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Definiție 

Tehnicile de inginerie socială reprezintă arta de a manipula o persoană, de obicei 

prin intermediul căilor de comunicații digitale, pentru a o determina să divulge informații 

sensibile sau confidențiale care pot fi folosite în scopuri frauduloase.  

Persoanele rău intenționate care folosesc altfel de tehnici sunt numiți social 

engineers și, în general, aceștia au două obiective: 

• Sabotaj – prin blocarea sau întreruperea funcționalității anumitor servicii cu 

scopul de a cauza prejudicii sau neplăceri; 

• Furt – prin încercarea de a obține informații confidențiale, credențiale de 

acces, sau bani; 

 

Cum funcționează ?  

Tehnicile de inginerie socială reprezintă unul dintre cele mai des întâlnite mijloace de atac cibernetic 

deoarece se consideră că cea mai vulnerabilă verigă din lanțul de securitate al unei companii / instituții este omul.  

Un astfel de atac se poate desfășura într-o perioadă foarte scurtă, prin intermediul unui singur email, sau pe 

durata a mai multe luni, prin purtarea unei conversații prin intermediul platformelor de socializare, sau chiar față 

în față. Multe persoane nu conștientizează că o persoană rău intenționată poate obține acces la rețelele și conturile 

lor personale doar cu ajutorul a câteva informații personale precum numele complet, data nașterii sau adresa. 
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În general, un atac de inginerie socială este complex, desfășurarea acestuia fiind împărțită în 7 etape:  

1) Definirea atacului (Attack Formulation) 

În prima etapă, atacatorul definește scopul atacului și identifică țintele 

necesare îndeplinirii cu succes a atacului. 

2) Culegerea de informații (Information Gathering) 

În această etapă, atacatorul evaluează și identifică potențialele surse de 

informații și începe colectarea datelor despre victimă. Cu cât sunt colectate 

mai multe informații, cu atât mai pregătit va fi atacatorul pentru etapele 

următoare ale atacului deoarece va putea acționa mult mai natural. 

 

Colectarea informațiilor poate fi 

clasificată în trei metode: 

• Surse tehnice - precum apeluri telefonice, analizarea conturilor de 

social media, informațiile disponibile pe site-urile personale, Google 

Search, Street View, baze de date guvernamentale, etc. 

• Recunoaștere fizică - dacă în atac va fi implicată și interacțiunea 

fizică, atacatorul va trebui să se familiarizeze cu mediul victimelor, 

analizând toate caracteristicile acestuia. 

• Dumpster diving - metodă ce constă în colectarea de date din coșul 

de reciclare al unei persoane/companii. De foarte multe ori informațiile 

cuprinse în documentele șterse/aruncate pot crea atacatorilor o cale de 

intrare. 
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3) Pregătirea atacului (Preparation) 

Atacatorul analizează toate informațiile colectate și dezvoltă un plan de inițierea a atacului și de apropiere 

de victimă. 

4) Infiltrarea (Infiltration) 

În această fază a atacului victima este contactată. Atacatorul încearcă să 

stabilească o linie de comunicare și începe să construiască o relație de încredere cu 

ținta. Metodele prin care este inițiat un astfel de atac vor fi detaliate ulterior. 

De remarcat faptul că abia în a patra etapă a atacului se stabilește primul contact 

cu ținta. 

5) Exploatarea (Exploitation) 

După stabilirea și consolidarea unei relații de încredere, 

atacatorii vor orienta victima către stadiul emoțional potrivit și vor 

începe să exfiltreze date personale de la aceasta.  

Reușita acestor tehnici se bazează de cele mai multe ori pe 

starea emoțională a țintelor.  

6) Briefing final (Debrief) 

După obținerea tuturor informațiilor necesare de la victimă, 

atacatorul va menține contactul cu aceasta pentru încă o scurtă 

perioadă de timp, astfel încât victima să nu conștientizeze faptul că a fost atacată și implicit să nu contacteze 

autoritățile competente în domeniu. 
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7) Dezangajarea (Disengage) 

În această ultimă fază a atacului, atacatorul va exploata datele adunate și, fie va reveni la victimă pentru mai 

multe informații, fie va închide complet orice cale de comunicație cu aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatorii unui atac de inginerie socială 

Un astfel de atac poate avea loc atât în mediul online cât și în mediul offline. Prin comparație cu atacurile 

cibernetice obișnuite unde infractorii cibernetici vor să fie cât mai discreți posibil, inginerii sociali încearcă să fie 

cât mai vizibili.  
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Indicatorii unui astfel de atac pot fi reprezentați de: 

• Un mesaj primit de la un ”prieten” 

Uneori, atacatorii se prezintă ca fiind persoane de încredere din viața țintelor 

precum un prieten, șef, coleg de muncă sau chiar instituții oficiale precum cele 

bancare. Aceștia trimit mesaje ce par a proveni din partea persoanelor de încredere 

către victime prin care le solicită anumite informații personale sau conțin link-uri sau 

atașamente malițioase. 

• Influențarea emoțiilor 

Inginerii sociali sunt experți în manipularea emoțiilor precum frica, entuziasmul, curiozitatea, furia, vinovăția 

sau tristețea. Influențarea acestor stări poate determina o persoană să reacționeze după primul instinct. 

• O cerere extrem de urgentă 

Atunci când este prezentată o problemă extrem de gravă care necesită atenție și 

intervenție imediată, este foarte posibil ca victima să se compromită. Inginerii sociali nu vor 

ca țintele lor să analizeze tacticile lor, tocmai de aceea implică un anumit tip de urgență 

precum descărcarea și instalarea imediată a unui anumit software de securitate cibernetică 

pentru a șterge toate programele malware de pe dispozitivul utilizat. 



8 
 

• O ofertă prea bună ca să fie adevărată 

Dacă o ofertă sună prea bine încât să fie adevărată, atunci ar putea fi o tentativă de 

inginerie socială. O persoană nu poate câștiga un premiu la un concurs la care nu s-a 

înscris și de care nu a auzit niciodată. Pentru a nu cădea victimă unei astfel de înșelătorii 

se recomandă contactarea companiei/persoanei care oferă premiul printr-un alt canal de 

comunicații (telefon, email) pentru a confirma sau infirma transmiterea mesajului.  

 

• Primirea unui ajutor nesolicitat  

Atacatorii pot contacta o anumită țintă prezentându-se ca fiind din 

partea unei anumite companii care oferă ajutor tehnic pentru o anumită 

problemă. Majoritatea persoanelor pot deveni ușor victime și pot oferi acces 

imediat la dispozitivele sau conturile personale. 

 

• Expeditorul nu își poate dovedi identitatea 

În cazul în care expeditorul ridică suspiciuni în privința unui potențial atac de 

inginerie socială, iar identitatea acestuia este neclară, se recomandă analizarea cu 

prudență a tuturor mesajelor primite. 
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Metode de inginerie socială 

Inginerii sociali folosesc de cele mai multe ori tehnici specifice atunci când vor să lanseze un astfel de atac, 

cele mai uzuale fiind: 

o Prietenia 

Oamenii se conformează mult mai rapid cerințelor care vin din partea unui prieten 

sau a unei persoane îndrăgite. Atacatorii vor căuta o astfel de persoană și vor stabili o 

relație de prietenie cu ținta pentru a o determina să se conformeze cererii lor.  

o Angajamentul sau consecvența 

Odată ce o persoană se angajează într-o anumită acțiune, este mult mai probabil ca aceasta să se 

conformeze cererilor următoare aflate în conformitate cu cererea inițială cu care a fost de acord. Astfel, atacatorii 

solicită inițial victimelor lor informații simple, banale, pentru ca mai apoi să ceară informații cât mai personale și 

detaliate. 

o Frica 

Oamenii tind să accepte mult mai ușor o anumită cerere dacă sunt de părere că aceasta este disponibilă 

pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Inginerii sociali apelează la această tehnică pentru a profita de teama 

utilizatorului de a nu rata o anumită acțiune/ofertă.  

o Reciprocitatea 

Victimele sunt mult mai susceptibile în a se conforma unei cereri dacă au fost tratate bine de către persoana 

care face această cerere. Spre exemplu, dacă un atacator reușește să facă o mică favoare țintei sale, acesta va 

invoca motivul reciprocității pentru a obține un anumit lucru. 
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o Validarea socială 

Dacă o solicitare este considerată conformă din punct de vedere social, oamenii sunt mult mai predispuși 

de a deveni victimele unei înșelătorii. Această tehnică solicită participarea la o donație sau efort comun bazându-

se pe solidaritatea și bunăvoința persoanelor.   

o Principiul autorității 

Multe persoane au încredere în mod deosebit în autoritățile oficiale din interiorul unei organizații, precum 

echipa de suport IT, echipa de management sau echipa de securitate. Dacă un atacator reușește să impersoneze 

o entitate legitimă, este mai probabil ca ținta sa să se conformeze cererilor acestuia. 
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Tipuri de atacuri de inginerie socială 

➢ Phishing 

Poate cea mai cunoscută tehnică de inginerie socială, phishing-ul reprezintă impersonarea unei entități de 

încredere cu scopul de a obține informații sensibile precum credențiale de acces, date personale sau bancare. 

Există mai multe tipuri de phishing: 

1. Spam phishing sau mass phishing, constă în trimiterea unui mesaj de phishing standard către foarte 

mulți utilizatori. Mesajele transmise nu sunt personalizate și nu țintesc o anumită persoană. 

2. Spear phishing și, prin extensie, whaling, se bazează pe transmiterea unui mesaj de phishing 

personalizat către o anumită țintă (de obicei manageri de întreprinderi sau oficiali guvernamentali).  

Fie că e vorba despre o comunicare directă, fie că este vorba de un formular web fals, toate informațiile 

împărtășite ajung direct în posesia inginerilor sociali. Modul de livrare al acestor mesaje este variat, vectorul de 

atac fiind inițiat prin metode precum: 

3. Vishing (voice phishing) – practică ce constă în apelarea telefonică a victimei 

și solicitarea unor sume de bani sau a unor informații personale sub diferite pretexte. 

4. Smishing (SMS phishing) – constă în transmiterea unor SMS-uri ce solicită 

informații personale, bani sau au incluse un link către un site web malițios. 

5. Angler phishing – constă în impersonarea unei echipe de servicii clienți a 

unei companii de încredere. Aceștia interceptează mesajele transmise către o anumită 

companie și redirecționează conversația în mesaje private de unde vor lansa vectorul de 

phishing. 

6. Search engine phishing – reprezintă încercarea de a plasa link-uri către site-

uri web false în topul rezultatelor unor căutări. Acestea pot fi anunțuri plătite sau metode 

legitime de optimizare pentru a manipula rezultatele căutărilor. 
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7. URL phishing – link-uri livrate în mod obișnuit prin intermediul mesajelor de tip text, emailuri, mesaje 

de pe rețele sociale și reclame online. 

8. In-session phishing – apare ca o întrerupere a navigării obișnuite în Internet sub forma unor ferestre 

false de conectare de tip pop-up pentru paginile pe care le vizitați. 

 

➢ DNS Spoofing 

Cunoscut și sub denumirea de DNS Cache Poisoning, DNS 

Spoofing-ul constă în falsificarea intrărilor din serverul DNS 

(Domain Name System), astfel încât acesta să redirecționeze 

utilizatorii către site-urile web deținute de atacatori în locul celor 

legitime.  

➢ Scareware 

După cum indică și numele, scareware-ul este un malware ce 

are scopul de a speria / îngrijora ținta, astfel încât aceasta să 

acționeze cât mai rapid. Scareware-ul apare adesea sub forma 

unor ferestre de pop-up sau a unor email-uri care indică că trebuie 

întreprinsă foarte urgent o anumită acțiune precum scanarea și 

curățarea sistemului informatic de viruși.  
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➢ Email hacking and contact spamming 

Atunci când o anumită persoană primește un mesaj din partea unui prieten apropiat cu un mesaj precum 

”Uite ce videoclip haios” și alături are atașat un link, aceasta va fi tentată să acceseze link-ul respectiv fără a lua 

în considerare că prietenul său poate avea contul de social media sau căsuța de email compromisă, iar în spatele 

mesajului să fie de fapt o persoană rău-intenționată. 

➢ Tailgating 

Cunoscut și sub denumirea de piggybacking, această tehnică constă în urmărirea fizică a unui membru cu 

drept de acces într-o zonă restricționată cu scopul de a intra alături de acesta. Atacatorii mizează pe politețea 

socială în ideea de a obține acces în zona respectivă. 

➢ Baiting 

Baiting-ul se bazează exclusiv pe curiozitatea țintelor. De obicei atracția pentru ceva gratuit sau pentru un 

beneficiu exclusiv face ca ținta să cadă în plasa întinsă de atacator și să acceseze un anumit site sau să folosească 

un anumit dispozitiv. 

➢ Watering hole 

Această tehnică are scopul de a compromite utilizatorii dintr-o anumită industrie sau companie prin 

infectarea cu malware a site-urilor web accesate frecvent de aceștia pentru a obține acces la rețeaua organizației.  
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➢ Quid pro quo 

Termen ce se traduce prin ”o favoare pentru o favoare”, din punctul de vedere al 

phishing-ului constă într-un schimb de informații personale pentru o anumită recompensă 

sau o altă compensație. Succesul acestei tehnici vine din entuziasmul victimei de a câștiga 

un anumit lucru contra unei investiții ”reduse”. 

 

 

 

Cum pot fi identificate tehnicile de inginerie socială ? 

Pentru a nu deveni victima unui astfel de atac, utilizatorul trebuie să analizeze atent informațiile primite și să 

nu se grăbească cu un răspuns. Inginerii sociali fac în așa fel încât ținta să fie pusă în situația de a oferi un răspuns 

cât mai urgent. Pentru protecția dumneavoastră, vă prezentăm câteva întrebări retorice la care fiecare persoană 

ar trebui să își răspundă atunci când suspectează un astfel de atac: 

 

1) Sunt emoțiile mele afectate ? 

Dacă mesajul primit vă provoacă teamă, entuziasm sau vă stârnește curiozitatea, este mult mai probabil să 

evaluați consecințele acțiunilor întreprinse. Luați în calcul ca mesajul să nu fie tocmai legitim în cazul în care starea 

dumneavoastră emoțională este afectată. 
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2) Expeditorul afișat este chiar persoana care mi-a trimis mesajul ? 

Atunci când primiți un mesaj suspect este recomandat să luați legătura cu expeditorul prin altă metodă de 

comunicație pentru a verifica veridicitatea mesajului. Uneori este posibil ca persoana respectivă să nu observe că 

are căsuța de email compromisă. 

3) Nu e o ofertă de necrezut ? 

Premiile fabuloase, cadourile sau tombolele online pot reprezenta o motivație puternică pentru a accesa un 

link malițios și de a iniția un atac de inginerie socială.   

4) Adresa expeditorului este legitimă ? 

De fiecare dată când primiți un email este recomandat să verificați adresa expeditorului. Se poate întâmpla 

ca adresa să fie falsă și să aibă în compunere caractere care le imită pe altele precum 

tomalaurentiu@exemplu.com să fie tornalaurentiu@exemplu.com.  

5) Site-ul pe care vreau să mă loghez este legitim ? 

Detalii precum calitatea slabă a imaginilor, logo-urile false, denumiri incorecte sau greșeli de ortografie în 

cadrul paginilor web pot fi indicii că site-ul web este doar o copie (de cele mai multe ori falsă) a site-ului web 

original. Asigurați-vă că nu oferiți nici o informație online până când nu sunteți sigur de veridicitatea paginii web 

pe care doriți să o accesați.  

6) Atașamente sau link-uri suspecte ? 

Verificați de fiecare dată cu atenție link-urile și atașamentele primite înainte de a le deschide. De asemenea, 

luați în considerare și contextul în care ați primit acel mesaj, mai ales în cazul în care acesta este nesolicitat și 

provine de la o sursă necunoscută. 
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Cum putem preveni atacurile de inginerie socială ? 

Pe lângă identificarea unui astfel de atac, este foarte important ca toți utilizatorii să fie proactivi în ceea ce 

privește confidențialitatea și securitatea conturilor și dispozitivelor personale. 

Iată câteva sfaturi și modalități generice ce pot spori substanțial protecția împotriva acestor tehnici: 

➢ Nu accesați link-urile primite în mesaje nesolicitate; 

➢ Nu împărtășiți informații personale persoanelor necunoscute; 

➢ Identificați cât mai multe indicii ale unei inginerii sociale; 

➢ Folosiți autentificarea multi-factor; 

➢ Folosiți parole unice și complexe pentru fiecare cont deținut; 

➢ Aveți în vedere utilizarea unui manager de parole; 

➢ Utilizați o aplicație de tip VPN; 

➢ Nu lăsați dispozitivele nesupravegheate în public; 

➢ Monitorizați activitatea conturilor dumneavoastră; 

➢ Nu permiteți accesul persoanelor străine la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi; 

➢ Utilizați soluții anti-malware; 

➢ Actualizați permanent aplicațiile pe care le utilizați; 
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