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Atunci când cineva din mediul online încearcă 
să fure informații precum date de logare sau 
detalii ale contului tău,  prin intermediul unui 

text sau al unui e-mail, pretinzând a fi o 
persoană de încredere, se numește phishing.



Unele atacuri de tip phishing sunt ușor de recunoscut.
Altele pot fi înșelătoare și foarte convingătoare.



Sfaturi care te ajută să identifici phishing-ul într-un email:

1. Cât de profesionist arată acest e-mail?
Are logo-ul obișnuit al companiei?

Există greșeli de scriere?



Sfaturi care te ajută să identifici phishing-ul într-un email:

2. URL-ul site-ului se afișează corect în 
e-mail? URL-ul începe cu “https://” alături 
de un mic lacăt verde în partea stângă?



Sfaturi care te ajută să identifici phishing-ul într-un email:

3. Există pop-up-uri de tip spam?



Sfaturi care te ajută să identifici phishing-ul într-un email:

4. Ce este scris cu caractere mici?



Sfaturi care te ajută să identifici phishing-ul într-un email:

5. Emailul oferă ceva ce sună prea frumos 
să fie adevărat, precum șansa de a câștiga 

o mulțime de bani?



Haide să încercăm să identificăm 
e-mailuri care reprezintă tentative 

de phishing!



Acest email este real sau fals?





În acest caz, e-mailul 
pare real, oferta este 
rezonabilă și e-mailul 

nu cere nicio informație 
personală.



Acest e-mail este real sau fals?





Amintește-ți să te uiți 
întotdeauna la URL. 
URL-ul ar trebui să 

înceapă cu “https://” și să 
nu aibă erori de scriere.



Acest e-mail este real sau fals?





În email sunt greșeli de 
scriere, numele de 

familie nu se potrivește 
cu emailul și se cer 

informații personale. 



Acest email este real sau fals?





Litera “s” din “https://” in 
URL este importantă în a 

te ajuta să determini 
dacă website-ul este 

sigur.



Acest URL este real sau fals?





Asigură-te că verifici 
URL-ul de erori de 
scriere, pentru a 

determina dacă este sau 
nu credibil.



Acest URL este adevărat sau 
fals?





Acest website este real sau fals?





Asigură-te că verifici 
URL-ul de erori de 

scriere și folosește-ți 
logica pentru a stabili 

dacă titlul este adevărat 
sau nu.



Acum ești oficial
 alert pe internet!

Felicitări!


