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INTRODUCEREINTRODUCERE



Detalii privind cercetarea

� Cercetarea a fost una de tip cantitativ.

� Culegerea datelor s-a realizat prin intermediul chestionarului online

(autoadministrat), cu intrebari inchise.

� Culegerea datelor s-a realizat in perioada 24-29 martie 2009, prin
postarea unui banner interactiv pe un set de site-uri romanesti de interes.postarea unui banner interactiv pe un set de site-uri romanesti de interes.

� Esantionarea a fost simpla aleatoare.

� Datele obtinute in urma acestei cercetari sunt reprezentative pentru
utilizatorii de internet romani cu varste cuprinse intre 14 si 45 de ani.

� Dimensiunea esantionului final a fost de 27.496 de persoane.

� Nota: in interiorul raportului, acolo unde analiza nu s-a realizat pe intreg esantionul rezultat (27,496

persoane), ci doar pe un segment al acestuia (conform filtrelor), dimensiunea acestei baze a fost

mentionata.



Obiectivul

� Realizarea unei imagini privind perceptia utilizatorilor romani de internet
cu varste cuprinse intre 14 si 45 de ani asupra iubirii si a vietii amoroase
(cine a iubit, cine a inselat sau a fost inselat, care sunt valorile urmarite(cine a iubit, cine a inselat sau a fost inselat, care sunt valorile urmarite
intr-o relatie amoroasa etc.).

� Realizarea unei abordari proaspete in cercetarea de piata in mediul online
(colectarea datelor a fost mijlocita prin utilizarea unui banner interactiv).



REZULTATELE DETALIATE 
ALE CERCETARIIALE CERCETARII



Cine a iubit cu adevarat?

Ai iubit vreodata cu 
adevarat?

Marea majoritate (87%) a respondentilor declara ca au iubit cu adevarat cel putin o data
in viata.

Procentul celor care declara ca au iubit vreodata este ridicat, cu diferente neglijabile intre femei si

barbati sau intre segmentele de varsta.

sex varsta

Da

87%

Nu

13%

adevarat?



De cate ori iubesc utilizatorii de internet 

romani?

Dintre cei care au declarat ca au iubit cu adevarat cel putin o data in viata, 62% declara
ca au avut mai multe iubiri de-a lungul vietii.

Barbatii declara mai mult decat femeile ca au iubit de mai multe ori.

Incepand cu varsta de 25 de ani (pana la 45 ani), respondentii declara in procent de peste 60% ca

au avut mai mult de o iubire de-a lungul vietii, cel mai mare procent inregistrandu-se la

utilizatorii de internet cu varsta intre 40 si 45 de ani.

sex varsta

Da

62%

Nu

38%

Ai iubit de mai multe ori?

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Aurora Liiceanu: Iubirii i se asociaza – migrind spre ideea de 
fericire – reciprocitatea, sentimentul ca ambele parti iubesc si aici se 
observa ca barbatii au trait mai mult ca femeile sentimentul de 
iubire impartasita (35.3% fata de 28.2%). Totusi, procentul celor 
care nu au trait reciprocitatea ramâne destul de mare (36.3%), ceea 
ce inseamna ca acestia au putut migra catre iubiri potential 

impartăsite si, deci, catre cei cu mai multe iubiri in cursul vietii. La
cei tineri, a iubi de mai multe ori si a nu iubi de mai multe ori se 
exprima la fel, fapt ce intareste ideea debutului experimental 

erotic, a cautarii si nu cea a stabilitătii si a dorintei de instalare intr-

Monica Tatoiu: Iubirea este legata de capacitatea noastra de a ne 
deschide spre un anumit tip de schimburi cu un alt spatiu . Putem 
iubi un alt semen, o simfonie, meseria pe care o facem , o strada. 

erotic, a cautarii si nu cea a stabilitătii si a dorintei de instalare intr-
o relatie durabila.



Iubirea este impartasita?

Majoritatea acestor iubiri au 
fost reciproce?

36% dintre respondenti care au declarat ca au iubit macar o data in viata au declarat ca
iubirea nu le-a fost impartasita.

Adolescentii (14-18 ani), utilizatori de internet care au iubit macar o data, declara in procent mai

mare (42%) decat restul categoriilor de varsta ca sentimentele nu le-au fost impartasite.

sex varsta

Da

64%

Nu

36%

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Cine tradeaza in dragoste?

Ti-ai inselat partenerul pe care l-
ai iubit?

Aproape jumatate (42%) dintre respondentii care au declarat ca au iubit cel putin o data in
viata au declarat de asemenea ca si-au inselat jumatatea.

Barbatii isi inseala partenerele mai mult decat o fac femeile (46% barbati fata de doar 37% femei).

Aceeasi concluzie se desprinde si pentru segmentul de varsta 40-45 de ani care inseala mai mult decat

restul categoriilor de varsta (49% dintre respondentii cu varste cuprinse intre 40 si 45 de ani declara

ca si-au inselat partenerul(a) de cuplu).

sex varsta

Da

42%

Nu

58%

ai iubit?

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Cine sufera in dragoste?

Ai fost inselat atunci cand 

65% dintre respondentii care au declarat ca au iubit cu adevarat macar o data in viata
declara de asemenea ca au fost inselati de catre persoana iubita.

Femeile sunt inselate mai mult decat barbatii de catre persoana iubita (69% dintre femei au

declarat aceasta, fata de 61% dintre barbati). In ceeace priveste segmentarea dupa varsta, se

constata ca persoanele cu varste cuprinse intre 25 si 29 de ani si cele de 40-45 de ani declara in

aceeasi masura (68%) ca au fost inselate in dragoste. Cele mai fericite persoane ☺, sigure pe
fidelitatea partenerului, sunt cele cu varste tinere, 14-24 ani.

sex varsta

Da

65%

Nu

35%

Ai fost inselat atunci cand 
ai iubit?

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Exista o singura mare iubire adevarata?
65% dintre respondenti raspund DA: exista o singura iubire adevarata pentru fiecare

dintre noi.

Crezi ca exista o singura 

Persoanele din segmentele de varsta tinere (14-24 ani) tind sa creada mai mult in existenta unui
singur suflet pereche (68%) decat cei mai in varsta 40-45 ani (58%). Se constata ca aceasta
credinta tinde sa scada odata cu inaintarea in varsta.
Barbatii intre 14 si 18 ani sunt tentati sa nu creada ca ar exista o singura mare iubire adevarata.
In acelasi timp, femeile intre 19 si 24 ani spera la o singura mare iubire adevarata, spre deosebire
de cele de 40-45 de ani, care nu mai cred in asa ceva.

sex varsta

Da

65%

Nu

35%

Crezi ca exista o singura 
mare iubire adevarata?

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Monica Tatoiu: Cand iubim ne inoim,ne schimbam. Pierdem ceva dar
castigam altceva. Schimburile ne fac insa mai vulnerabili. S-ar putea
ca atunci cand daruim o parte din noi ceea ce primim sa nu 
compenseze energia pierduta. Atunci decidem ca am fost inselati fara
a ne preocupa citusi de putin de faptul ca am semnat un contract de 
“vanzare –cumparare” ca si parte si nu doar ca si auditor! Cu cat 
semnam mai multe “contracte” suntem mai expusi inselaciunii sau in 
egala masura putem beneficia de bonusuri! Iubind mai des ne 
expunem proportional. Fidelitatea este pentru multi dintre semenii
nostri o forma de confort emotional. Economisim resurse spirituale
functie de prioritatile fiecaruia dintre noi . 

Ideea unei singure mari si adevarate iubiri – care nu exclud iubirile 
„minore” sau „neadevarate” – este o tema care are in centru mitul 

fidelitătii. NU poti insela decât daca ceea ce traiesti nu este 
marea, unica, adevarata iubire. Barbatii, in mod paradoxal, cred in 
aceasta iubire mare mai mult ca femeile (35.2% fata de 29.5%) si acest 
lucru poate justifica sau poate exprima „calcatul alaturi al barbatului”. 
Poate el mai cauta marea iubire, am putea zice. Daca la 19-24 de ani 
aceasta credinta, exprimând naivitate, optimism erotic, romantism – este 

impartăsita de 16.4% dintre respondenti, la 40-45 de ani doar 6.8% mai 
cred acest lucru. Experienta lor de viata le-au demonstrat ca aceasta 
credinta nu este o certitudine.



54%

46%

54%

46%

43%

57%

41%

59%

23%

77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nu

Da

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze mai mult 
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Peste 50% dintre persoanele intervievate considera ca o iubire are sanse mai mari sa dureze in

timp atunci cand exista o foarte buna potrivire intre parteneri si/sau exista mult respect intre

acestia.

Pentru 77% dintre respondenti, o iubire nu poate rezista atata timp cat partenerii sunt foarte

diferiti.

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Dragostea dureaza mai mult daca...
exista o foarte buna potrivire intre parteneri?

54% dintre respondenti sunt de parere ca dragostea are sanse mai mari de a dura atat timp cat intre partenerii
exista o buna potrivire (cine se aseamana se aduna).

Analizand indicii de afinitate, se observa ca barbatii cu varste cuprinse intre 35 si 45 de ani tind sa fie mai
degraba de acord (in comparatie cu barbatii din alte segmente de varsta) cu afirmatia conform careia dragostea
dureaza mai mult atunci cand exista o foarte buna potrivire intre parteneri. Spre deosebire, femeile tinere (14–
18 ani) tind mai degraba sa respinga aceasta afirmatie.

sex varsta

Da

54%

Nu

46%

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze mai
mult daca exista o foarte buna potrivire

intre parteneri?

sex varsta

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Dragostea dureaza mai mult daca...
partenerii sunt foarte diferiti

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze mai

Diferentele mari intre parteneri nu conduc la o relatie de lunga durata, considera 77% dintre respondentii
studiului.

Femeile cu varste cuprinse intre 35 si 39 ani tind mai degraba sa creada ca iubirea intre partenerii foarte
diferiti nu are mari sanse sa dureze. La polul opus se afla barbatii tineri (14–24 ani) care tind sa accepte
diferentele intre parteneri si sa creada ca tocmai aceste diferente fac dragostea sa dureze mai mult.

sex varsta

Da

23%

Nu

77%

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze mai
mult daca partenerii sunt foarte diferiti

(dar asta ii face complementari)?

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Dragostea dureaza mai mult daca...
exista compatibilitate sexuala intre parteneri?

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze 

Compatibilitatea sexuala nu garanteaza o relatie de lunga durata in opinia a 59% dintre
respondenti.

sex varsta

Barbatii cu varste cuprinse intre 35 si 45 de ani tind, mai degraba decat barbatii apartinand altor
segmente de varsta, sa fie de acord cu premisa ca o buna compatibilitate sexuala prelungeste dragostea.
La polul opus se regasesc fetele cu varsta intre 14 si 18 ani, pentru care dragostea dureaza in principal
datorita respectului dintre parteneri si potrivirii dintre acestia.

Da

41%

Nu

59%

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze 
mai mult daca exista o foarte buna 

compatibilitate sexuala intre 
parteneri?

sex varsta

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Dragostea dureaza mai mult daca...
exista mult respect intre parteneri?

Crezi ca o iubire are sanse sa 

In ceeace priveste respectul intre parteneri, 54% dintre respondenti cred ca partenerii care se
respecta reciproc vor avea o relatie mai durabila.

Cand vine vorba de respectul intre parteneri care sa asigure sentimente de iubire

trainice, barbatii tineri (14–18 ani) tind sa respinga aceasta ipoteza, spre deosebire de barbatii de

peste 35 de ani pentru care sunt definitorii potrivirea foarte buna intre parteneri si respectul

dintre acestia.
sex varsta

Da

54%

Nu

46%

Crezi ca o iubire are sanse sa 
dureze mai mult daca exista mult 

respect intre parteneri?

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Dragostea dureaza mai mult daca...
fiecare depune eforturi pentru intretinerea relatiei?

Eforturile depuse de catre parteneri nu pot mentine o relatie in timp, pentru mai mult de jumatate

dintre respondenti (57%).

Barbatii tineri tind sa fie mai degraba de acord, decat barbatii in varsta, cu credinta conform careia

dragostea dureaza mai mult daca ambii parteneri depun eforturi. Nu acelasi lucru este valabil in

cazul femeilor de 30–34 de ani care considera ca dragostea dureaza mai mult daca exista respect

intre parteneri si partenerii se potrivesc.

sex varsta

Da

43%

Nu

57%

Crezi ca o iubire are sanse sa dureze mai 
mult daca fiecare depune eforturi 

pentru intretinerea relatiei?

sex varsta

Nota: Baza 24.027 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat).



Aurora Liiceanu: Femeile acorda mai mare importanta decit 
barbatii, potrivirii si sexului. Interesant este ca atât barbatii, cât si 

femeile se intâlnesc in procente egale in respingerea compatibilitătii 
sexuale drept cauza a longevitătii relatiei (29%). Luate in 
ansamblu, respectul intre parteneri si potrivirea sunt considerate 
mai importante decât diferenta si eforturile depuse pentru 
intretinerea relatiei. Ambele sexe par sa caute confort, nu provocari 
si eforturi. Deci, afirmatiile pe intreg lotul de respondenti exprima 
traditionalism, tendinta catre stabilitate si, foarte 
interesant, intoleranta la diferenta

Monica Tatoiu: Omul are tendinta de a alege calea minimei rezistente. Monica Tatoiu: Omul are tendinta de a alege calea minimei rezistente. 

Spiritele mai neconformiste, cele care incearca permanent clantele usilor 

inchise, au parte de infuzie de adrenalina . Cei care aleg “the safe road “ se 

multumesc cu acelasi peisaj infrumusetat cu ajutorul creativitatii. 

Compatibilitatea sexuala se construieste prin comunicare permanenta si 

“practica”. Desigur ca limbajul comun determina o aprofundare mai rapida 

a  formalului ce ne plictiseste rapid. Atunci evadam dar ne intoarcem in 

genunchi la confort.Cand suntem grabiti si ne alegem coada de la casa sau 

coada de la trecerea printr-o “vama” riscam de cele mai multe ori plecand 

de la premize gresite ,sa topaim intre doua siruri lenese in timp ce pe langa 

noi trec “cunoscatorii” ce se bazeaza pe intuitie.



Au iubit si au inselat …
Aproape jumatate (48%) dintre respondentii care au declarat ca au iubit de mai multe ori si-au
inselat partenerul(a).

In acelasi timp, 31% dintre cei care declara ca au iubit o singura data si-au inselat partenerul(a).

Intre aceste doua variabile exista o legatura statistica (asociere). Astfel, persoanele care declara ca

au iubit o singura data in viata tind sa fie mai dedicate si mai fidele jumatatii lor.



Au iubit si au fost inselati…
Mai mult de jumatate (58%) din respondentii care declara ca au iubit o singura data au fost

inselati de catre partener(a).

Intr-o proportie mai mare (69%) declara ca au fost inselati de catre partener(a) respondentii care

au iubit de mai multe ori.

Desi inselati de partener(a), 63% continua sa creada in existenta unei unice iubiri adevarate.



Compatibilitatea sexuala si tradarea

Crezi ca o iubire dureaza 

mai mult atunci cand intre 

parteneri exista o foarte 

buna compatibilitate 

45% dintre respondentii care si-au inselat partenerul(a) cred ca dragostea este alimentata in timp

si de o buna compatibilitate sexuala intre parteneri.

Doar 38% dintre respondentii care nu si-au inselat partenerul(a) sunt de parere ca potrivirea

sexuala a partenerilor ajuta iubirea sa reziste in timp.

buna compatibilitate 

sexuala?

Intre aceste doua variabile exista o asociere statistica. Astfel, persoanele care pun pret pe

compatibilitatea sexuala dintre doi parteneri tind sa isi insele partenerii de cuplu.

Totodata, persoanele care nu cred ca o buna compatibilitate sexuala ajuta sentimentele de iubire sa

dureze tind sa fie fidele partenerilor de cuplu.



Fidelitatea in cuplu

In urma analizei de

segmentare, respondentii au fost

grupati in patru categorii: cei care au

experimentat relatii de cuplu marcate

de fidelitate (fidelitate implinita); cei
care au experimentat relatii de cuplu

marcate de infidelitate (au tradat si au

fost tradati); cei care si-au inselat

partenerul fidel si cei care au fost

inselati desi au fost fideli parteneruluiinselati desi au fost fideli partenerului
de cuplu.

Cel mai numeros grup (34%) este dat

de persoanele care declara ca nu si-au

inselat partenerul, dar au fost inselate

de catre acesta.

Pentru 31% dintre respondenti a 

functionat principiul reciprocitatii in 

ceeace priveste

infidelitatea in cuplu (au inselat si au 

fost inselati).  



Aurora Liiceanu: Utilizatorii de internet nu-si pun problema infidelitătii 
in termeni de eforturi, de cultivare a relatiei, ei parând sa prefere o 
instalare pasiva in relatie si o ocultare a sexului. Din studiu reiese ca 
exista diferente intre barbati si femei, dar si intre categorii diferite de 
vârsta. Utilizatorii de internet din studiu iubesc, inseala si sunt inselati. 
Dintre ei 62% au avut mai multe iubiri si, bineinteles, repertoriul de 
varianta creste cu vârsta. Este normal ca cei pentru care compatibilitatea 
sexuala – sexualitatea, ca valoare existentiala – este importanta sa tinda 
spre infidelitate si acestia sunt mai degraba barbatii, asa cum se afirma in 

cercetari, iar cei care nu acorda o semnificatie mare sexualitătii si cred 
intr-o singura mare si adevarata iubire tind a fi fideli, dar poate ca la 
fidelitatea lor contribuie si alte valori ca frica de singuratate, frica de esec fidelitatea lor contribuie si alte valori ca frica de singuratate, frica de esec 
in viitor, conformismul social, prezenta sau absenta copiilor etc.

Monica tatoiu: Femeile au fost intotdeauna mai “demanding” in 
dragoste deoarece noi avem un instinct de proprietate 
supradezvoltat. De multe ori confundam virtualul creat de noi cu 
realitatea si asta ne face inutil nefericite. Barbatii au nevoie de mai 
multe experimente pentru a valida o teorie.Deh !Sunt pragmatici! 
Femeile se multumesc cu intuitia. Ceea ce nu a fost intotdeauna in 
interesul lor. Cei ce se apropie de expirarea contractului de self  
management sunt mai dispusi sa ia “vitamine” deoarece 

constientizeaza caderea!



“Fidelii fericiti” – 24%

Cei descrisi in relatiile de cuplu prin fidelitate impartasita sunt persoane care au
iubit fie o data in viata fie de mai multe ori dar au gasit de cele mai multe ori ca iubirea
a fost reciproca. Gradul lor de idealism amoros este ridicat: aproape 70% cred ca exista
o singura mare iubire in viata. Reteta unei relatii fericite tinde sa includa asemanarea
intre parteneri si respectul reciproc si cei mai multe ori sunt de parere ca o relatie in
care partenerii sunt foarte diferiti nu dureaza mult si nici nu pun mare pret pe
compatibilitatea sexuala. In ansamblu persoanele din aceasta categorie (reprezentatacompatibilitatea sexuala. In ansamblu persoanele din aceasta categorie (reprezentata
atat prin barbati cat si prin femei in special de varsta tanara, mai ales intre 19 si 24 de
ani) au avut sansa de a nu cunoaste mari dezamagiri in dragoste si pastreaza un grad
mai mare de optimism si o anume distanta fata de aspectele materiale sau chiar sexuale
ale relatiei in favorarea celor emotionale sau spirituale.

Nota: Baza 5.896 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat si ca nu au fost inselati de catre
partener(a) si nu si-au inselat jumatatea).



“Adulterii tradati” – 31%

La polul opus se afla „adulterii tradati” care in general au iubit de mai multe ori in
viata. Aproximativ doua treimi apreciaza ca iubirea le-a fost impartasita si ca in viata
exista o singura mare iubire: o proportie ridicata dar ceva mai scazuta decat in cazul
„fidelilor” fericiti in relatia de cuplu. Tot prin comparatie, compatibilitatea sexuala este
apreciata intr-o proportie mai mare (tinzand spre jumatate din respondenti).
Procentele aproape egale, intre cei care considera asemanarile sau respectul intre
parteneri ca importante intr-o relatie de durata si cei care nu le vad ca
esentiale, sugereaza lipsa unei „retete” anume pentru relatiile de cuplu in cazul
respondentilor din aceasta categorie. In general acest profil corespunde mai mult
barbatilor decat femeilor si oamenilor tineri intre 19 si 34 de ani. Adulterii tradati
sunt cel mai probabil genul de persoane care nu considera fidelitatea in cuplu ca ceva
extrem de important si de aceea reusesc sa fie infideli sau sa accepte infidelitatea fara a-si
schimba in mod fundamental increderea in ideea de „dragoste adevarata”.

Nota: Baza 7.432 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat si ca au fost inselati de catre
partener(a) si au inselat la randul lor).



“Fidelii tradati” – 34%

Persoanele inselate de partener formeaza o tipologie aparte. Mai putin decat in cele doua
cazuri descrise anterior se intampla sa iubeasca de mai multe ori si sa aiba parte de iubiri
reciproce (in acest caz numai 51% considera ca iubirea le-a fost in general impartasita fata de
71% in cazul „fidelilor fericiti”). Raportul celor care mai cred ca exista o singura mare iubire
adevarata ramane la aproximativ doua treimi. Cei mai multi dintre ei (62%) nu considera ca
gradul de compatibilitate sexuala intre parteneri ar avea un rol major in mentinerea unei
relatii si peste jumatate pun pret pe respect dupa cum tot peste jumatate nu cred ca eforturile
comune pot mentine o relatie. Se constata astfel o apropiere de conceptie intre acest tip si
„fidelii fericiti” din prima categorie cu deosebirea ca aceste concluzii sunt exprimate dupa„fidelii fericiti” din prima categorie cu deosebirea ca aceste concluzii sunt exprimate dupa
experienta neplacuta a infidelitatii partenerului de cuplu.
In ipostaza celor tradati se afla atat femei cat si barbati (cu un numar usor mai ridicat al
femeilor) iarasi din categoria persoanelor tinere (intre 19 si 34 de ani). Avand in vedere
conservarea unei viziuni romantice asupra iubirii (procentul ridicat al celor care cred in
dragostea adevarata) este cel mai probabil ca acesti respondenti fie sa se deresponsabilizeze in
raport cu infidelitatea partenerului si sa caute activ noi relatii („exista o singura mare dragoste
in viata iar cel/cea care m-a inselat nu a fost aceasta dragoste”) fie sa adopte o atitudine
melancolica, mai pasiva, in raport cu viata amoroasa („exista o singura mare dragoste in viata
insa iti aduce suferinta unei tradari”).

Nota: Baza 8.108 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat si ca au fost inselati de catre
partener(a), dar nu au inselat).



“Adulterii fericiti” – 11%

In fine, din clasa celor infideli (dar care nu au trait infidelitatea partenerului) fac parte
cei care in mod cert au avut parte de mai multe iubiri si, mai mult decat atat, majoritatea
iubirilor au fost reciproce (76% considera acest lucru). Credinta a peste doua treimi
intr-o singura mare iubire ii aseamana cu celelalte trei tipuri de mai sus. Asemanator
adulterilor tradati si acest grup apreciaza compatibilitatea sexuala intr-o proportie mai
ridicata decat „fidelii” din celelalte doua tipuri. Eforturile depuse pentru mentinerea
relatiei nu sunt privite de cei mai multi (56%) ca avand un rol important in prelungirearelatiei nu sunt privite de cei mai multi (56%) ca avand un rol important in prelungirea
efectiva a acesteia. Din acest tip fac parte mai ales barbatii si in special persoanele foarte
tinere (intre 19 si 24 de ani). Aspectul „carnal” al unei relatii este mai bine valorizat iar
cautarea acelei „unice mari iubiri” serveste atat ca motivatie cat si ca posibila scuza
pentru tradarea partenerului (care fie nu este marea iubire si de aceea nu poate pretinde
fidelitate absoluta sau este marea iubire si de aceea infidelitatea nu este de fapt una
afectiva, prin urmare fiind neimportanta).

Nota: Baza 2.592 persoane (persoanele care au declarat ca au iubit cu adevarat si ca nu au fost inselati de catre
partener(a), dar au inselat la randul lor).



“Marea iubire” deserveste scopuri diferite

In concluzie atat cei care traiesc experienta fidelitatii in cuplu cat si cei care care
cunosc infidelitatea (personala, a partenerului sau a amandurora) tind sa creada intr-o
singura „mare iubire”. Potential insa aceasta viziune romantica serveste scopuri

diferite in functie de grupul din care respondentii fac parte: pentru unii explica
trainicia unor relatii (cum e cazul „fidelilor feriticiti”), pentru altii noile cautari (de pilda
pentru infideli, fie ei inselari sau nu de partener). Ceeace intareste insa cel mai mult
concluzia ca avem de-a face in cazul publicului roman internaut de o cultura
„rezistenta” a romantismului sau idealismului afectiv este faptul ca si cei tradati„rezistenta” a romantismului sau idealismului afectiv este faptul ca si cei tradati
gasesc in mare parte adevarata ideea „marii iubiri”. In functie si de tipologia personala
aceasta conceptie poate aduce in cazul lor fie o motivatie puternica pentru noi
implicari afective fie o resemnare dureroasa in fata realitatii. Iar realitatea romaneasca
a vietii de cuplu nu este nicidecum straina de prezenta tradarilor in dragoste dupa
cum ne demonstreaza studiul de fata.



CONCLUZIICONCLUZII



� Este de remarcat procentul mare al celor care declara ca au iubit cu adevarat (87%) si prin urmare

o anume inclinatie romantica a publicului roman, cel putin cel internaut. Doua treimi afirma ca
iubirea le-a fost in general impartasita de unde sugestia ca multi respondenti au trait povesti de

dragoste potential satisfacatoare.

� Rata ridicata a celor care declara ca si-au inselat partenerul (42%) si procentul si mai mare al celor

care spun ca au fost inselati (65%) nu fac decat sa construiasca imaginea unei vieti de cuplu in care

riscul infidelitatii este mereu prezent. Cu alte cuvinte, pentru publicul roman internaut,

prezenta iubirii romantice nu exclude instabilitatea sau duplicitatea. Cele doua stari se
manifesta mai degraba in cazul persoanelor care sunt de parere ca o buna compatibilitate sexuala

intre parteneri alimenteaza pe termen lung sentimentele de iubire. Dintre acestia, barbatii sunt cei

care declara ca au inselat mai mult decat femeile, si persoanele cu varste cuprinse intre 40 si 45 decare declara ca au inselat mai mult decat femeile, si persoanele cu varste cuprinse intre 40 si 45 de

ani mai mult decat restul celor care apartin altor segmente de varsta.

� In aceste conditii este cu atat mai surprinzator faptul ca aproape doua treimi dintre respondenti

considera ca exista o singura iubire adevarata ceea ce confirma idealismul amoros chiar in
contextul unei rate ridicate a instabilitatii vietii de cuplu. Cei care declara ca au iubit de mai multe

ori in viata au sanse mai mari de a fi inselat sau a fi fost inselati decat cei care considera ca au iubit

o singura data, dar diferentele nu sunt foarte mari (mai ales in ce priveste riscul de a fi inselat).

� Concluzionand, publicul internaut poate fi caracterizat in general printr-o cultura „rezistenta” a

iubirii romantice. Un procent covarsitor declara ca au trait cel putin o „iubire adevarata”,

majoritatea au iubit de mai multe ori si exista ideea clara a unei singure „mari iubiri”. In acelasi

timp acest „optimism afectiv” supravietuieste unei realitati in care 42% si-au inselat partenerul iar
65% au fost inselati de acesta.



Mihai Dobrovolschi: Tare mi-e ca poporul virtual roman 
are cu viata de cuplu aceeasi relatie pe care o are cu 
biserica. Procentul celor care declara ca stiu ce e iubirea 
adevarata, ba ca au si trait-o, de 87%, seamana tare cu 
procentul de credinciosi. Si asa cum stim ca multi 
concetateni isi fac cruce cu aceeasi mana cu care au 
sterpelit mai devreme si spun o rugaciune cu aceeasi gura 
cu care au mintit, la fel amorezii stiu, aproape toti, ce e 
iubirea adevarata, dar nici macar un sfert din cupluri nu se 
bucura de fidelitate. 
Dar, asa cum nu se poate spune despre poporul roman ca 
e nereligios, nu putem afirma despre el nici ca e neamoros. e nereligios, nu putem afirma despre el nici ca e neamoros. 
Daca aproape nouazeci la suta spun c-au trait iubirea 
adevarata inseamna ca romanii sunt macar pasionati de 
idee. Daca aproape jumatate au inselat, inseamna ca le 
place jocul inimii. 
Practic, cred ca sondajul confirma modul in care poporul 
roman se pozitioneaza fata de valori fundamentale ca 
biserica, iubirea, adevarul, justitia. Se declara credincios in 
proportie covarsitoare dar are un comportament  deseori 
necrestin. Ridica in slavi adevarul dar mai minte. Crede in 
justitie dar intr-una personala. Si, uite, crede intr-o mare 
iubire dar merg si prietenele ei, o data, la betie. 


