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SCOP  
Prezentul ghid cuprinde o serie de recomandări, cu 

caracter general, menite să îmbunătăţească cultura de 

securitate informatică a utilizatorilor dispozitivelor mobile de 

tip smartphone şi să-i familiarizeze pe aceştia cu modul în 

care ar trebui implementate şi folosite tehnicile, instrumentele 

şi mecanismele de securitate astfel încât să fie asigurată 

securitatea dispozitivelor mobile și a informaţiilor personale 

stocate pe acestea. 
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   AMENINŢĂRI ÎN SPAŢIUL 

CIBERNETIC 

 

 

 

În ultimii ani, toţi utilizatorii mediului online se confruntă cu 

ameninţări provenite din spaţiul cibernetic. 

Cele mai des întâlnite ameninţări informatice sunt aplicaţiile maliţioase 

de tip virus, troian, vierme, spyware, adware, malware, rootkit şi 

ransomware, mesaje primite prin email de tip spam, scam, phishing sau 

spear-phishing şi nu în ultimul rând din partea hacker-ilor (persoane care 

doresc să acceseze un dispozitiv  sau să utilizeze performanţele acestuia pentru 

a efectua unele lucruri nelegitime, fără să aibă permisiunea propietarului 

acestuia). 
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Care sunt semnele unui atac malware? 

Semnele cheie pe care trebuie să le cauți sunt:  

 dispozitivul începe brusc să funcționeze mai lent;  

 bateria se descarcă mai rapid decât de obicei.  

 

De asemenea, scăderea semnificativă și bruscă a performanței poate fi un 

semn al unei infecții. 

Un alt semn de avertizare este creșterea bruscă a utilizării datelor. Acest 

lucru ar putea fi rezultatul unui virus care rulează procese pe care nu le cunoști 

sau care încearcă să acceseze Internetul pentru a transmite date de pe telefonul 

tău. 

Taxele ciudate pentru factura ta lunară ar putea fi, de asemenea, 

simptome ale unui virus, deoarece unele programe malware fac bani prin 

trimiterea de SMS-uri cu cost suplimentar extrem de mare. Asigură-te că 

verificii factura în mod obișnuit, astfel încât să poți identifica acești viruși din 

timp. 
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 Cum se poate infecta telefonul mobil? 

 

Cea mai obișnuită modalitate prin care dispozitivul se poate infecta este 

descărcarea unei aplicații rău intenționate. Infractorii cibernetici pot pirata o 

aplicație existentă și o pot posta pe un magazin de aplicații (de exemplu, Google 

Play), astfel încât utilizatorii care descarcă aplicația să accepte pe dispozitivele 

lor programe malware.  

Hackerii exploatează, de asemenea, vulnerabilitățile găsite într-un sistem 

de operare, motiv pentru care este extrem de important să îți faci constant 

update-uri la dispozitiv.  

Vechea metodă de trimitere a unui virus printr-un email poate reprezenta 

încă o amenințare la adresa telefoanelor mobile. Dacă faci click pe un link dintr-

un e-mail de acest gen sau descarci un atașament ciudat, în smartphone-ul tău se 

poate instala automat malware.  
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Un alt mod în care te poți expune la un atac este prin conectarea la un 

hotspot public WiFi. WiFi-ul public este de obicei necriptat, iar atacatorii pot 

intercepta fluxul de date între utilizator și punctul de acces. Cunoscut ca fiind un 

atac de tip „man-in-the-middle”, acest tip de atac le poate permite intrușilor să 

intercepteze orice conversație sau schimb de date efectuate într-o rețea 

compromisă. 
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Sfaturi de securitate 
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Actualizează permanent software-ul mobilului tău! 

Acest lucru este important, fie că folosești Android, Windows sau iOS ca 

sistem de operare, fiecare dintre acestea are propria opțiune de upgrade. 

Atacatorii cibernetici exploatează vulnerabilitățile din sistemele de operare 

pentru a avea acces la smartphone-urile cu sisteme de operare învechite.  

Asigură-te că instalezi actualizările necesare de îndată ce sunt disponibile, 

pentru a minimiza acest risc. Fiecare update de software vine cu versiuni 

îmbunătățite care ajută la umplerea breșelor de securitate. 
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Descarcă numai aplicații din magazinele oficiale de 

aplicații! 

Fii atent ce aplicații descarci și de unde. Chiar dacă acestea nu sunt 

impenetrabile, șansele tale de a descărca o aplicație rău intenționată sunt mult 

mai mici dacă o faci din magazinele de aplicații oficiale ale operatorilor și 

producătorilor precum Google Play, Apple App Store sau Microsoft Store. 

Soft-urile provenite de la distribuitorii neoficiali îți pot infecta telefonul și 

pot trimite mai departe, unor terțe părți, informații private.  

În zone necunoscute, ai putea fi tentat să descarci aplicații care să te ajute 

să găsești diferite locații precum restaurante, hoteluri sau muzee. Ai însă 

încredere doar în cele care provin din surse autorizate.  

Pentru a evita descărcarea din greșeală a aplicațiilor nesigure, verifică 

configurația terminalului și asigură-te că opțiunea privind instalarea din surse 

necunoscute este nebifată 
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Activează blocarea automată a telefonului! 

Asigură-te că telefonul tău se închide automat după 15-30 de secunde. În 

cazul în care este furat sau pierdut, el se va bloca automat și nu va putea fi 

deschis. 

Multe telefoane iți oferă „blocarea ecranului” pe baza launcher-ului cu 

care sunt echipate. Este vorba despre un model mai mult sau mai putin 

personalizat, care impiedica accesul la telefon în mod direct. Alege unul 

complicat și apoi dezactivează opțiunea care îl face vizibil atunci când îl 

introduci. 
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Folosește-te de senzorul de amprente sau de deblocarea 

facială! 

Este cea mai sigura metodă pe care producătorii au putut să o aducă în 

prim-plan în ultima vreme. Deblocarea pe baza senzorului de amprentă a 

telefonului devine o misiune infernală pentru orice hacker, iar cea facială, fie că 

se realizează pe un telefon Android sau pe un iOS, este chiar mai sigură.  
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Nu lăsa dispozitivul nesupravegheat! 

Nu lăsa smartphone-ul nesupravegheat în public! Este nevoie doar de 

câteva secunde pentru ca cineva să folosească un dispozitiv deschis pentru a 

colecta informații de conectare și copia parolele salvate. Sau, chiar mai rău, 

pentru a instala un keylogger. 
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Criptează-ți dispozitivul! 

Criptează datele cu ajutorul unui software dedicat sau, dacă dispozitivul o 

permite, cu ajutorul opțiunii de criptare disponibilă în terminal. 

Criptarea telefonului tău va ascunde toate fișierele, astfel încât numai tu 

să ai acces la ele. Va trebui să introduci un cod PIN, o parolă sau o amprentă 

pentru a decripta telefonul de fiecare dată când dorești să îl utilizezi. 
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Fă în mod regulat copii de rezervă a datelor ! 

 

 Fă în mod regulat copii de rezervă a datelor pe un card de memorie 

separat sau, automat, în locațiile securizate din spațiul public web. Această 

ultimă opțiune este disponibilă în toate sistemele de operare, trebuie doar să o 

activezi (sau să nu o dezactivezi, în cazul în care este deja setată ca implicită). 

În cazul în care telefonul este pierdut, distrus sau furat, nu va trebui să îți 

faci griji cu privire la faptul că nu ai avut șansa de a-ți salva toate datele. Toate 

aplicațiile și datele vor fi sincronizate automat în cloud. 
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Nu-ți lăsa telefonul să se conecteze automat la WiFi! 

Dezactivează conectarea automată la WiFi și ai mare grijă când, unde și 

cum te conectezi în locuri publice. 

Nu accesa niciun fel de informații sensibile prin intermediul WiFi-ului 

public, cum ar fi conectarea la bancă sau verificarea emailurilor foarte 

importante, deoarece un hacker ar putea să îți intercepteze comunicarea printr-

un atac „man-in-the-middle”.  
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Nu-ți lăsa telefonul să se conecteze automat la Bluetooth! 

N-ar trebui să te conectezi automat la Bluetooth. Furtul de informații e 

posibil și prin această tehnologie, chiar dacă ea a evoluat între timp. 

Cel mai simplu: deconectează această conexiune și folosește-o doar la 

nevoie, din surse de încredere și securizate, evitând astfel un risc de securitate 

major și conservând în același timp bateria telefonului. 
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Dezinstalează aplicațiile inutile și nefolosite! 

Uneori, instalăm un număr mare de aplicații inutile pe telefonul mobil. 

Dar acest obicei nu este deloc o modalitate bună pentru securitatea și 

întreținerea telefonului. 

Dezinstalează acele aplicații care sunt inutile și consumă mult spațiu în 

telefon fără niciun motiv! 
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Examinează permisiunile de acces pentru aplicațiile nou 

instalate! 

Nu instala decât aplicaţii necesare şi verifică la ce date au acces înainte de 

le descărca (poziţionare geografică, contacte, apeluri telefonice etc.). Evită 

instalarea aplicaţiilor care solicită acces la informaţii care nu le sunt necesare 

pentru a funcţiona 

În unele cazuri, poate fi util să îi permiți unei aplicații să acceseze locația 

ta, cum ar fi o aplicație de transport sau meteo. Dar oare trebuie ca aplicația să 

cunoască locația ta chiar și atunci când nu o utilizezi?  

Examinează permisiunile aplicației în setările de confidențialitate și 

dezactivează orice nu ți se pare în regulă. 
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Renunță la ”Jailbreak” / ”Rooting”! 

Deși reprezintă o tentație puternica, procesele de jailbreaking/rooting, 

specifice fiecărei platforme in parte, implica de cele mai multe ori dezactivarea 

unor mecanisme de securitate esențiale pentru utilizarea in siguranța a 

telefonului.  

Simpla activare a protocolului ssh pe dispozitivele mobile, în măsura în 

care parola și user-ul implicit sunt comune pentru fiecare versiune de OS, 

implică un risc enorm mai ales când se folosesc rețele Wi-Fi publice.  

În acest scenariu, orice terț poate accesa întreaga structura de fișiere de pe 

telefonul tău, ca user cu privilegii administrative (root).  
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Instalează și actualizează o aplicație antivirus! 

Unul dintre factorii care amenință cel mai mult pierderea datelor 

personale este lipsa unei aplicații antivirus de încredere. Este esențial să 

descarci o aplicație antivirus cunoscută  și sigură. Aceste aplicații antivirus ajută 

la menținerea datelor în siguranță. 
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Activează autentificarea cu doi factori! 

 

Nu contează dacă ai un cont Apple, Google sau Microsoft, activarea 

autentificării cu două factori este o necesitate. 

Aceasta va acționa ca un al doilea nivel de securitate. De fiecare dată 

când dorești să te conectezi la un dispozitiv nou sau dintr-o locație nouă, va 

trebui să îți confirmi identitatea printr-un cod unic, pe care îl vei primi prin 

mesaj text. 

În cazul în care călătorești foarte mult și telefonul tău nu este disponibil, 

vei putea utiliza în schimb codurile de rezervă. Acestea sunt coduri pe care le 

poți utiliza doar o singură dată. 

Da, este important să utilizezi parole diferite pentru toate conturile tale. 

Cu toate acestea, în cazul în care cineva reușește să îți fure telefonul, să-l 

acceseze și să afle parola, nu va putea trece prin acest al doilea pas de 

autentificare. 
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Nu salva parolele in telefon! 

Mulți utilizatori folosesc smartphone-urile și tabletele pe post de 

“agende” personale, în care salveaza notițe, printre care și parole ale conturilor 

de pe site-uri, servere, aplicații, PC-uri șamd. Problema apare atunci cand 

dispozitivul mobil este pierdut/furat și cel care il găsește va putea avea acces la 

toate resursele ale căror parole au fost salvate în telefon.  

În cazul in care dorești, totuși, să salvezi parole pe dispozitivele mobile – 

utilizează aplicații specializate pentru această activitate (de tip password 

managers), care stochează parolele criptat și necesită autentificarea pentru a 

accesa listele cu parole. 
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Ferește-te de phishing! 

Atacatorii cibernetici pot folosi tehnici de phishing pentru a obține bani 

de la tine, pentru a-ți fura identitatea, pentru a deschide conturi cu carduri de 

credit atașate în numele tău și multe altele. Nici măcar cel mai puternic antivirus 

nu te va proteja de phishing. De aceea este important să nu faci clic pe link-urile 

pe care nu le-ai solicitat niciodată și nu știi unde conduc (în special link-uri 

scurte și ascunse). Dacă într-un fel ajungi să faci clic pe ele și îți cer să te 

conectezi, nu îți dezvălui acreditivele (userul și parola, PIN-ul, etc).  

De asemenea, fii atent cu atașamentele pe care le descărci prin e-mail sau 

servicii de mesagerie instantanee. Este mult mai greu să observi o pagină de 

phishing pe telefonul mobil decât pe PC sau laptop. 
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Activează optiunile de localizare, stergere si blocare de la 

distanta a dispozitivului! 

În cazul în care smartphone-ul tău este vreodată pierdut sau furat, cel mai 

simplu mod de localizare geografică a telefonului, precum și blocarea acestuia 

și ștergerea de la distanță a tuturor datelor de pe aparat, este instalarea unei 

aplicații dedicate și asigurarea că opțiunea de urmărire a locației sale este mereu 

activată.  

De asemenea, soluțiile de antivirus pentru mobil actuale conțin și un 

astfel de modul. 
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Utilizează resetarea datelor din fabrică! 

Dacă intenționezi să-ți vinzi telefonul, asigură-te că nu uiți să efectuezi o 

resetare a datelor din fabrică înainte de a-l da departe.  
 

Astfel vei șterge toate datele stocate pe acesta, inclusiv accesul la 

conturile tale, la datele și setările aplicațiilor, la aplicațiile descărcate, la 

fotografiile, muzica sau orice alte date. 
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CONSIDERAȚII 

GENERALE 
 

Acest document nu se dorește a fi un ghid absolut împotriva 

amenințărilor cibernetice pe dispozitivele mobile, are un caracter general și nu 

oferă garanții pentru o protecție sigură (nu poate înlocui expertiza în domeniu), 

dar poate contribui la dezvoltarea unei culturi și crearea unor reflexe în ceea ce 

privește securitatea dispozitivelor mobile și a informațiilor personale stocate pe 

acestea. 
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GLOSAR 
spațiul cibernetic spațiul virtual în care se găsesc informațiile 

virus un program care se instalează singur, fără voia 

utilizatorului, și poate provoca pagube atât în sistemul de 

operare cât și în elementele hardware (fizice) 

ale computerului 

troian program spion (care este la rândul său un tip de software 

rău intenționat), care apare că ar realiza ceva util, dar care 

în realitate realizează funcții malefice care permit 

accesarea neautorizată a unui dispozitiv, respectiv copierea 

fișierelor, și chiar controlarea comenzilor terminalului 

mobil 
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vierme un program autonom care se replică singur pentru a se 

răspândi pe alte dispozitive 

spyware un program nedorit și rău intenționat care se infiltrează pe 

dispositive și fură datele și informații sensibile 

adware un program nedorit, conceput pentru a afișa anunțuri pe 

ecran, cel mai adesea într-un browser web. 

malware orice tip de program  proiectat intenționat pentru 

deteriorarea unui dispozitiv sau infiltrarea în el, fără 

consimțământul proprietarului respectiv 

rootkit o colecție de programe, de obicei rău intenționate, 

proiectate să permită accesul la un terminal sau o zonă a 

software-ului său care nu este permisă altfel (de exemplu, 

unui utilizator neautorizat) și, adesea, maschează existența 
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altui software 

ransomware un tip de program rău intenționat care amenință să publice 

datele victimei sau să blocheze permanent accesul la 

acestea, în cazul în care nu este plătită o răscumpărare 

spam mesaj nesolicitat 

scam o formă de fraudă  

phishing o formă de activitate infracțională care constă în obținerea 

unor date confidențiale 

spear phishing practică frauduloasă de a trimite e-mailuri în mod evident 

de la un expeditor cunoscut sau de încredere, pentru a 

induce destinatarilor să dezvăluie informații confidențiale 
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keylogger un program informatic care înregistrează fiecare apăsare de 

tastă făcută de un utilizator, în special pentru a obține 

accesul fraudulos la parole și alte informații confidențiale 

cloud spațiul din Internet în care are loc stocarea și accesarea 

datelor și programelor 

atac „man-in-the-

middle” 

un atac în care atacatorul declanșează în mod secret și, 

eventual, modifică comunicarea dintre două părți care cred 

că comunică direct între ele 

jailbreak procesul de obținere a accesului deplin la sistemul de 

operare iOS care rulează pe dispozitivele Apple, inclusiv 

iPad, iPhone și iPod Touch. 

rooting procesul de a permite utilizatorilor de smartphone-uri, 

tablete și alte dispozitive care rulează sistemul de operare 
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Android să obțină un control privilegiat (cunoscut sub 

numele de acces root) 

antivirus program informatic folosit pentru a preveni, detecta și 

elimina programe malware. 

hacker persoană care caută și exploatează vulnerabilități ale unui 

sistem de operare 

WiFi numele comercial pentru tehnologiile construite pe baza 

standardelor de comunicație din familia IEEE 

802.11 utilizate pentru realizarea de rețele locale de 

comunicație (LAN) fără fir (wireless, WLAN) la viteze 

echivalente cu cele ale rețelelor cu fir electric de 

tip Ethernet 

parolă șir de caractere (litere, cifre, semne, spații) prin 
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intermediul căruia, o persoană (sau organizație) își 

certifică identitatea și dreptul de a accesa anumite resurse 

PIN cod numeric (un număr de lungime 4-12 cifre) cu caracter 

confidențial, introdus pentru accesarea unui sistem, 

serviciu, permisiuni, etc., de către un utilizator 

criptare procesul de mascare a informației pentru a o face ilizibilă 

fără cunoștințe speciale 

bluetooth set de specificații (un standard) pentru o rețea 

personală fără fir (wireless), bazată pe unde radio 

launcher aplicație implicită a dispozitivelor mobile cu ajutorul 

căruia se pot porni alte aplicații 
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Contact: 

Agenția de apărare cibernetică 

Mail: cyber@mapn.ro 

Adresă: Strada Izvor 110, sector 5, București 

Telefon: +40 31 4260723 
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Agenția de Apărăre Cibernetică 


