
Imaginea ta 
online



Ai încercat vreodată 
să-ţi tastezi numele 
în fereastra 
şi să apeşi Caută?



Oare informaţia pe care o găseşti 
este pozitivă sau trimite către 
nişte site-uri cu care nu ţi-ai dori 
să fii asociat?

Reputaţia ta online contează. 
Ai grijă de ea!



Construieşte profilul cu grijă
2 minutes ago

O poză face cât o mie de cuvinte
10 minutes ago

Fii foarte atent cu informaţia pe care o postezi 
pe un profil online. Asigură-te că ceea ce 
postezi te reprezintă şi vei fi mulţumit şi peste 
5-10 ani că este pe Internet... Read More

Este important să ţii cont că odată postată, o 
poză va rămâne pe Internet şi după ce o ştergi. 
Ea poate fi preluată de oricine şi folosită fără 
voia ta. Ai grijă ce poze postezi şi în ce ipostaze 
apari atunci când eşti fotografiat pentru că de 
asta depinde imaginea ta online.



Cum te văd ceilalţi pe Internet
13 minutes ago

Calitatea contează mai mult 
decât cantitatea
15 minutes ago

Postările tale, pozele postate sau în care apari, 
comentariile, grupurile din care faci parte, 
numărul de prieteni, aplicaţiile pe care le 
accesezi, paginile favorite sunt câteva dintre 
elementele care conturează imaginea ta pe 
reţelele de socializare. Toate acestea te 
definesc... Read More

Fii selectiv în legătură cu persoanele pe care le 
adaugi ca prieteni. Ține minte că atunci când 
adaugi pe cineva ca prieten el îţi poate vedea 
toate datele personale...  Read More



Ce ţie nu îţi place altuia nu îi face
18 minutes ago

Fii atent la imaginea ta dar în acelaşi timp ai 
grijă că ceea ce postezi să nu fie ofensator sau 
deranjant pentru ceilalţi...  Read More

Contactul cu persoane 
necunoscute
32 minutes ago

Despre persoanele pe care le întâlneşti în mod 
virtual ştii foarte puţine lucruri. E aproape 
imposibil să ştii dacă vârsta, numele, adresa sau 
pozele persoanei cu care vorbeşti sunt 
adevărate şi totul până la urmă se reduce la 
încredere... Read More



Tu câtă încredere poţi avea 
într-un străin?
37 minutes ago

•  Dacă o persoană este neplăcută, îţi adresează 
întrebări personale sau intime, te hărţuieşte 
sau ameninţă verbal, încheie discuţia cu acea 
persoană.

•  Nu da date personale, poze cu tine şi nu te 
expune la webcam persoanelor pe care le 
întâlneşti în mediul online.

•  Nu te întâlni în viaţa reală cu persoane 
cunoscute în mediul online fără să îţi anunţi 
părinţii înainte. Nu merge niciodată singur la 
o întâlnire de acest fel.

•  Ai încredere în intuiţia ta. Dacă simţi ceva în 
neregulă cu persoana cu care te întâlneşti 
mai bine renunţă la întâlnire.



Despre setările de siguranţă 
Facebook
47 minutes ago

Învaţă despre setările de siguranţă 
Facebook
49 minutes ago

Pe fiecare reţea de socializare ai posibilitatea să 
îţi schimbi setările de confidenţialitate astfel 
încât doar prietenii să îţi poată vedea profilul, 
informaţiile şi pozele. Totodată trebuie să reţii 
că e important să adaugi în lista de prieteni 
doar persoane pe care le cunoşti şi în care ai 
încredere.

Dacă ai nevoie de ajutor, poţi apela oricând 
la linia de consiliere Helpline 
031 80 80 000

Sigur.

www. sigur.

Info

helpline. info



Setează-ţi o parolă puternică şi n-o 
spune nimănui.

Acceptă doar cererile de prietenie din 
partea persoanelor cunoscute.

Nu posta nimic din ceea ce n-ai vrea ca 
părinţii, profesorii sau angajatorii tăi să 
vadă.

Fii autentic! Felul tău real de a fi e mai 
bun decât orice te-ai putea preface a fi.

Ai grijă ce aplicaţii foloseşti prin 
intermediul Facebook, ele pot fi 
înşelătoare sau viruşi.



Dan_14
Sunt hărţuit pe Facebook. Eu am făcut un 
comentariu politicos la o poză şi acum 
persoana respectivă mă înjură şi îşi bate joc 
de mine prin mesaje şi comentarii.
Mă simt foarte rău şi vreau să înceteze.
20 noiembrie • Trimis de pe Chat

Violeta_15
Mi-am făcut cont pe Facebook deoarece 
multe prietene aveau deja şi într-o zi un 
necunoscut din străinătate a intrat într-o 
discuţie cu mine.
La început, totul era frumos, distractiv, 
ne înţelegeam foarte bine, am crezut că 
putem fi chiar prieteni până când acesta a 
început să-mi facă propuneri indecente.
I-am spus că nu putem fi decât prieteni 
virtuali şi a început să îmi adreseze cuvinte 
jignitoare şi să posteze informaţii 
nepotrivite pe peretele meu, iar acum toţi 
prietenii mei le pot vedea.
22 noiembrie • Trimis de pe Chat



Radu_16
Un prieten de-al meu şi-a făcut un prieten 
pe Facebook cu care vorbea în fiecare zi şi 
după şase luni s-au hotărât să meargă la 
fotbal împreună.
În timpul în care prietenul meu îl aştepta, 
tipul cu care vorbea a mers la el acasă şi i-a 
furat o grămadă de lucruri de valoare.
23 noiembrie • Trimis de pe Chat

Ana_17
Am adăugat din curiozitate în lista mea o 
persoană pe care nu o cunoşteam.
Am vorbit câteva săptămâni şi ne-am 
împrietenit până când într-o zi a început să 
îmi pună întrebări personale.
Credeam cã vrea să mă cunoască mai bine 
şi i-am răspuns, dar simţeam că ceva e în 
neregulă. Când n-am mai vrut să îi răspund 
a început să mă ameninţe şi să-mi 
vorbească urât.
Acum orice aş face nu reuşesc să îl opresc.
28 noiembrie • Trimis de pe Chat
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