
Ce poți face dacă ești hărțuit pe 
Instagram

1. Poți șterge etichetările nedorite. Opțiunea “tag” pentru etichetare poate 
fi folosită de oricine publică o imagine sau un video. 

În afară de utilizatorii pe care i-ai blocat, oricine te poate eticheta intr-o 
fotografie.

Îți poți șterge eticheta, dacă profilul persoanei care te-a etichetat este 
public sau dacă i-ai dat follow. 

 Apasă pe poză sau video

 Apasă pe numele tău de utilizator

 Click pe ”More Options” (Mai multe optiuni)

 Alege ”Remove Me from Photo” (Elimină-mă din fotografie)

Sugestii adaptate după materialele connectsafely.org



2. Poți folosi opțiunea Block User. Cu această opțiune, utilizatorul blocat nu 
te va mai putea eticheta, menționa în comentarii sau contacta direct.     
Nu-ți va mai putea vedea profilul și nici nu te mai poate găsi la căutări. 

 Accesează profilul pe care vrei să îl blochezi

 Apasă în colțul din dreapta sus pe         pentru iPhone/iPad

sau pe          pentru Android

 Alege ”Block User”

Instagram nu va anunța persoanele pe care le-ai blocat.
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3. Îți poți șterge imaginile și videourile. Dacă vrei să ștergi din pozele sau 
video-urile publicate, deschide-le și apasă în colțul din dreapta jos 

pe            pentru iPhone/iPad

sau pe           pentru Android, apoi alege Delete.

Acest meniu îți mai permite și să publici sau să trimiți prin email 
imaginile.  

Ai grijă însă: dacă publici postările și pe Facebook, Twitter sau pe alte 
rețele, prin ștergerea lor de pe Instagram nu le ștergi și din altă parte.

4. Poți limita publicul pentru pozele sau videourile tale. Dacă vrei ca poza 
ta să nu fie văzută de toate persoanele care îți urmăresc profilul, 
folosește opțiunea Instagram Direct. În colțul din dreapta sus, apasă pe       
și alege cine poate să îți vadă poza (poți alege până la 15 persoane).
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6. Poți raporta postările nepotrivite. Poți sesiza Instagram în legătură cu 
pozele, video-urile sau comentariile care te deranjează - sau chiar cu 
utilizatorii care nu respectă regulile comunității. 

 Apasă pe            (iOS) sau      (Android) în dreapta, sub imagine

SAU

 Pentru a raporta un profil, apasă         (iOS) sau      (Android) în colțul din 
dreapta sus al profilului

 Alege ”Report Inappropriate” și urmează instrucțiunile.

7. Poți ignora mesajele din lista ”Requests”. Pozele trimise de utilizatorii pe 
care nu îi urmărești ajung în lista ”Requests”. Dacă nu vrei să primești 
imagini de la necunoscuți, ignoră mesajele din această listă. După două 
săptămâni, conținutul va dispărea automat din listă.
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Ce poți face dacă cineva ți-a furat
identitatea?

Dacă vrei să raportezi un cont fals făcut în numele tău, vei avea nevoie de
o poză clară sau un act de identitate scanat, cum ar fi buletinul, pașaportul
sau permisul de conducere. Trebuie să copiezi linkul contului pe care vrei
să îl raportezi și să prezinți câteva dovezi că acest utilizator postează în
numele tău (de exemplu: imagini sau comentarii).

 Accesează Instagram Help Center apăsând pe Profil       și apoi pe     sau 

 Intră la Privacy & Safety Center > Report Something > Impersonation 
Accounts

 Apasă pe What Can I Do If Someone Is Impersonating Me on Instagram? 
și alege Submit a Report.

Aici vei avea de completat un formular și la sfârșit vei putea descărca
imaginea cu actul tău de identitate. În urma acestei sesizări, Instagram
trebuie să închidă contul fals.


