TIP SCAREWARE

Avertismentele respective le întâlnim pe unele site-uri obscure, le 
putem primi pe email, pot apărea pe social media (de exemplu prin 
intermediul unor jocuri de Facebook) sau se pot datora instalării 
unor extensii dubioase de browser.

• păstrăm antivirusul mereu la zi și nu îl dezactivăm fără un motiv 
serios
• pentru diagnosticarea problemelor de securitate sau de perfor-
manță folosim doar software din surse verificate
• nu instalăm decât extensii de browser din surse verificate

Scareware = amenințări fictive și/sau alarme false pentru a crea panică și a convinge victima că
sistemul său a fost infectat sau că are probleme. Victimei i se oferă posibilitatea să instaleze
software care i-ar rezolva problema, dar care de fapt e malware.

Scareware





Parole puternice
80% din atacurile bazate pe hacking propriu-zis au constat, de fapt, 
în utilizarea unor parole furate (prin inginerie socială, de exemplu), 
sau sparte prin atacuri de tip brute force (= prin încercarea tuturor 
variantelor posibile) 

E recomandabil să alegem o parolă cât mai puternică:
• o parolă de lungime cel puțin medie (8 caractere sau mai mult)
• care să nu fie un cuvânt de dicționar, indiferent de limbă (unele 
atacurile brute force încearcă în primul rând toate cuvintele de 
dicționar)
• care să conțină caractere din cel puțin trei categorii diferite (litere 
mari, litere mici, cifre, simboluri)

Există instrumente cae ne arată timpul de care ar fi nevoie pentru a 
sparge parola respectivă în urma unui atac brute force, de exemplu 
https://howsecureismypassword.net/ sau 
https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/

Antivirus mereu actualizat
Antivirusul pe care îl folosim trebuie să fie mereu ultima versiune 
disponibilă, altfel există posibilitatea ca sistemul nostru să se infect-
eze cu malware de ultimă oră pe care antivirusul nostru nu știe încă 
să îl recunoască.

Limitarea informației publice
Este important să limităm cât mai mult cantitatea de informație 
personală pe care o facem publică online. De exemplu, la unele 
conturi de email, o parolă uitată poate fi recuperată răspunzând la o 
întrebare personală (”Care era numele primului tău animal?” etc). 
Dacă informația respectivă e disponibilă public, contul ni se poate 
sparge mult mai ușor.

Software mereu actualizat
• Sistemele software au vulnerabilități, iar unele sunt descoperite 
mai târziu, după lansare. 
• Odată ce mai multe erori și vulnerabilități de securitate sunt 
rezolvate, o actualizare va deveni disponibilă pentru sistemul 
respectiv. 
• Dacă nu instalăm actualizarea, sistemul nostru rămâne vulnerabil 
și poate fi atacat.



EXERCIȚII

1. Analizați un exemplu de atac bazat pe tehnici de inginerie 
socială: care sunt principiile de persuasiune folosite? Cum ar � 
putut victima evita atacul?

2. Brainstorming: ce detalii ne ajută să identi�căm un atac de tip 
phishing? Discuție în funcție de mediu: social media, email, SMS, 
apel telefonic.

3. Brainstorming: ce detalii ne pot indica faptul că avem de-a 
face cu un atac de tip pretexting (via social media, de exemplu)?



4. Brainstorming: ce detalii ne ajută să diferențiem între un atac 
de tip Quid pro Quo și o ofertă/gratuitate reală?

5. Fiind date câteva exemple de parole ușor de spart printr-un 
atac brute force, identi�cați punctele slabe ale �ecăreia.

6. Găsiți câteva parole puternice, pe care să le și puteți reține 
relativ ușor. Cum ați procedat?
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