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SCOP  
Prezentul ghid cuprinde o serie de recomandări, cu 

caracter general, menite să îmbunătăţească cultura de 

securitate informatică a utilizatorilor 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 utilizării serviciilor de email 

în Internet, protejarea împotriva infectării cu malware și a 

furtului de date prin intermediul email-ului 
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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. 
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Câteva dintre consecințele atacurilor prin intermediul email-ului: 

 un hacker rău intenționat cu acces la email-ul tău ar putea afla 

secrete pe care ai prefera să le păstrezi și să te șantajeze cu 

divulgarea acestora persoanelor cunoscute. 

 infractorii îți pot sustrage economiile în câteva minute, odată ce vor 

pune mâna pe datele tale de cont financiare. 

 având acces la email-ul tău sau la conținutul hard disk-ului, un 

hacker îţi poate fura CNP-ul, lista de contacte, precum și 

informațiile personale și poate avea acces la toate conturile tale sau 

la cele de pe rețelele sociale. 

 odată ce computerul a fost deturnat, hackerii îţi pot cripta datele și 

vor cere răscumpărare pentru a-ţi oferi o cheie de decriptare. 

 

Cel mai bun mod de a vă proteja de email-urile periculoase este să le 

evitați în primul rând. 
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Cum să recunoști un email malițios? 

 

Câteva sfaturi generale care ar trebui să vă ajute pentru a detecta singuri 

email-urile maliţioase: 

 

Adresa expeditorului nu este corectă. 

Verificați dacă această adresă se potrivește cu numele expeditorului și 

dacă domeniul organizaţiei este corect. Pentru a vedea acest lucru, trebuie să vă 

asigurați că clientul de email afișează adresa de email a expeditorului și nu doar 

numele. 

 

Se pare că expeditorul nu cunoaște destinatarul. 

Numele destinatarului este scris în email și sunteți adresat așa cum v-ați 

aștepta de la expeditor? Semnătura se potrivește cu modul în care acest 

expeditor și-ar semna, de obicei, email-urile?  
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Link-urile încorporate au adrese URL ciudate. 

Treceți întotdeauna mai întâi cu mouse-ul peste link-urile din email. Nu 

faceți click imediat. Adresa URL de destinație se potrivește cu site-ul de 

destinație pe care îl așteptați? Vă descarcă un fișier? Utilizează un serviciu de 

scurtare a link-urilor?  

 

Limba, ortografia și gramatica sunt greşite. 

Email-ul este plin de erori de ortografie sau se pare că cineva a folosit un 

serviciu de traducere online pentru a traduce mail-ul în limba română? 

 

Conținutul este bizar sau de necrezut. 

Dacă este prea bun să fie adevărat, probabil nu este adevărat. Oamenii 

care nu mai au rude şi care vă lasă moșii sau valize imense pline de dolari într-o 

țară îndepărtată nu sunt situaţii realiste aşa cum ar vrea să vă facă să credeţi 

escrocii. Puteți recunoaște spamul prin email când se încearcă să vi se solicite 

bani cu promisiunea de a oferi un câștig mare în schimbul unei investiții mici.  
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 Cum se poate infecta un dispozitiv prin 

inermediul email -ului? 

 

Hackerii folosesc mai multe tipuri de atacuri prin intermediul email-ului 

pentru a avea acces la computerul unei victime sau la informații personale: 

 

Atașamente rău intenționate 

Conţinutul maliţios este descărcat pe computerul victimei printr-un 

atașament de email. Un keylogger, de exemplu, monitorizează mișcările 

utilizatorilor, cum ar fi tastele pe care le apasă la conectarea conturilor online. 

Cu aceste informații, infractorii ar putea avea acces la serviciile bancare ale unui 

utilizator și ar putea transfera fonduri către ei înșiși. Un atașament maliţios de 

tip ransomware poate cripta datele utilizatorului și cheia pentru a le decripta este 

oferită apoi pentru răscumpărare.  
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Linkuri rău intenționate 

Dacă faceți clic pe un link dăunător conţinut într-un email, puteţi fi  

redirecționaţi către un site web fals (cum ar fi unul care vă cere să resetați un 

cod PIN, o parolă a contului de e-mail etc.), unde hackerii colectează 

credenţialele de acces și le utilizează pentru a fura identitatea unui utilizator. 

Această tehnică folosește adesea numele organizațiilor legitime pentru a atrage 

victimele să dea click pe link-uri. 

 

Tehnici de inginerie socială 

Hackerii caută potențiale victime prin utilizarea tehnicilor de inginerie 

socială care exploatează slăbiciunile umane precum frica sau lăcomia. De 

exemplu, ei ar putea pretinde că sunt un vechi prieten care are nevoie de un 

ajutor financiar sau cineva pe care l-ai întâlnit şi care este interesat romantic de 

tine. Angajarea într-o astfel de discuţie poate duce la o relație într-o perioadă de 

timp (hackerii au răbdare) care te păcălește să crezi că poți avea încredere în 

persoana respectivă. Acesta ar putea apoi să vă trimită un e-mail rău intenționat 

cu un atașament pe care îl descărcați sau un link pe care îl urmați. 
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Sfaturi de securitate 
 

 

 

 

 

 

 



 10 
 

Protejează-ţi contul cu o parolă puternică 

 

 

 

Zilele de utilizare a „password123”, „12345678” ca parole au dispărut de 

mult (deşi greu de crezut, au fost folosite parole ca acestea, deoarece sunt ușor 

de reținut). 

Majoritatea site-urilor au modificat cerințele de parolă pentru a include 

cel puţin un număr, un caracter special, o literă mare și litere minuscule. 

Este indicat să nu folosiți numele, numărul de telefon, adresa sau numele 

organizaţiei în parolă, deoarece este foarte uşor de ghicit. 

De asemenea nu folosiţi în parole combinatii între nume, anul curent, 

luna anului sau anotimp (parole ca August2019, Vara2019, Mihaela.2019 etc., 

deşi respectă cerinţele de complexitate impuse prin politicile de securitate, sunt 

în realitate foarte „căutate” de hackeri şi uşor de ghicit). 
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Nu utiliza e-mail-ul organizaţiei în scopuri personale 

 

Adresele de e-mail ale organizaţiei ar trebui utilizate doar în interes de 

serviciu și nimic mai mult. 

Dacă îţi faci publică adresa de e-mail de serviciu în conturile personale pe 

platforme de social media, pentru înregistrarea pe diferite site-uri sau pe 

platformele de cumpărături online, atunci poţi primi mai multe e-mailuri 

nesolicitate, unele posibil maliţioase. 

Neutilizarea în scop personal a contului de e-mail de serviciu face acest e-

mail mai sigur. 
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Implementează autentificarea cu doi factori la 

conturile personale de email 

Autentificarea în doi pași este un instrument major în lupta împotriva 

phishingului. În acest fel poți fi sigur că informațiile de conectare sunt utilizate 

pentru a te autentifica la un anumit site sau portal, nu la o pagină falsă creată 

pentru a-ţi fura datele. 

Pasul suplimentar poate duce la un timp mai mare necesar pentru 

conectare, dar creează un mecanism suplimentar de protecție a conturilor. 
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 Evită deschiderea de fişiere atașate necunoscute 

 

Nu deschide niciodată un atașament de la un expeditor necunoscut.    

Link-uri nesigure, malware și viruși sunt adesea ascunse în fișierele atașate. 

Dacă nu eşti sigur în legătură cu un atașament, ar trebui să rulezi o 

scanare de virus și malware pentru a vedea dacă fişierul este sigur sau nu. 
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Familiarizați-vă cu schemele comune de phishing 

Phishingul este o practică comună de înșelătorie care are de foarte multe 

ori succes. Escrocii se prezintă ca fiind din partea unor organizaţii recunoscute 

și solicită informații private destinatarilor săi. 

Deoarece adesea aceste e-mailuri provin din surse de renume, cum ar fi 

PayPal, bănci și alte companii mari, acestea sunt adesea eficiente în colectarea 

lor de date. Mulți oameni nu se gândesc de două ori înainte de a-și introduce 

informațiile pentru a-și continua abonamentele sau pentru a ridica un premiu 

sau o plată. 

Vă prezentăm în continuare câteva sfaturi de urmat pentru a nu cădea 

victime ale unor astfel de atacuri. 
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NU răspunde la spam în niciun fel 

 

În schimb, ar trebui să marchezi email-ul ca „SPAM” sau „junk” în 

clientul de email şi, în cazul email-ului de serviciu, să trimiţi acest email şi 

structurii de apărare cibernetică pentru a face ajustări la filtrul SPAM şi a capta 

email-urile de la acest expeditor în viitor.  

 

NU te „dezabona” 

Dezabonarea la primirea unui e-mail pe care dorești să nu-l fi primit poate 

părea cea mai logică acțiune, și de aceea mulți hackeri își deghizează link-urile 

nesigure ca butoane „Dezabonare”. 

Apăsarea pe butonul „Dezabonare” poate părea tentantă, dar rezistă la 

îndemn. În loc să te dezabonezi, marchează e-mailurile nedorite ca „junk” și 

șterge-le prompt. 
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Motive pentru care dezabonarea este o idee rea:  

  

1. Făcând clic pe link sau răspunzând prin email, ai confirmat 

expeditorului că adresa ta de email este valabilă și activă. De cele mai multe ori 

volumul de email-uri pe care îl primeşti va crește, cel mai probabil, nu va 

scădea. 

 

2. Răspunzând la email, ai confirmat că l-ai deschis și l-ai citit și poți fi 

interesat de subiect. 

 

3. Dacă răspunsul tău se realizează prin email - probabil procesul necesită 

să răspunzi cu cuvintele „dezabonare” sau link-ul de dezabonare din mesaj 

deschide o nouă fereastră de email - atunci nu numai că ai confirmat că adresa 

este activă, dar emailul de răspuns va oferi și informații despre software-ul 

utilizat. 
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4. Dacă prin răspunsul tău trebuie să deschizi o fereastră de browser, vei 

oferi chiar mai multe detalii despre tine. Vizitând site-ul web al spamerului, le 

oferii informații despre locația geografică (calculată pe baza adresei IP), a 

sistemului de operare și a browserului. 

 

5. În sfârșit (și cel mai grav dintre toate), dacă vizitezi un site web deținut 

de un spammer, îi poţi oferi șansa de a instala automat malware pe computer, 

chiar dacă nu faci click pe nimic. 
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ÎNTOTDEAUNA verificați câmpul „from” pentru a valida 

expeditorul.  

 

Această adresă „from” poate fi ușor spoof-ată. Spoofing este un mijloc de 

deghizare a unui e-mail pentru a face să pară că fost trimis de la cineva cunoscut 

și în care ai încredere. Puteți valida expeditorul trecând cu mouse-ul peste 

câmpul „from”, care vă va arăta adresa de email reală a expeditorului. Dacă 

adresa de email nu se potrivește cu persoana sau organizaţia care se consideră că 

a trimis emailul, este probabil un email fraudulos și ar trebui marcat ca spam și 

șters. De asemenea, dacă subiectul sau conținutul din corpul unui email vă face 

să vă întrebați de ce l-ați primit sau de ce persoana respectivă vi l-a trimis, 

atunci ar trebui să vă uitați mai atent pentru a confirma expeditorul înainte de a 

lua măsuri. Este probabil ca nu acea persoană să vă fi trimis email-ul cu 

adevărat. 
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ÎNTOTDEAUNA verificați dacă există fișiere cu „extensie dublă” 

 

Deși un fișier text numit „mesaj.txt” este sigur, fișierul numit 

„mesaj.txt.exe” nu este. Priviți cu atenție numele și extensia fișierului pentru a 

vedea dacă este deghizat în ceva sigur. Dacă primiți vreodată un email cu un 

atașament la care nu vă așteptați, ar trebui să priviți cu atenție numele  

atașamentului înainte de a decide dacă vreţi să îl deschideți. 
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ÎNTOTDEAUNA raportați e-mailuri suspecte structurii de apărare 

cibernetică sau solicitaţi îndrumare înainte de a continua.  

 

Este foarte important ca structura de apărare cibernetică să conștientizeze 

activitatea suspectă, astfel încât să poată evalua email-ul pentru potențialele 

amenințări și, de asemenea, să lucreze pentru a preveni ca email-urile rău 

intenționate să ajungă la utilizatori din rețea pe viitor.  

 

cyber@mapn.ro 
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ÎNTOTDEAUNA uită-te cu atenție la adresele site-ului (URL) care 

sunt incluse într-un email.  

 

Rețineți că microsoft.com și www.support.microsoft.software sunt două 

nume de domeniu diferite (și doar primul este real). Site-urile frauduloase pot 

avea nume de domeniu care arată legitime, dar sunt de fapt create pentru a te 

păcăli. Vizitând site-ul web al spammerilor, le oferiți informații despre locația 

geografică (aflată pe baza adresei IP), precum și despre sistemul de operare al 

computerului și browserul pe care le folosiţi. De asemenea, riscaţi ca site-ul web 

să vă infecteze calculatorul cu malware.  

În concluzie, uitați-vă atent la orice adresă URL și link înainte de a face 

click pe ele. Dacă bănuiți că site-ul este fraudulos, trebuie să contactați structura 

de apărare cibernetică înainte de a vizita site-ul. 
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 NU deschideți fișierele atașate prin email care se termină în .exe, 

.scr, .bat, .com sau alte fișiere executabile pe care nu le recunoașteți.  

 

De asemenea, ar trebui să fiți foarte precaut cu privire la deschiderea 

fișierelor MS Word, MS Excel și Adobe PDF. Există mai multe studii care arată 

că un număr tot mai mare de viruși și malware sunt răspândiți prin aceste tipuri 

de fișiere. Aproape orice atașament de email poate fi rău intenționat, așa că 

trebuie să fii vigilent cu privire la deschiderea fișierelor atașate prin email. Dacă 

primiți un email pe care nu îl așteptați, chiar și de la o persoană pe care o 

cunoașteți, ar trebui să fiți extrem de suspicioşi dacă este legitim și să luați 

măsuri suplimentare. 
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NU faceți clic pe link-uri încorporate în mesajele de email fără să 

treceți mai întâi mouse-ul peste ele pentru a vedea unde vă vor duce.  

 

Trecând peste link, veți vedea adresa URL, care oferă informații detaliate 

despre domeniul rețelei, site-ul web sau locația rețelei. Dacă adresa URL nu 

pare că te va conduce către organizaţia, site-ul web sau locația de internet la 

care te-ai aștepta, atunci NU faceți clic pe link. 
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Nu deschideți e-mail-ul atunci când sunteți conectat la reţele Wifi 

publice 

 

Conectarea la rețelele WiFi publice face ca toate informațiile sensibile de 

pe telefonul/laptopul vostru să fie vulnerabile la oricare altcineva conectat la 

aceeași rețea. E-mailul nu face excepție. 

Evitați să vă verificați e-mailul la magazinele sau cafenelele care ofera 

internet prin Wi-Fi.  

Dacă verificați e-mailul în timp ce sunteţi într-un spaţiu public, cel mai 

bun mod este să îl deschideți folosind datele de internet de pe telefon sau 

conectând laptopul la hotspot-ul wireless al telefonului. 
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Ce să faci cu un email suspect 

Răspunsul la acest lucru este destul de simplu: ștergeți 

emailul. Puteți  să-l ignorați și să îl lăsați în inbox sau puteți 

scăpa de el și să îl trimiteți la coșul de gunoi, unde va fi 

permanent şters într-un interval de timp stabilit.  

De asemenea, este recomandat să raportați email-ul ca spam înainte de 

ștergere - majoritatea platformelor de email au această funcționalitate 

încorporată, iar unele sunt mai bune decât altele, ele urmărind și blocând aceste 

tipuri de e-mailuri. Raportarea email-ului dăunător ca spam oferă clientului de 

e-mail un rol important în lupta împotriva spamului și poate împiedica email-uri 

similare care vă vor deranja din nou. 

Şi nu în cele din urmă, în cazul email-ului de serviciu, trimiteţi structurii 

de apărare cibernetică email-urile suspecte. Specialiştii din această structură le 

vor analiza şi, în cazul în care suspiciunile se adeveresc, vor bloca pe viitor ca 

astfel de emailuri să mai ajungă la voi. 
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CONSIDERAȚII 

GENERALE 
 

Acest document nu se dorește a fi un ghid absolut împotriva 

amenințărilor cibernetice la care sunteți expuși prin intermediul email-ului, 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 utilizarea serviciilor de email în Internet, 

protejarea împotriva infectării cu malware și a furtului de date prin intermediul 

email-ului 
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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 calculator, respectiv copierea 

fișierelor, și chiar controlarea comenzilor calculatorui 

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

răspândi pe alte computere 

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 computer sau infiltrarea în el, sau/și 

deteriorarea ori infiltrarea în întregi rețele de computere, 

fără consimțământul proprietarului respectiv 

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 
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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 

keylogger un program de calculator care înregistrează fiecare apăsare 

de tastă făcută de un utilizator, în special pentru a obține 

accesul fraudulos la parole și alte informații confidențiale 

antivirus program de calculator folosit pentru a preveni, detecta și 

elimina programe malware. 
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hacker specialist IT 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 

intermediul căruia, o persoană (sau organizație) își 

certifică identitatea și dreptul de a accesa anumite resurse 

criptare procesul de mascare a informației pentru a o face ilizibilă 

fără cunoștințe speciale 
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Contact: 

Agenția de apărare cibernetică 

Mail: cyber@mapn.ro 

Adresă: Strada Izvor 110, sector 5, București 

Telefon: +40 31 4260723 

 

 



 32 
 

 

Agenția de Apărăre Cibernetică 


