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Apare conceptul de telefonie celulară, 

cercetătorii descoperă că introducerea 

unor zone celulare îmbunătățesc 

substanțial calitatea convorbirilor 

~ 1947 ~ 

Numărul de abonați americani 

la rețeaua de telefonie mobilă 

depășește un milion 

~ 1987 ~ 

Apariția primului 

smartphone lansat 

de IBM. 

~ 1994 ~ 

Introducere 

Precursorul dispozitivelor de tip smartphone a fost telefonul. Acesta a fost inventat în anul 1876 de către 

inginerul scoțian Alexander Graham Bell. Considerat inițial un articol de lux, telefonul avea să revoluționeze în 

scurt timp tot ceea ce ține de căile de comunicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția dispozitivelor de tip smartphone 

 

 

 

Inventarea primului 

telefon de către Alexander 

Graham Bell 

~ 1876 ~ 

Apare conceptul de telefonie mobilă, 

inventatorul suedez Lars Magnus Ericsson 

conectează un dispozitiv din mașina sa la 

rețeaua de telefonie națională  

~ 1910 ~ 

Lansarea primului 

BlackBerry ca dispozitiv 

personal de comunicații 

~ 1999 ~ 

Existența a peste 3 

miliarde de utilizatori de 

dispozitive de tip 

smartphone la nivel 

global 

~ 2021 ~ 

Steve Jobs lansează 

primul iPhone 

~ 2007 ~ 

Apariția magazinelor 

de aplicații Google 

Play Store și Apple 

App Store 

~ 2008 ~ 

Transmiterea primului 

SMS (short message 

service) 

~ 1992 ~ 

Prima lansare comercială a 

telefoanelor celulare, Tokyo 

~ 1979 ~ 

Lansarea sistemului 

de operare 

Symbian pentru 

dispozitive mobile 

~ 2000 ~ 
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Modul de funcționare al dispozitivelor smartphone  

Smartphone-ul reprezintă un telefon mobil multifuncțional, conectat la o rețea 

ce dispune de o tastatură reală sau virtuală și oferă multiple funcționalități precum 

agendă, calendar, GPS1, e-mail, cameră foto/video, etc. Ca principiu de 

comunicare acesta este foarte similar unui aparat radio, transmițând și primind 

constant diferite semnale.  

Aceste dispozitive funcționează cu ajutorul unui sistem de operare special 

conceput pentru telefoanele mobile. La nivel global există peste 100 de sisteme de 

operare mobile, dintre acestea amintim Symbian2, Android, iOS, Windows Mobile, 

BlackBerry Mobile și Sailfish. 

Pentru a putea comunica cu ajutorul unui smartphone acesta trebuie să se 

afle în raza unei antene-releu a operatorului de telefonie mobilă și să primească un 

semnal radio de calitate suficientă pentru a putea iniția, primi sau menține o 

conexiune. O altă metodă prin care dispozitivul poate comunica este prin 

conectarea acestuia la un WAP3, astfel încât acesta să aibă acces în Internet pentru 

a putea utiliza VoIP4. 

Atunci când este efectuat un apel de pe telefonul mobil, acesta caută cea mai apropiată antenă a operatorului 

și solicită stabilirea unei conexiuni. Principiul este similar și la primirea unui apel, diferența fiind că în acest caz 

antena solicită stabilirea legăturii. 

                                                           
1 GPS - Global Positioning System 
2 Symbian - Symbian a fost primul sistem de operare mobil fiind cel mai popular până la apariția iOS și Android 
3 WAP - Wireless Access Point 
4 VoIP - Voice over Internet Protocol 
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Tehnologii utilizate 

 GSM (2G) - funcționează pe benzile de frecvență de 900 MHz și 1800 MHz; 

 UMTS (3G) - funcționează pe benzile de frecvență de 900 MHz și 2 GHz; 

 LTE (4G) - funcționează pe benzile de frecvență de 800 MHz, 1800 MHz și 2600 MHz; 

 5G - concepută pentru un nivel mai mare de transmisie de date și pentru conectivitatea sporită; 

 DECT - normă pentru telefoane digitale cu funcționare în gama de frecvență 1880 - 1920 MHz; 

 Bluetooth - normă de comunicare ce permite schimbul bidirecțional de date pe distanță foarte scurtă; 

 NFC (Near Field Communication) - tehnologie ce permite schimbul de informații la distanțe foarte mici; 

 LTE-M - tehnologie ce permite schimburi de date complexe cu obiectele indiferent dacă acestea se 

află în mișcare, clădiri sau subteran. 

Riscuri asociate 

 

 

O mulțime de oameni utilizează în prezent cel puțin un dispozitiv de tip 

smartphone. Fie că sunt utilizate pentru a accesa platformele de socializare, pentru 

cumpărături online, pentru Internet banking sau pentru a comunica prin mesaje de 

tip SMS, aceste dispozitive expun utilizatorii unor riscuri majore. 

Pentru majoritatea utilizatorilor este un lucru normal menținerea conturilor 

personale conectate pe dispozitiv, fără a lua în considerare faptul că dacă cineva 

reușește să acceseze smartphone-ul, acesta va avea acces la toate informațiile 

sensibile. De asemenea există în permanență riscul ca dispozitivul să fie pierdut, 

furat, distrus sau pur și simplu compromis prin intermediul paginilor web vizitate. 
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Potrivit cercetărilor, peste jumătate din programele malware mobile rulează în background-ul dispozitivului, 

fără a avea pictogramă pe ecranul de start. Acestea au rolul de a afișa reclame nedorite, de a posta recenzii false 

sau de a exfiltra informații sensibile care pot fi ulterior exploatate sau vândute de către persoane rău-intenționate.  

Virușii troieni reprezintă cea mai mare amenințare, reprezentând 95% din programele malware ce vizează 

dispozitivele mobile. Tocmai din acest motiv este importantă acordarea unei atenții deosebite securizării 

dispozitivelor de tip smartphone. 

 

Cum se poate infecta un smartphone ?  

Cele mai uzuale modalități prin care un dispozitiv se poate infecta sunt reprezentate de accesarea unui 

link/atașament malițios sau prin instalarea unei aplicații rău intenționate.  

Nu este recomandată accesarea link-urilor sau a atașamentelor nesolicitate primite din surse necunoscute. 

Atacatorii lansează o mulțime de campanii malițioase prin intermediul mesajelor de tip SMS, e-mail sau prin 

intermediul platformelor de socializare. Simpla accesare a acestora poate instala automat malware pe dispozitiv. 

Totodată, persoane rău-intenționate pot pirata o aplicație existentă, o pot modifica și posta pe un magazin 

de aplicații legitim precum Google Play, astfel încât utilizatorii care descarcă aplicația să își infecteze dispozitivele. 

Un alt mod prin care utilizatorii se pot expune este prin conectarea telefoanelor la un punct Wi-Fi public. 

Există mai multe riscuri în acest sens, cel mai semnificativ dintre acestea fiind faptul că tot traficul de date transmis 

prin această modalitate este necriptat, ceea ce înseamnă că o persoană rău-intenționată poate intercepta în clar 

toate informațiile trimise sau primite de utilizator. 
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Care sunt semnele specifice compromiterii dispozitivului ? 

 În timp durata de viață a bateriei scade în mod inevitabil, însă dacă 

acesta a fost infectat cu malware durata de viață scade mult mai repede. Acest 

lucru se datorează programului malware care folosește intens toate resursele 

disponibile ale dispozitivului.  

 Scăderea bruscă a performanței poate fi un alt indicator al infectării 

smartphone-ului. Blocarea constantă a acestuia precum și repornirea spontană 

pot fi cauzate de infectarea cu programe malware. 

 Volum ridicat de utilizare a datelor sau existența unor apeluri sau 

mesaje expediate de care utilizatorul nu știe nimic. În cazul utilizatorilor cu 

abonamente la furnizorul de telefonie, aceste lucruri se pot observa de 

asemenea și din creșterea costului facturii. 

 Deși nu toate ferestrele pop-up sunt malițioase, apariția constantă a 

alertelor de acest tip poate indica faptul că telefonul a fost infectat cu adware, o 

formă de malware ce are scopul de a afișa diverse pagini care generează 

venituri prin click-uri. Multe astfel de ferestre pot fi de asemenea link-uri de 

phishing. 

 Activitatea neobișnuită pe unul dintre conturile conectate pe 

dispozitiv precum resetarea unei parole, trimiterea de email-uri sau înscrieri pe 

diferite platforme necunoscute poate indica faptul că telefonul a fost compromis. 
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Bune practici pentru securizarea dispozitivelor de tip smartphone 

 

 Setarea unui cod, parole sau a unui element de autentificare biometrică 

 

Configurarea mecanismelor de protecție în cadrul smartphone-urilor este destul de 

intuitivă. Pentru utilizatorii Android acestea pot fi regăsite în meniul Location & Security 

Settings, iar pentru utilizatorii iOS în meniul General. Configurarea acestor mecanisme va 

mări substanțial nivelul de securitate al dispozitivului, prevenind accesul neautorizat. Cel 

mai complex mecanism de securitate este redat în prezent de autentificarea biometrică 

(senzor de amprentă sau senzor de recunoaștere facială). 

 

 Activarea blocării automate  

 

Pentru a restricționa accesul asupra dispozitivului în cazul în care acesta rămâne nesupravegheat pentru o 

scurtă perioadă de timp sau este furat, este recomandată configurarea opțiunii de autoblocare astfel încât acesta 

să se blocheze automat după 15-30 de secunde de inactivitate. 

 

 Adăugarea unor date de contact pe ecranul dispozitivului 

 

În cazul în care se întâmplă ca un utilizator să își piardă dispozitivul și acesta va fi găsit de o persoană 

binevoitoare, aceasta nu va ști cum să contacteze proprietarul de drept. Din acest motiv se recomandă adăugarea 

unor informații de contact precum numele de familie și inițiala prenumelui și un număr de telefon al unui apropiat 

sau prieten. 
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 Actualizarea permanentă a sistemului de operare și a aplicațiilor utilizate 

 

Indiferent de sistemul de operare sau de aplicațiile folosite, utilizatorilor le este recomandată actualizarea 

constantă a acestora pentru a fi protejați împotriva noilor amenințări din spațiul cibernetic. Persoanele rău-

intenționate descoperă și exploatează în permanență vulnerabilitățile din cadrul acestor dispozitive din diverse 

motive (financiare sau reputaționale), ceea ce înseamnă că omiterea sau neactualizarea în timp util crește 

semnificativ riscul de a deveni victima unui atac. Fiecare actualizare lansată de companiile sistemelor de operare 

sau a aplicațiilor utilizate are scopul de remedia ultimele vulnerabilități descoperite și de a proteja utilizatorii.  

 Instalarea unei soluții antimalware 

 

Instalarea unei astfel de aplicații ajută la protejarea și menținerea datelor utilizatorilor în siguranță. O aplicație 

anti-malware are rolul de a detecta și bloca orice activitate malițioasă inițiată pe dispozitiv, înainte ca aceasta să 

reușească să compromită dispozitivul. 
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 Jailbreak / Rooting 

 

Procesul de Jailbreak pentru iOS, respectiv Rooting pentru Android implică de cele mai multe ori 

dezactivarea unor mecanisme de securitate esențiale utilizării în siguranță a dispozitivelor. Deși poate fi tentant 

datorită noilor facilități oferite, inițializarea acestor procese expun utilizatorii unui risc major dat fiind faptul că orice 

terță persoană care reușește să compromită telefonul poate accesa și modifica structura fișierelor dispozitivului cu 

drepturi de root. 

 

 Verificarea cu atenție a aplicațiilor descărcate 

 

Instalarea aplicațiilor ar trebui să fie făcută doar din surse de încredere precum Google Play sau Apple App 

Store. De asemenea, înainte de a instala o aplicație se recomandă examinarea cu atenție a dezvoltatorului, a 

recenziilor acesteia și a permisiunilor solicitate pentru a funcționa. Spre exemplu, o aplicație de tip lanternă nu ar 

trebui în mod normal să solicite permisiunea de a accesa microfonul.    

                                             

 Criptarea informațiilor sensibile și realizarea în mod regulat a fișierelor de back-up 

 

Smartphone-urile funcționează similar unui calculator în miniatură, ceea ce înseamnă că informațiile stocate 

pe acesta pot fi sustrase foarte ușor. Un nivel suplimentar de protecție pentru datele stocate poate fi dat de 

utilizarea unei aplicații de criptare a fișierelor. Totodată este recomandată realizarea în mod regulat a unor copii 

de rezervă a datelor și salvarea acestora pe un card de memorie separat sau într-o locație securizată din cloud. 



11 
 

 Utilizarea unei aplicații manager de parole 

 

Mulți utilizatori folosesc dispozitivele pe post de agendă personală, salvând în cadrul 

acestora diverse informații în clar, printre care și parolele conturilor online, bancare, samd. 

În cazul în care dispozitivul va fi compromis, implicit și aceste informații sensibile vor fi 

compromise. Pentru o securitate sporită se recomandă utilizarea unei aplicații de tipul 

manager de parole, astfel încât parolele stocate să fie criptate, iar accesarea acestora să 

solicite un mecanism de autentificare pre-configurat.   

 

 Dezactivarea funcției de geolocalizare 

 

Aplicațiile de socializare utilizate pot încărca imagini direct pe Internet afișând totodată și locația geografică 

a utilizatorului. Acest lucru permite tuturor persoanelor care vizionează fotografiile să vadă unde se află persoana 

respectivă în momentul respectiv, ceea ce ar putea determina o încălcare a confidențialității. Pentru a evita o astfel 

de situație este recomandată dezactivarea acestei caracteristici. 

 

 Dezactivarea funcțiilor Wireless și Bluetooth atunci când nu sunt utilizate 

 

Se recomandă ca funcțiile Wireless și Bluetooth să fie activate doar atunci când sunt necesare. Imediat ce 

utilizatorul nu mai are nevoie de acestea, se recomandă dezactivarea acestor funcții astfel încât să nu permită 

exfiltrarea de date sau conectarea la dispozitiv fără voia utilizatorului. Totodată, aceste tehnologii ar trebui utilizate 

doar în medii de încredere precum rețeaua Wi-Fi de acasă.  
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 Navigarea în siguranță pe Internet 

 

Nu este recomandată salvarea credențialelor de acces (nume de 

utilizator + parolă) în browser deoarece, în cazul în care dispozitivul va 

fi compromis, atacatorul va avea acces la toate conturile personale ale 

victimei. Totodată ar trebui accesate doar site-urile web de încredere, 

care dețin certificate de securitate (reprezentat de un lacăt poziționat la 

începutul adresei URL5 din bara de adrese).  

De asemenea se recomandă evitarea transmiterii de date 

sensibile, îndeosebi în cadrul site-urilor suspicioase ce solicită informații 

personale sau bancare. În cazul în care este necesară efectuarea unei 

plăți online, utilizatorilor li se recomandă deconectarea contului după 

finalizarea activității pe platforma respectivă. 

 

 Activarea funcției  ”Do Not Track” în cadrul browser-ului web 

 

Toate informațiile introduse în browser atunci când utilizatorul caută un anumit 

lucru sunt stocate și utilizate ulterior pentru a furniza reclame personalizate. Funcția 

Do Not Track  din cadrul browser-ului Google Chrome pentru Android și din cadrul 

browser-ului Safari pentru iOS blochează colectarea acestor date. Totuși, această 

funcție nu garantează blocarea tuturor site-urilor. 

 

 

                                                           
5 URL - Uniform Resource Locator 
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 Phishing / Smishing / Spear phishing 

 

Se recomandă evitarea purtării conversațiilor sensibile pe dispozitivele 

personale, chiar dacă acestea au un conținut generic. Atacatorii folosesc diverse 

modalități pentru a colecta informații personale pentru ca ulterior să lanseze campanii 

de phishing, smishing sau spear phishing.  

Nu este recomandată deschiderea atașamentelor și link-urilor neașteptate 

provenite din surse nesigure. În cazul în care acestea provin din partea unor persoane 

de încredere, dar nu fac parte dintr-o conversație sau nu au fost transmise ca urmare 

a unei solicitări din partea dumneavoastră, înainte de deschiderea link-urilor / 

atașamentelor se recomandă contactarea acestor persoane printr-o altă cale de 

comunicație pentru confirmarea expedierii mesajului. 

 

 Evitarea apelurilor de tip SPAM 

 

Există o mulțime de servicii de marketing care vor apela utilizatorii doar pentru a determina dacă numărul 

este utilizat de o persoană fizică. Odată ce utilizatorul răspunde la un astfel de apel, numărul acestuia va fi pus pe 

o listă activă, iar acesta va primi și mai multe apeluri și mesaje text de acest tip.   

 

 Protejarea numărului de telefon 

 

Atunci când un utilizator contactează o anumită companie, numărul acestuia poate fi salvat 

și folosit ulterior în campaniile de marketing. Pentru protejarea numărului de telefon, utilizatorii pot 

folosi o aplicație precum Google Voice astfel încât aceasta va filtra și bloca pe baza unor filtre 

implicite orice apel de intrare care nu este în agenda telefonului și este potențial malițios.  
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 Protejarea fizică a dispozitivului 

 

Chiar dacă dispozitivul este protejat de mecanismele de securitate 

menționate anterior, există în continuare posibilitatea ca acesta să fie pierdut, 

distrus sau furat. Pentru securitatea fizică este recomandată utilizarea unei huse și 

folii de protecție și păstrarea telefonului într-un loc greu accesibil atunci când acesta 

nu este folosit.  

În cazul în care se întâmplă ca dispozitivul să fie pierdut sau furat, prin 

intermediul unei aplicații de recuperare, utilizatorul poate bloca accesul la dispozitiv 

sau îl poate localiza cu ajutorul semnalului GPS.                           

 

 Utilizarea surselor publice de încărcare 

 

Sursele publice de încărcare pot expune dispozitivele inteligente pericolelor din spațiul cibernetic. Pe lângă 

transportul energiei electrice, cablurile de încărcare permit totodată și transferul de date. Pentru siguranța 

dispozitivului se recomandă utilizarea unor accesorii de încărcare originale, achiziționate de la un producător de 

încredere și evitarea surselor de încărcare publice. 

 

 Resetarea din fabrică 

 

Dacă un utilizator intenționează să renunțe sau să își vândă dispozitivul, se recomandă 

efectuarea unei resetări a datelor din fabrică astfel încât să fie eliminate toate datele și informațiile 

personale. 
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