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SCOP 

 

Internetul este o parte din ce în ce mai prezentă în cotidianul multora 

dintre noi. Este distractiv, util și informativ, dar poate fi, de asemenea, 

periculos, mai ales când navighezi fără prea mult discernământ. Prin 
obișnuința de a utiliza bune practici de siguranță pe Internet, vă puteți 

proteja informațiile, identitatea, imaginea și nu în ultimul rând bunurile. 

Există o serie de tehnici bine stabilite și simple, care pot fi folosite pentru a 
reduce riscurile pierderii confidențialității, integrității și disponibilității în 

mediul cibernetic. Nu aveți nevoie de cunoștințe de calculator avansate, 

trebuie doar să luați măsurile preventive de bază necesare pentru o 
navigare cât mai sigură online.  

În cele ce urmează găsiți un îndrumar cu pași, sfaturi și recomandări 
utile în explorarea în siguranță a în spațiului cibernetic. 
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Sfaturi de securitate 
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Stabilirea și configurarea browser-ului folosit 

 

 

Un browser web este interfața prin care 

utilizatorul poate accesa conținutul paginilor web 

din Internet. Dintre cele mai cunoscute browsere 

amintim: Internet explorer, Microsoft Edge 

(Microsoft), Chrome (Google), Firefox, Opera etc. 

Folosiți un browser care beneficiază de actualizări și asigurați-vă că acestea sunt 

aplicate imediat ce devin disponibile. Hackerii exploatează adesea vulnerabilități 

vechi de securitate în browserele care nu sunt actualizate și nu au toate patch-urile 

aplicate.  
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Nu mai este o noutate faptul mari companii (Google, Microsoft) folosesc 

browsere-le dezvoltate și în alte moduri, nedeclarate, (crearea de baze de date ale 

utilizatorilor cu date personale-profile și folosirea acestora în diverse scopuri). Există 

browsere care asigură un plus în confidențialitatea informațiilor transmise și 

netrasabilitatea legăturii cum ar fi Mozilla modificat și oprimizat pentru 

confidențialitate, Iridium, Tor, GNU IceCat etc., care criptează traficul și folosesc 

mai multe noduri de rutare pentru pierderea trasabilității. Dar folosirea unor astfel de 

navigatoare în Internet poate crea suspiciuni ale organelor de drept, privind 

activitatea ilicită în mediul virtual.  

Toate browser-ele dau posibilitatea configurării modului de lucru. Este 

recomandabil ca setările de securitate și confidențialitate premise de browser să fie 

stabilite la cel mai înalt nivel. 
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Folosirea extensiilor în browser 

 

 

Dacă folosiți plug-in-uri și extensii în browsere, de 

tipul adblock, adaware sau cu alt caracter funcțional 

verificați că acestea au doar funcțiile pentru care au fost 

create. Instalați astfel de aplicații de la operatori 

cunoscuți, care au o reputație bună în lumea virtuală. 

Înainte de a instala astfel de extensii faceți o 

documentare în ceea ce privește încrederea și anliza făcută de alți utilizatori asupra 

lor.  
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Folosirea VPN criptată 

 

O rețea privată virtuală (VPN) extinde o rețea privată pe 

o rețea publică și permite utilizatorilor să trimită și să 

primească date prin rețele partajate sau publice, ca și cum 

dispozitivele lor de calcul ar fi conectate direct la rețeaua 

privată. De asemenea o VPN asigură protecție și aplicațiilor 

de rețea care sunt instalate pe servere și terminale din 

rețeaua privată.  

VPN este una dintre cele mai bune tehnici de combatere atât a hackerilor, cât și a 

încercărilor de furt al identității și acces la informații confidențiale transmise prin 

rețea. Un VPN vă schimbă adresa IP și criptează conexiunea când vizitați site-uri.  
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Alegeți motorul de căutare  

Cei mai mulți dintre noi sunt atât de obișnuiți cu 

“Google” încât punem egal între acesta și 

motoarele de căutare. Da, Google este așa de 

cunoscut în întreaga lume încât cei mai mulți îl 

consideră a fi unicul motor de căutare din lume iar 

noțiunea de motor de căutare a ajuns similară cu Google. Totuși există și alte motoare 

de căutare: Bing, Yahoo, Ask, AOL etc. 

Trebuie să conștientizați că atunci când rulați interogări în motoarele de căutare, 

furnizați în același timp și date companiilor deținătoare ale acestor aplicații.  

Există  și alternative disponibile pentru utilizatori, mai puțin cunoscute, dar mai 

centrate pe confidențialitate. În mod tipic, în aceste motoare, căutările sunt criptate și 

istoricul de căutare expiră.  
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Practicați o navigare prudentă 

 

 

Nu vizitați site-uri periculoase. Hackerii folosesc 

conținutul atractiv ca momeală. Ei știu că oamenii sunt 

uneori ispitiți de conținut și pot lăsa garda jos. Lumea 

“interlopă” a Internetului este plină de capcane greu de 

văzut, unde un singur clic neglijent ar putea expune date 

personale sau infecta dispozitivul cu malware. Practicând 

o navigare circumspectă, nu oferiți multe șanse 

hackerilor.  
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Verificați destinația reală a link-urilor înainte de a face click 

 

 

 

Link-urile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. 

În majoritatea browser-lor, pentru a vedea 

adevărata resursă URL ce se ascunde în spatele 

unui link, ține pointerul mouse-ului deasupra link-

ului și veți observa, de obicei în partea stânga-jos a 

ferestrei, adresa reală. În multe situții link-ul poate 

fi direct către un fișier executabil malițios. 
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Accesați site-uri de încredere.  

Există o serie de plug-in-uri instalabile în browser care acordă un calificativ de 

încredere site-urilor vizitate. Chiar site-uri cunoscute, neprotejate corespunzător, pot 

conține coduri malițioase care rulează în backdoor și vă infectează sistemul. Nu 

accesați site-uri necunoscute decât dacă este absolut necesar.  

Autentificați-vă pe platforme sigure 

Toate site-urile de încredere care solicită crearea de conturi, logare, furnizare de 

date personale, credențiale bancare nu o fac decât printr-o conexiune securizată 

https:\\ . Acest lucru îl puteți verifica în address bar al browserului. 
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Asigurați-vă că site-ul pe care îl vizitați este cel autentic  

 

Multe atacuri au ca scop “îndrumarea” 

utilizatorului către pagini fantomă (clone ale 

celor autentice) prin modificarea DNS-ului sau 

routarea către alte domenii. Verificați în address 

bar ca adresa să fie cea a site-ului. Site-urile 

cunoscute dețin certificate recunoscute de 

browsere. Browserul emite un avertisment atunci 

când un site nu își certifică autenticitatea.  
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Citiți toate avertismentele 

 

Mecanismele de securitate configurate 

în browser, plug-in-uri, patch-uri ale 

sistemului, software antivirus și 

antimalware au rolul de vă proteja prin 

blocare și/sau avertizarea despre posibile 

amenințări. Nu ignorați mesajele generate 

de acestea, analizați-le și acționați în 

consecință.  
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Aveți grijă ce postați 

 

Prima regulă a navigatului pe Internet este 

să rămâi cât mai anonim posibil. Aceasta 

înseamnă să nu faci publice informațiile 

personale (numele complet, adresa, numărul 

de telefon, CNP-ul, parole, nume ale 

membrilor de familie). 

 Internetul nu are o tastă “delete” orice comentariu, imagine, fișier postați online ar 

putea rămâne online pentru totdeauna, deoarece, chiar dacă site-ul unde postați, vă dă 

posibilitatea de a șterge originalul, copiile create nu le veți mai putea șterge.  
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  Dezactivați JavaScript  

 

Majoritatea browserelor permit această configurare. Pagini 

infectate sau intenționat create din internet pot rula scripturi 

Java malițioase automat în browserul dumneavoastră.  Iar 

avantajele se extind, de fapt, mult dincolo de siguranță, făcând 

experiența online mult mai rapidă. Acest lucru va opri un 

număr mare de anunțuri, ferestre modale și pagini de derulare fără sfârșit. Este posibil 

ca site-uri pe care le vizitați regulat să conțină astfel de scripturi, legitime și să nu le 

mai puteți accesa corect. Acestea pot fi trecute la excepții în configuratorul de 

JavaScript.  
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Ștergeți periodic datele de navigare din browser-ul folosit  

 

În timp ce explorați în Internet, 

browser-ul dumneavoastră stochează pe 

dispozitiv istoricul de navigare, cookies, 

fișiere din cache, parole, date salvate pentru 

completarea automată a formularelor etc. 

Este prudent să ștergeți aceste informații 

periodic, pentru a limita posibilitate ca 

acestea să ajungă în posesia unor persoane 

sau organizații cu intenții criminale. De asemenea este recomandabil să nu permiteți 

browser-ului să memoreze parolele de conectare la diverse site-uri. 
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Folosiți parole complexe și factori multipli de autentificare  

 

Parolele complexe și care nu au legătură 

cu evenimente, nume, denumiri din viața 

dumneavoastră pot fi foarte greu de aflat prin 

metode de tipul „brute force”. Atunci când platformele sau aplicațiile online permit, 

folosiți mai mulți factori de autentificare. Astfel de mecanisme de autentificare 

întâlnim, în general, la instituțiile bancare, pe site-urile cărora pe lângă user și parolă 

mai este solicitat și un cod unic de autentificare, primit de către utilizator pe un alt 

canal de comunicații. 
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Evitați folosirea Wi-Fi public  

 

 

Punctele de acces în Internet wireless, publice nu sunt 

întotdeauna ceea ce par. Acestea sunt de regulă, 

nesecurizate, prin care utilizatorii pot fi ușor redirecționați 

către o pagină, care arată identic cu cea autentică, dar în 

realitate este o pagină aflată sub controlul hackerilor. Chiar 

puncte Wi-Fi ale unor instituții credibile pot controlate de 

hackeri, fără știința administratorilor de drept. Dacă este absolut necesar să folosiți 

astfel de conexiuni la Internet, o modalitate de a naviga în siguranță este utilizarea 

unei conexiuni VPN de bună calitate. 
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CONSIDERAȚII 

 GENERALE 

 

Acest ghid se referă strict la comportamentul pe care utilizatorii ar trebui să-l 

aibă în timpul navigării online, dar pentru crearea întregului framework care 

contribuie la protecția  valorilor în spațiul cibernetic, trebuie enumerate și celelalte 

mecanisme: securizarea sistemului/rețelei prin instalarea de antivirus și antimalware 

bine cotat, actualizările sistemului de operare, folosirea și configurarea optimă a unui 

firewall, instalarea și configurarea unui sistem de prevenirea intruziunilor, instalarea 

și folosirea numai a aplicațiilor din surse sigure, cu licență și suport din partea 

producătorului, instruirea și conștientizarea utilizatorilor despre amenințările și 

riscurile ce rezidă în spațiul cibernetic.  
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 GLOSAR 
URL  

 

Uniform Resource Locator - face referire la o resursă 

web prin care i se specifică locația în rețea și modul cum 

se accesează; 

Patch  

 

 

în accepțiunea IT se referă la schimbarea unei 

aplicații/program pentru a îmbunătății performanțele 

acesteia sau a repara probleme descoperite în 

funcționare; 

Plug-in  

 

sunt aplicații instalate în browsere pentru a-i îmbunătății 

performanțele sau a-i aduce funcționalități noi; 

Adresa IP  

 

Internet protocol address - este o etichetă numerică 

atribuită fiecărui dispozitiv conectat la o rețea de 

calculatoare care utilizează protocolul Internet pentru 

comunicare; 
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Phishing  

 

modalitate ilicită de a obține credențiale de access ale 

altor persoane. 

Brute force  tentativă de obținere a unei parole prin încercări 

multiple; 

Browser o aplicație software necesară accesării informațiilor pe 

World Wide Web; fiecare pagină web individuală, 

imagine și video este identificată de către un localizator 

de resurse uniform (URL), care permite browserelor să 

recupereze aceste resurse de pe un server web și să le 

afișeze pe dispozitivul utilizatorului 

VPN rețea virtuală privată - este o conexiune securizată 

(tunel) la o altă rețea decât cea în care te afli, de obicei, 

prin intermediul internetului. Asta înseamnă că o VPN 

extinde o rețea privată în cadrul unei rețele publice, ceea 

ce permite utilizatorilor să trimită și să primească date 

confidențiale ca și cum calculatoarele lor ar fi conectate 
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direct la aceeași rețea privată, chiar dacă, din punct de 

vedere fizic, nu sunt în aceeași rețea. 

Wi-Fi este o tehnologie radio utilizată frecvent pentru a crea 

rețelele locale fără fir (WLAN) la care se pot conecta o 

gamă largă de dispozitive (laptop, PC, AC, Smart TV, 

Smart Phone etc.) 
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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 


