
stisc@stisc.gov.md
info@cert.gov.md
 

022 820 911
www.stisc.gov.md

Folosiți preferabil dispozitive și conexiuni furnizate de
organizație (laptop și telefon de serviciu, conexiune
privată protejată prin parolă, etc.) 
Nu partajați adresele URL a conferințelor video online pe
diverse canale de social media pentru a evita accesul unor
părți terțe neautorizate.
Folosiți parole puternice și unice pentru fiecare cont
(minim 8 caractere) de litere mari și minuscule, numere și
caractere speciale.
Faceţi cu regularitate copii ale fișierelor şi salvaţi-le pe
suporturi sigure.
Asigurați confidențialitatea strictă a datelor cu caracter
personal(ale colegilor sau clienților).
Nu lăsați dispozitivele spre a fi utilizate de către copii sau
alți membri ai familiei.
Nu lăsați laptopul deschis (unlocked) la părăsirea
spațiului de lucru. Puteți bloca ecranul dispozitivului prin
apăsarea combinației de taste (Windows+L).

 

Asigurați accesul angajaților la documente de lucru doar
prin canale de comunicare criptate (SSL VPN, IPSec
VPN).
Oferiți  angajaților acces la un software sigur dedicat
apelurilor video.
Conștientizați riscurile de securitate posibile și
asigurați-vă că angajații sunt constant informați.
Asigurați-vă că există o persoană de contact, disponibilă
să ofere suport de la distanță angajaților, în cazul în care
apar erori tehnice sau de securitate.
Verificați regulat datele publicate pe pagina oficială a
instituției și restricționați accesul la date importante.
Asigurați-vă că angajații respectă prevederile cadrului
legal privind cerințele minime de securitate.
Asigurați-vă că angajații respectă legislația referitoare la
protecția datelor cu caracter personal.

 

REȚINEȚI!
Infractorii cibernetici profită de anxietatea și panica oamenilor în
mod special pe perioada pandemiei. Fiți atenți și urmăriți doar surse
oficiale și credibile pentru informații actualizate. 

Reguli de 
igienă cibernetică 
pe timp de COVID-19!

Ce puteți face ca angajat?Ce puteți face ca organizație?
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SEMNE DE ALARMĂ!
Mesaje suspecte, care creează o imagine de urgență sau
prin care se solicită lucruri neobișnuite,  uneori aparent
transmise de la persoane cunoscute. 

Atașamente din email, care au extensii neobișnuite (ex.
".pif", ".exe", ".liliac", ".vbs").  Nu le deschideți niciodată.

În perioada pandemiei de
COVID-19, fiți precauți și respectați 
 regulile de  igienă cibernetică pentru a
evita escrocherii și fraude
în mediul online!

e-mail-urile  nesolicitate, cu ataşamente sau link-uri către
pagini ce conțin prea multe greșeli gramaticale și
neconcordanțe de informații.
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Atenție sporită la 
Phishing prin email, 
telefon și SMS-uri

Nu vă grăbiți să faceți  un clic. Dacă aveți dubii cu referire la
email, cel mai sigur este să îl ștergeți înainte de a-l deschide.
Nu deschideți și nu descărcați atașamente, mai ales dacă sunt
dubioase. Comparați adresa expeditorului cu cea din
corespondența anterioară, sau eventual verificați posibile
greșeli de exprimare.
Nu răspundeți la e-mail-urile care solicită numere de cont,
datele cardului de credit, transferuri bancare, etc. Nu există
niciun motiv să partajați aceste informații prin mesaj sau pe
un site nesigur.

 
 

REȚINEȚI!
Pe perioada pandemiei, fiți îndeosebi atenți  la orice e-mail/SMS/apel
telefonic, care face referire la virusul COVID-19, deoarece acestea pot fi
încercări de înșelătorie sau escrocherii.

Nu accesați link-uri, atașamente sau imagini nesolicitate,
primite prin SMS de la persoane necunoscute.
Nu acționați în grabă. Neapărat verificați informațiile înainte de
a transmite un răspuns.
Nu răspundeți la un SMS care vă solicită codul PIN, parole de
acces la contul de online banking sau alte informații
confidențiale.
În cazul în care ați oferit  răspuns unui mesaj dubios și respectiv  
ați furnizat informații bancare, contactați imediat banca.
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Fiți prudenți la apelurile telefonice primite de la necunoscuți.
Pentru siguranță, cereți numărul apelantului și confirmați că
reveniți ulterior cu un apel.
Nu transmiteți codul PIN ori parola de la contul de Internet
Banking prin telefon. Banca niciodată nu solicită informația în
acest mod.
Pentru orice îndoieli, nu ezitați să contactați banca. 

Vishing - atacatorii
apelând telefonic
victima, o conving să
divulge date personale
și/sau financiare ori
chiar să le transfere bani.

Smishing - atacatorii
prin intermediul
mesajelor text (SMS)
obțin de la victime date
personale, bancare și de
securitate. 

Phishing - mesaje false
care induc în eroare
destinatarii, pentru a-și
divulga date personale,
financiare ori de
securitate.
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Atenție la bara de adrese. Dacă un site web folosește
http: // (fără S), atunci fiți atenți și nu introduceți
informații personale.
Verificați numele de domeniu și greșelile de ortografie.
De multe ori, escrocii emit adresele web a unor companii
mari cu renume, cum ar fi Yah00.com sau Amaz0n.net.
Țineți cont că atacatorii imită perfect logoul și designul
mesajelor expediate, iar de foarte multe ori, utilizează un
limbaj care sugerează urgență.
Folosiți doar opțiuni de plată sigure, cercetând în
prealabil pagina web (analiza recenziilor).
Folosiți instrumente de securitate. Instalați program
antivirus și utilizați plugin-uri pentru browsere, care vă
pot avertiza dacă încercați să accesați site-uri web
potențial periculoase.

 
 
 

Cumpărați exclusiv de la magazine cunoscute și citiți
atent recenziile.
Folosiți cartea de credit pentru cumpărături online.
Nu vă grăbiți să acceptați orice ofertă! Dacă promoția
este una prea bună pentru a fi reală, atunci cel mai
probabil este o încercare falsă.
Păstrează întotdeauna documentele referitoare la
plățile pe care le-ai efectuat online.
Nu trimite niciodată numărul de card, PIN-ul sau alte
date ale cardului prin email
Verificați periodic tranzacțiile din cont, pentru a
identifica din timp orice activitate suspicioasă.
Dacă produsul comandat nu sosește la timp, contactați
imediat vânzătorul. Dacă nu răspunde, contactați
banca.

 
 
 
 

REȚINEȚI!
Pentru a evita escrocheriile online mai ales atunci când doriți să
procurați diverse produse, fiți vigilenți și precauți. Nu uitați, infractorii
cibernetici profită de panica și disperarea populației.
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Atenție la pagini 
web false!

Sfaturi pentru cumpărături
sigure în regim online!


