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Vineri, 2 noiembrie 2018

Utilizatorii din România, vizați de diverse campanii de phishing
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...exponențial. Totodată, atacatorii pot proﬁta de credulitatea victimelor, pentru a îi
convinge să instaleze software
malițios sau aplicații de control
la distanță (remote desktop),
pe dispozitivele utilizate. Scopul acestor apeluri diferă, ﬁind
vorba de mai multe tipuri de
fraude.
În cazul fraudei cu apeluri
pierdute, un utilizator găsește
un apel pierdut de la un număr de telefon din afara țării.
În momentul în care încearcă
să contacteze înapoi acel număr, pentru a înțelege scopul
apelului, victima sună de obicei la un număr de telefon cu
suprataxă. Mai departe, scopul
atacatorilor este să mențină
apelul activ un timp cât mai
îndelungat.
Frauda „cont bancar blocat” folosește o înregistrate
automată, realizată de obicei
prin intermediul unei aplicații
de tipul text-to-speech, iar
atacatorii pun în aplicare un
scenariu automatizat, în care
victimei i se cer date personale
sau bancare. Spre exemplu, interlocutorii pot spune că sună
din partea băncii al cărei client
sunteți, pentru a vă notiﬁca
despre blocarea contului dvs.
Pentru deblocare vi se recomandă să apelați un alt număr.
Este foarte probabil ca numărul apelat ulterior să ﬁe unul cu
suprataxă.
Astfel, pe lângă culegerea
de date personale și ﬁnanciare,
scopul atacatorilor este ca să
țină victima un timp cât mai
îndelungat la telefon. Mai târziu, la sosirea facturii telefoni-

ce, utilizatorii realizează că au
fost păgubiți.
Apelurile false de suport sunt
o altă metodă prin care atacatorii încearcă să obțină date
sau bani de la posibile victime
sunt apelurile care simulează
contactarea pentru suport tehnic. Concret, posibila victimă
este apelată de un atacator
care pretinde că sună din partea companiei Microsoft. Utilizatorul este notiﬁcat despre
faptul că dispozitivul utilizat
a fost compromis. După solicitarea unor date despre sistemul
de operare utilizat, apelantul
oferă instrucțiuni pentru accesarea aplicației Windows
Event Viewer.
Ca și în cazurile expuse anterior, scopul este disiparea
oricăror suspiciuni legate de
legitimitatea apelului. Imediat,
așa-zisul reprezentant Microsoft avertizează victima despre
existența unor alerte generate
de sistemul de operare. În realitate, aceste alerte sunt o serie
de mesaje de eroare inofensive,
generate de către sistem într-un
regim normal de funcționare.
Pasul următor presupune
convingerea utilizatorului că
acele erori apar în urma unei
posibile compromiteri a dispozitivului cu malware. Pentru remedierea problemei,
acestuia i se cere să instaleze
o aplicație care permite controlul de la distanță (Remote
Access Tool). Prin instalarea
acestui software, utilizatorilor
li se promite rezolvarea problemei de securitate.
Mai departe, atacatorii pot
cere o anumită sumă de bani

Flash rutier

Noua Piață 100 se deschide sâmbătă

Un bărbat de 29 de ani, din
Mănegiu, Prahova, în timp
ce conducea un autotren cu
semiremorcă, dinspre zona
industrială către DN1, miercuri, 31 octombrie, la ora
12.00, în afara localității bihorene Borș, nu a respectat
semniﬁcația indicatorului rutier „Obligatoriu la dreapta”,
a efectuat un viraj la stânga
peste marcajul longitudinal
continuu, moment în care a
intrat în coliziune cu un autoturism, condus regulamentar,
pe banda a doua a sensului
său de deplasare, de un bărbat de 31 de ani, din Sântandrei. În urma accidentului,
bărbatul de 31 de ani care
conducea autoturismul a suferit leziuni pentru îngrijirea
cărora a fost transportat la
spital. 

ta Piață Obor) își deschide
porțile pentru comercianți,
clienți sau simpli vizitatori,
în noul amplasament situat
pe șoseaua de centură, vizavi
de Cartierul Europa.

de la victime, pentru serviciul abia prestat și totodată
pot extrage de pe dispozitiv
informații private, parole, date
personale și/sau bancare.
Modele de numere de telefon raportate până în prezent sunt: +212662004621,
+40201272539, 02162094975
sau 02191873368. Sigur, este
posibil ca aceste numere de telefon să ﬁe generate aleatoriu,
prin intermediul unei aplicații
de tipul fake-a-call.
Astfel de servicii care permit
efectuarea unor apeluri telefonice cu aﬁșarea unui număr diferit pe telefonul celeilalte persoane încă există pe internet.
După cum s-a observat, atacatorii aleg de regulă numere
care par familiare pentru utilizatori. Preﬁxul (021) este unul
extrem de utilizat în România.
Pentru a se proteja în cazul
unor astfel de apeluri, centrul
recomandă cetățenilor să ﬁe
vigilenți cu privire la apelurile
pierdute venite din afara țării.
Dacă ați observat un apel
pierdut din Mali sau Guineea

(spre exemplu), gândiți-vă dacă
aveți cunoscuți în zonă care
v-ar putea apela.
Totodată, așa cum am observat anterior, astfel de apeluri
de vishing pot ﬁ mascate ca
apeluri legitime, cu numere de
telefon familiare. Manifestați
prudență la apelurile telefonice primite de la necunoscuți.
Cereți numele apelantului și
spuneți-i că veți reveni cu un
apel cât de curând.
Nu transmiteți date ﬁnanciare, parole sau coduri de acces
prin intermediul apelurilor telefonice. Banca niciodată nu va
solicita informații sensibile în
acest mod.
Nu transferați bani către
necunoscuți, dacă vi se solicită acest lucru. Veriﬁcați mereu
cu banca orice solicitare de
informații suspectă.
Dacă nu mai doriți să ﬁți
agasați de astfel de apeluri
pe dispozitivele dvs. mobile,
puteți bloca orice număr de
telefon din meniul telefonului.
Acțiunea este posibilă deopotrivă de pe Android și iOS. 

Băgat în spital de ADP asigură transport gratuit
Începând de sâmbătă, 3 noun șofer neatent iembrie
2018, Piața 100 (fos-

Pentru a facilita accesul,
ADP Oradea a închiriat autobuze de la OTL, care vor efectua, gratuit, transportul pietonilor.
Acestea vor circula în ﬁecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 8.00, cu plecare
din stația de autobuz din parcarea de la Auchan. Frecvența
mijloacelor de transport va ﬁ,
pentru început, din 20 în 20 de
minute, până la ora 14.00.
„Transportul cu autobuze
va ﬁ asigurat gratuit de către
SC ADP până la realizarea
investițiilor la noul pasaj su-

prateran peste sensul giratoriu de lângă Cartierul Europa,
care va ﬂuidiza și accesul în
piață.
Ne cerem scuze celor care
consideră că le-am creat un
disconfort, însă, este un rău
necesar, având în vedere
importanța obiectivului ce urmează a ﬁ realizat pe spațiul
vechii piețe”, menționează directorul ADP Oradea, Liviu
Andrica.
De menționat că accesul
comercianților în noua piață va

ﬁ posibil doar după plata anticipată a locurilor de vânzare.
Programul de funcționare
al noii Piețe 100 va ﬁ, pentru
zona auto, de luni până sâmbătă, între orele 8.00 – 18.00,
și duminică, între orele 6.00
– 18.00, iar pentru zona bazar,
sâmbătă și duminică, între orele 6.00 – 17.00. Casieria va ﬁ
deschisă zilnic, după următorul program: luni - vineri, între
orele 9.00 – 18.00, iar sâmbătă
- duminică, între orele 06.00 –
17.00. (Advertorial) 

Agendă politică

Tőkés atacă pe...
naţionalism

Europarlamentarul László Tőkés a declarat ieri, într-o conferință de presă că atât
președintele României Klaus Iohannis cât
și cel al Comisiei Europene Jean-Claude
Juncker au greșit pentru că s-au bucurat de
Ziua Națională a României.
Iohannis pentru că Marea Unire a fost începutul dispariției minorității din care face parte
și Juncker pentru că nu poate ﬁ considerată o
sărbătoare europeană, una care divizează în loc
să unească.
„Ziua orașului Oradea, de pe 12 octombrie
înseamnă un episod al unirii Transilvaniei
cu Regatul pentru români, iar pentru unguri
ocuparea unui oraș întemeiat de un maghiar,
Ladislau, și începutul transformării comunității
noastre în una minoritară. Pentru români este
un centenar al bucuriei, pentru noi, nu. Trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Condamnăm
politicienii maghiari care participă la sărbătorile
fraților noștri comuni. Participarea lor jignește
demnitatea noastră națională. Nu putem accepta
nici declarația președintelui Comisiei Europene
care a spus că Ziua României este o sărbătoare
comună a întregii Europe. Nu poate ﬁ considerată o Zi Europeană, una care divizează.
Este o jignire și faptul că președintele Klaus
Iohannis celebrează Ziua Unirii. Ea a dat startul
dispariției unei comunități veche de o mie de
ani în Transilvania, cea sașă, una din care și el
face parte și care a dispărut aproape în totalitate. Înțelegem că românii au ce sărbători, dar
nu ar trebui să o facă prin ostilitate. Ar trebui
să ne mulțumească pentru acest patrimoniu
arhitectural pentru că nici în acești 100 de ani
nu s-au realizat astfel de clădiri și monumente
în Transilvania. Să punem apă curată în pahar și
să recunoaștem adevărul istoric. Ne deranjează
ce s-a întâmplat pe 12 octombrie în Oradea.
Nici Funar nu a făcut o asemenea sărbătoare.
Îmi dau seama că Bolojan este un conducător
de oraș naționalist, dar trebuie să învățăm să
facem distincție între patriotism și naționalism.
Naționalistul violează drepturile, patriotul le
apără”, a spus, printre altele, László Tőkés.

UDMR întreţine un
conﬂict artiﬁcial

Cel puțin neclară atitudinea Partidului
Popular Maghiar din Transilvania. Dacă
László Tőkés a aﬁrmat despre Ilie Bolojan că
este naționalist, Csomortányi István a spus că
UDMR-iștii greșesc când îl fac naționalist.
„După doi ani la conducerea județului,
timp în care nu au făcut nimic, împreună cu
guvernanții, cei din UDMR se străduiesc să
întrețină un conﬂict interetnic artiﬁcial. Cu parcurile industriale doar pe hârtie și cu aeroportul
care se zbate între viață și moarte, UDMR-ul are
tot interesul să întrețină acest conﬂict. La conducerea Oradiei, din cei 10 ani ai mandatului lui
Bolojan, în 7 au avut viceprimar. Cât timp au
fost la conducerea orașului nu au văzut drepturi
ale maghiarilor nerespectate, acum, de când
sunt în opoziție, le descoperă și le reproșează.
Mai nou, au descoperit că Ilie Bolojan este
naționalist și șovin, pe vremea când conduceau
împreună cu el orașul, nu era. Pe UDMR-iști îi
deranjează de fapt că primarul nu colaborează
cu ei ci cu noi. Noi tratăm pragmatic situația.
Atât în acest mandat cât și în viitorul, actuala
conducere va rămâne în funcție. Noi vom încerca să avem un dialog cu ea și să ne reprezentăm comunitatea cât de bine putem. Vrem
să propunem o altă zi a orașului, una care să
nu simbolizeze victoria unei comunități asupra
celeilalte”, a spus, printre altele, Csomortányi
István care nu a făcut o propunere în ceea ce
privește această dată.
 Vasilică ICHIM

