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GHID DE BUNE PRACTICI  
PENTRU UTILIZAREA PLATFORMELOR SOCIALE ȘI 

SECURIZAREA CONTURILOR CREATE  ÎN CADRUL 

ACESTORA  
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SCOP 
 
 

Prezentul ghid prezintă conceptul de securitate și 
confidențialitate în cadrul rețelelor de socializare, 
riscurile de securitate asociate cu utilizarea social media 
și descrie problema confidențialității și modul în care 
aceasta se raportează la securitate.  

Ghidul conține câteva soluții pentru îmbunătățirea 
confidențialității și securității utilizatorului pe rețelele 
sociale și unele măsuri care pot fi implementate de 
utilizatori pentru a ajuta la îmbunătățirea securizării 
conturilor din mediul online.  
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REȚELE SOCIALE 
 

Comunicarea și partajarea de informații cu cei din 
jurul nostru face parte din viața tuturor și a evoluat de la 
simple mesaje text,  la e-mailuri și la ceea ce numim astăzi 
platforme de socializare. Ceea ce nu este foarte bine 
cunoscut sau conștientizat este faptul că expunerea noastră 
în mediul online vine cu foarte multe riscuri. 

Social media și rețelele de socializare sau aplicațiile 
de mesagerie pot prezenta o serie de riscuri de securitate și 
confidențialitate, atât pentru organizații, cât și pentru 
persoane, atunci când sunt utilizate într-un mod 
necorespunzător sau nesigur. 

•  
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Cele mai cunoscute și răspândite platforme 

pe rețelele de socializare 
 

- Facebook cu peste  1.300.000.000  de membri; 
- Flickr folosit pentru stocare, organizare și distribuire 

fișiere media; 
- LinkedIn cu peste 300 milioane de utilizatori; 
- Instagram cu peste 30 milioane de utilizatori; 
- Twitter cu peste un miliard de membri; 
- YouTube cu peste un miliard de useri; 
- Tinder cu aproximativ 12 milioane de utilizatori; 
- TikTok cu peste 800 milioane de utilizatori.  
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Riscuri 
 

• Geotagging 
 
- Reprezintă adăugarea datelor de identificare geografică 

fotografiilor, videoclipurilor, site-urilor web și mesajelor text 
prin aplicații care pot citi locația sau cărora li se permite acest 
lucru din setări; 

- Asigurați-vă că dezactivați funcțiile de geotagging în 
locații sensibile pentru a evita să dezvăluiți unde vă aflați, unde 
lucrați sau unde locuiți cu precizie.   
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• ”Audiența” 
 

- Este un termen general care se referă la cine este capabil 
să vadă și/sau să comenteze postările tale; 

- Grupul de prieteni se poate schimba oricând și poate fi 
capabil să vizualizeze o postare care conține informații despre 
dvs. Este posibil să partajați ceva în mod intenționat cu 
„prietenii”, dar ce vor face ei  mai departe cu postarea este în 
afara controlului personal.  
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• Identitatea 

 
 
 

 
 
 
- Este un termen general pentru a descrie multitudinea de 

informații care se referă în mod specific la un individ; 
- Trebuie avut în vedere faptul că există persoane care 

folosesc rețelele sociale ca metodă de cercetare pentru a căuta 
informații de identitate, cu posibile intenții malițioase, precum 
furtul de identitate, frauda, însușirea sau intimidarea.  
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Măsuri 
 

• Parola 
 

 

- Se recomandă folosirea unei parole diferite pentru fiecare 
cont din mediul online; 

- Parola ar trebui să fie formată din cel puțin 10 caractere 
și să cuprindă litere mari, litere mici, numere și caractere 
speciale; 

- Parola nu trebuie divulgată nimănui, indiferent cât de 
apropiată sau de încredere este persoana căreia vrem să îi 
spunem; 
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- Este recomandat să nu se folosească informații personale 
în crearea unei parole (ex: numele părinților, data nașterii, 
numele animalului de companie etc); 

 
- Schimbați parola periodic; 
- Deautentificați-vă de pe cont atunci când folosiți un 

dispozitiv care nu este al dumneavoastră sau care mai este 
folosit și de altcineva.  
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• Faceți actualizările de securitate la timp! 
 
- Platformele de socializare introduc regulat noi setări de 

confdențialitate și securitate. Acestea se găsesc în setările 
contului și este recomandat să le verificați periodic;  

- Folosiți obțiunea de two-factor authentication (2FA) 
pentru a fi sigur că cineva nu încearcă să vă spargă contul. 
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• Nu acceptați cereri de prietenie de la oricine!  

 

 

- Acceptați sau trimiteți cereri 
de prietenie doar de la/la persoane pe 
care le cunoașteți în viața reală sau la 
persoane publice de care sunteți 
interesați având grijă să urmăriți 
profilele oficiale ale acestora; 

- NU UITAȚI! În cazul în care vă simțiți agasat de anumite 
conturi puteți să le restricționați accesul la postările 
dumneavoastră sau puteți să blocați contul. De asemenea, aveți 
posibilitatea de a raporta conturi sau postări din motive precum: 
cont fals, nume fals, postări având conținut neadecvat, instigare 
la violență, informații false etc.   
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• NU dați click!  

 
-  Mulți atacatori folosesc ingineria 

socială încercând astfel să câștige 
încrederea unei persoane pentru a putea 
avea acces ulterior la informații; 

-  Nu deschideți link-uri și 
atașamente din social media dacă nu 
sunteți 100% siguri de sursă (ex. Site-
urile web care oferă premii sunt adesea 
menite să fure informații); 

-  Dacă din discuții, un prieten pare 
că se poartă diferit (pune multe întrebări, devine foarte curios 
despre viața personală, cere bani) există posibilitatea ca acestuia 
să îi fi fost spart contul și un atacator să se folosească de el în 
scopuri malițioase.  
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• Gandiți-vă de două ori înainte de a posta ceva! 
 

 
 
-  Social media oferă la fel de mult o oportunitate de a crea 

o reputație online pozitivă, cât și una negativă, în plus, chiar 

dacă ”ștergem” o postare, o dată ce aceasta a apărut în mediul 

online nu va putea fi permanent șterasă; 
-  Nu dezvăluți prea multe detalii personale pe social 

media! câmpurile „Despre mine” sunt opționale. 
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• Limita dintre viața profesională și cea personală în 

mediul online 

 

 

- Nu dezvăluiți online informații despre angajatorul 

dumneavoastră 

- Nu postați fotografii de la locul de muncă sau mesaje 

negative care să pună angajatorul într-o lumină nefavorabilă. 

- Gândiți-vă înainte de a posta și nu riscați să vă puneți 

în pericol slujba. 
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• Închideți vechile conturi! 
 
 
 
 
 

 
-  În cazul în care aveți conturi vechi pe platforme de 

socializare pe care nu le mai folosiți sau chiar conturi vechi pe 
aceeași platformă încercați să le închideți. În acest fel creați cât 
mai puține legături cu conturile actuale fiind mai ferit de 
posibili atacatori; 

-  Conturile sau platformele mai vechi poate nu sunt la fel 
de bine securizate ca cele din prezent.
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   Concluzii 

 
Rețelele sociale prezintă riscuri mari de securitate și 

confidențialitate datorate arhitecturii lor centralizate, a 
depozitului lor imens de informații de identificare personală, pe 
care orice hacker și-ar dori să le aibă, și a ignoranței generale a 
populației cu privire la modul de utilizare corectă a setărilor de 
confidențialitate pentru a-și îmbunătăți siguranța online. Un alt 
risc foarte mare, care se regăsește în special în rândul 
adolescenților, este încrederea în alte persoane și în tipul de 
informații personale dezvăluite online. 

Acest lucru poate fi combătut prin mijloace tehnologice și 
prin aplicarea politicilor de securitate. Ar trebui să considerăm că 
informațiile transmise prin intermediul social media nu sunt 
sigure și, prin urmare, să nu transmitem informații sensibile prin 
rețelele sociale, astfel, sarcina principală de a rămâne în siguranță 
revine UTILIZATORULUI. 
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A 

Contact: 
Agenția de Apărare Cibernetică / Comandamentul Apărării Cibernetice 

Mail: cyber@mapn.ro 

Adresă: Strada Izvor 110, sector 5, București 

Telefon: +40 31 4260723 
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